Prop. 1984/85: 100
Regeringens proposition
1984/85: l 00
med förslag till statsbudget för budgetåret 1985/86:
beslutad den 20 december 1984.
Regeringen förehigger riksdagen vad som har upptagits i bifog~1de 111drag
av regeringsprotokoll för ek C1q!jrder och de ilndarnitl som rr~1111gar av
föredragandenas hemstilllan.
I\1 regeringens viignar

OLOF P:\LME
KJELL-OLOF FELDT

Propositionens huvudsakliga inneh:lll
Dd i 1985 iirs budgetproposition framlagda förslaget till stabbudget fiir
budget[iret 1985/86 visar en omslutning av J2tU25 milj. kr. Ikrta innebilr
en minskning i förh:lllande till vad som nu berilknas för innevarande
budgetiir med 534 milj. kr. Budgetförslaget utvisar ett underskott pit

6~461

milj. kr. Della innehiir en minskning av underskottet med 6278 milj. kr. i
förh;illande till vad som numera beriiknas för innevarande budgd<ir.
I bilagorna 1-19 till budgetpropositionen redovisas regeringens förslag
till de i statsbudgeten ingiiende inkl)mst- och utgiftsposterna n;irmarc. I
bilaga I behandlas dels den ekonomiska politiken mot bakgrund av den
~amhiillschrnomiska

utvecklingen. dels budgetpolitiken och hudgetfiirsla-

get.

I

RiJ.:sdai:en 1984185. l sam/. Nr 100

Prup. 1984/85: 1()0

Förslag till
Statsbudget för budgetåret 1985/86
/11ko111s1er:

221 995 50 I llllO
26 552 )~(i()()()

Skatter
Inkomster av statens verks;imhet
Inkomster av flirs:ilJ egendom
Aterbetalning av liin
Kalkylm;i~siga inkomster

99401 ()()()

4 155 121 ()()()
40hl

Summa kr.

h~

U11dersk1111

Summa kr.

~fi(i(}()()

25<i l:\h) lJ 15 000

4<i I 425 000

320 325 340 000

Prop. 198-1/85: IUO
U1grji.1ansl11g:
Kungl. hov- llth slottsstalerna
Just itiel.kpartementet
LI trike~departcmentct
Fors varsde parte ment el
SociaiLkpartementd
Kommunikatiorisdepartementet
r:inansdep;1rtementet
Utbildningsdepartcmentet
Jordbruksdepartementet
Arbetsmarknadsdepartementet
Bo~tadsdepanementet

Industrideparti:mentet
Civildepartementi:t
Riksdagen oi:h dess verk m. m.
Riintor p!I statsskulden. m. m.
Oförutsedda utgifter

314(18000
90% l'J7000
9 713 744 000
2.'i m: 1 657 lHlO
79 2 10 1(1-I 000
12 513 2:llJ()00
I 5 2 15 I 98 000
37 98 1 64 7 000
6314582000
17 84X <124 000
13 819 587 000
I I 208 462 000
5 658 861 000
430910000
712000()()()00
I 000 000 31 'i.'125 340 000

JJeriiknad ()1.,-ir.: 111cdc/.1ji'irhrukning:
Minskning av ansbgsbeh[tllningar
Ökad disposition av rörliga krediter

1 500 000 ()()()
500 000 000

2 000 000 000

Bcriiknat tillkommande 11t1::Uisbel11w, netto

3 000 (){)() ()(){)

3 000 000 000

Summa kr.

320 325 340 000
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Inkomster på statsbudgeten
Specifikation a\' inkomsterna på statsbudgeten för budgetåret 1985/86
1000 Skatter:
1100 Skatt pli inkomst, realisations\·inst och
rörelse:
1110 Fysiska personers skall pil i11ko111sr.

re11/i.1111io11.1Ti11sr och riirl'ise:
1111 Fysiska personers skatt pa inkomst, realisationsvinst och rörelse
1120 J11ridisk11 pcrso11er.1· s/..arr pil i11/..0111sr.
rea/i.rntio11.1Ti11st och r1irdse:
I t 21 Juridiska personers skatt på inkomst, rcalisatiLmsvinst och rörelse
1130 0.forddhara .1ka/l1'r pä i11ko111.1·1.
realisaric>11Sl'i11s1 och riirt'/sc:
1131 Ofördclbara skatter på inkomst,
realisationsvinst och rört:lse
1140 Ö1·rif.ia inkomstska/la:
1141 Kupongskatt
1142 Utskiftningsskatt och ersättningsskatt
1143 Bevillningsskatt
1144 Lotterivinstskatt

39 735 000 000

39 735 VUO 000

t 3 898 000 000

13 li9H 000 000

l l ()() 000 000

I I UV VVO 000

92000000

5 000000
3000000
I 275 000 000

I 3 75 000 0110

56 108 000 000

53./13 500 000

53"'13 500 000

1200 Lagstadgade socialavgifter:
1211
1221
1231
1241
1251
1261

Folkpensionsavgift
Sjukförsäkringsavgift. netto
Barnomsorgsavgift
Vuxenuthildningsavgift
Övriga socialavgifter. netto
Bidrag till förvaltningskostnader
för arbetsskadeförsäkringen
1271 Inkomster av arbetsgivaravgifter till arbetarskyddsstyrelsens
och yrkesinspektionens verksamhet
1281 Allmän löncavgift

34 839 000 000
I 335000000
8 I08 000 000
884 000 000
738000000
66000000

88500000
7 355 000 000
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1300 Skatt på egendom:
13/() Skatt p1/.fi1st egendom:
I 3 11 Skogsdrdsavgifter
I 3 I 2 Hyreshusavgift
1320 Fiirmiigenhetsskatt:
1321 Fysiska personers förmögenhetsskatt
1322 Juridiska personers förmögenhetsskatt
1330 Arl'sskatt och g1/l'llskatt:
1331 Arvsskatt
1332 Gt1voskatt
1340 Ö1·rig skatt pil egendom:
1341 Stämpelskatt
1342 Skatt pii drdepapper

340000000
I I00 000 000

I 44 0 000 000

1830000000
30 000000

11160 ()()() 000

790000000
150000000

940 (}(}() ()()()

2025000000
I 000000000

3025000000

56950000000

56 950 000 ()()()

1400 Skatt på \'aror och tjänster:
1410 Allmiinna fiirsii(iningsskatter:
1411 Merviirdeskatt
1420. 1430 Skatt pil spec!flka 1·aror:
1421 Bensinskatt
1422 Särskilda varuskatter
1423 Försäljningsskatt på motorfordon
1424 Tobaksskatt
1425 Skatt på spritdrycker
1426 Skatt på vin
1427 Skatt p~1 malt- och läskedrycker
1428 Energiskatt
1429 Särskild avgift på svavelhaltigt
bränsle
1431 Särskild avgift för oljeprodukter
m.m.
1432 Kassettskatt
1433 Skatt på videobandspelare
1434 Skatt på viss elektrisk kraft
1435 Särskild avgift mot försurning
1440 Ö1·erskott 1·id fiirsii(ining a1· l'l/ror
med statsmonopo/:
1441 AB Vin-& Spritcentralens inlevererade överskott
1442 Systembolaget ABs inlevererade överskott
1450 Skatt på ~jänster:
1451 Rescskatt
1452 Skatt på annonser och reklam
1453 Totalisatorskatt
1454 Skatt på spel
1460 Skatt på 1·ägtrafik:
1461 Fordonsskatt
1462 Kilometerskatt

12 140 000 000
858000000
913 000 000
4 120 000 000
5 280000000
I 960 000 000
I 300000000
10520000000
2000000
1450000000
55 000000
108000000
895 000000
92000000

39693000000

250000000
I 00 000 000

350 ()00 000

188000 ()()()
538000000
380 000 000
I 00 000 000

I 206 000 000

2975000000
2 130000000

5 /05 000000

7265000000
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1470 Skatt {'Il i111p11rt:
1471 Tullmedel

I 905 0001!00

I 905 000 000

1480 Ö1Tig(/ s/;ll/tcr på

l'(ll'OI'

ocli ~jänstcr:

1481 Övriga skatter pt1 varor och
tjiinster

11100 105 209 00 I 000

I 000

Summa skatter

221 995 50 I 000

21.100 Inkomster av statens verksamhet:

2 I 00 lforelseiiverskott:
21 JO Af(iir.1·1·crkc11s i11/c1·ercradc ii1·erskott:
2111 Postverkcts inlevererade över54 000 ()()()

skl)tl

2112 Televerkets inlevererade överskott
21 LI Statens jiirnvägars inlevererade
iiverskott
2114 Luftfartsverkets
inlevererade
över-;kott
2115 Affiirsverket FFV:s inlevererade överskott
2116 Statens vattenfallsverks inlcverernde överskott
2117 Domiinverkets
inlevererade
överskott
2120 Ö1Tig(/ myndigheters inlevererade

329000000

102 000000
73 400 000
2 452 000 000
70 000 000

3 ORO 400 000

ö1·crskott:
2121 Statens vägverks inlevererade
överskott
2122 Sjöfartsverkets
inlevererade
överskott
2123 Inlevererat överskott av uthyrning av ADB-utrustning

2130 Rikshanken.1· i11/c1·ercrade iil'erskott:
2131 Riksbankens inlevererade överskott

37 000000
61 000000
63 000 000

161 ()()() ()()()

4000000000

4 000 000 000

60000000

60000000

I 168800000
442000000

I 6 lO IWO 000

8912200000

461024000

461024000

2140 A1y11t1·crkets inlc1•ererade ö1·erskott:
2141 Myntverkets inlevererade överskott

2150 Ö1•ersko11 frän speli·erksamhct:
2151 Tipsmedel
2152 Lotterimedel
2200 Överskott

av

statens fastighetsför-

valtning:

2210 Ö1·erskott m· fastighctsförrnltning:
221 \ Överskott av kriminalvårdsstyrelsens fastighetsförvaltning
2214 Överskott av byggnadsstyrelsens fastighetsförvaltning
2215 Överskott av generaltullstyrelsens fastighetsförvaltning

500000
458000000
2524000
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2JOO Hiinleinkomsler:

2310. 2320 Rim for f)() 11iiri11g.1/1/11:
23 11 Riintor p{1 lokaliseringsl<°m
23 I 3 Riinteinkomstcr p<"1 '>tatcn<; avdikningsl{in
23 14 Riinteinkomster pii hin till fiskeriniiringen
23 I h Riinteinkomster rf1 vattenkraftsl;'1n
2:< 17 Riinteinkomster på luftfartsliln
2318 Riinteinkomster pf1 statens l{m
till den mindre skeppsfarten
23 19 Riinteinkomster pt1 kraflledningsl;in
2321 Riinteinkom,ter r<°1 skngsviigltm
2322 Riintor p{i övriga niiringsliin.
Kammarkollegiet
2323 Riintor pt1 övriga niiringsltm.
1.anthrnksstyrelsen
2324 Rrintor p[1 televerkets statslån
2325 Rimlor på posrvcrke!s s1atsl[111
2330 Riimor f'tl hos1adslt/11:
233 l Riinteinkomster p{1 egnahems1[111
2332 Riintcinkomsrer pf1 lån for hostadsbyggandc
2333 Riinteinkomstcr på lfm for hostadsförsör:jning för mindre hemedlade harnrika familjer
2334 Riintor pf1 övriga hostadsl~m.
Bostadsstyrclsen
23.JO Ri1111or r>tl st11dic/å11:
2341 Riintcinkomster p{1 statens lån
för universitetsstudier
2342 Riinteinkomster pf1 allmänna
studiel{m
2350 Riintor ptl cncrf.?is[>arlt/11:
2351 Riintor rf1 energisparlån
2360 Rii111or f){J medel anatta till pensioner:
23h l Riinteinkomster rå medel avsatta till folkpensionering
2370 Riintor på hercdskaps/agring:
237 l Räntor på bercdskapslagring
och forrådsanliiggningar
23XO. 2390 Ö1·riRll rii11tei11knmstcr:
238 l Riintcinkomster på lån till personal inom utrikesförvaltningen
m.m.

265 000 000
275 000
6 919 000
199 000
l 795000

23 718000
63 ()(){)
184629000
4 000 000
290 000 000
54 000000

830598000

l 000

8 700000000

275 000
300 000

8 700 5 76 000

7000
17000000

17007000

450000000

450000000

7000000

7000000

883500000

883500000

I 700000
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2382 Riinteinkomster pit l~tn till personal inom biståndsförvaltning100000
en m.m.
2383 Riinteinkomstcr p[i statens bosättningsl[1n
5 000 000
2.'84 Riinteinkomstcr p[1 lån för kommunala markför\'iirv
36 000 000
2385 Riinteinkomster pil lån för studentkårlokalcr
17."000
2386 Riinteinkomster på lim för allmiinna samlingslokaler
14 000000
2J89 Räntcinkom'ilcr på 1[111 för inventarier i \'issa specialbostiider
47."000
2391 Riintcinkomstcr p[i markförviirv
för jordbrukets rationalisering
4 500000
2392 Riintor pf1 intressemedel
2."000000
2394 Övriga riinteinkomster
100000000
2396 Riintcinkomster på det a\' byggnadsstyrelsen förvaltade kapitalet
__1_3_."(.c...){_l('-')0--'(-'-l0_0_ _:/_5-'-3-'-6-'-9.;_5_0_or_.10

12 425 631 000

2400 Aktieutdelning:
24 JO Inkomster m· statens aktier:
2411 Inkomster av statens aktier

250 000 000

2500 Offentligrättsliga a,·gifter:

251 I Expeditionsavgifter
2514 Elevavgifter vid styrelsen för
v;lrdartjiinst

25 I 7 Trafiksäkerhetsavgift
2518
2519
2521
2522

2523

2524
2527
2528

2529
2531
2532

2533

Fyravgifter. farleds varuavgifter
Skeppsmätningsavgifter
Fartygsinspektionsavgiftcr
Avgifter för granskning av biograffilm
Avgifter för särskild prövning
och fyllnadsprövning inom skolvtiscndet
Avgifter vid statens jordbruksnämnd
Avgifter för stabkontroll av
krigsmatericltilh erkning
Avgifter vid bergsstaten
Avgifter vid patent- och registreringsviisendet
Avgifter för registrering i förenings m.fl. register
Utsökningsavgifter
A vgiftcr vid statens planverk

444000000
26000
45 000000
310000000
2 500000
6 230000
2761000

900000
2 900000
800 000

3 300000
136 202 000
24 000000
9 2 500 ()()()
600000

25 () 000 000

250 ()()() 000
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2534 Vissa avgifter för registrering av
körkort och motorfordon
2535 Avgifter för statliga garantier
2536 Lotteriavgifter
2537 Miljöskyddsavgift
2538 Miljöavgift på bekfönpningsmcdcl och handelsgödsel

2539 nktavgift
2541 Avgifter vid tullverket
2542 Patientavgifter vid tandläkaruthildningcn

124 300000
131 90 I 000
3 200000
42500000
115000000
16000000
69700000
16031::0000

1603720000

I 996 150 000

1996150000

1 ()(){)

405 00 I 1100

405001000

498600000

498 6(1() 000

498600000

Summa inkomster av statens verksamhet

26 552 326 000

29400000

2600 Fiirsälj ningsinkomster:
2611 Inkomster vid kriminalvttrdcn
2612 Inkomster vid statens riittskemiska laboratorium
2615 Inkomster vid arbctarskyddsstyrelsen
2616 Försiiljning av sjökort
2617 Lotsavgifter
2619 Inkomster vid riksantikvarieämbetet
2621 Inkomster vid lantbruksnämnderna
2624 Inkomster av upphörd av felparkeringsavgifter
2625 Utförsäljning av beredskapslager

145 800000
9 350000

14300000
7 400000
63 (}(}() 000
300000

56000000
1700000000

2700 Böter m.m.:
2711 Restavgifter
2712 Bött:smedel
2713 Vattenföroreningsavgift

223 000000
182000000

2800 Ö"riga inkomster a\' statens wrksamhet:
2811 Övriga inkomster av
verksamhet

statens

3000 Inkomster a\' försåld egendom:
3100 Inkomster a\' försålda byggnader och
maskiner m.m.:
3110 Afji'ir.1·1·erkcns inkomster ai· fi'irsil/Ja

fi1s1ighctcr och maskiner:
3111 Postverkcts inkomster av förs:ilda fastigheter och maskiner
3 \ \ 3 Statens järnvägars inkomster av
försfilda fastigheter och maskiner

30000000
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3114 Luftfartsverkets inkomster av
försfalda fastigheter och maskiner
3115 Affärsverket FFV :s inkomster
av försfilda fastigheter och maskiner
31 \(, Statens
vattcnfal\svcrks
111komster av förs[tlda fastigheter
och maskiner
3117 Domiinverkets inkomster av
försföda fastigheter och maskiner
31 ](I Statliga myndigheters inkomster m·
.fi'irsälda hv1:g11adcr och maskina:
3121 Kriminalvårdsstyrelsens
inkomster av l'örsMda hyggnader
och maskiner
3122 Statens vligvcrks inkomster av
försålda hyggnader och maskiner
3123 Sjöfartsverkcts inkomster av
förs{tlda hyggnader och maskiner
3124 Statskontorets inkomster av försfilda datorer m.m.
3125 Byggnadsstyrelscns inkomster
av försålda byggnader och maskiner
3126 Generaltullstyrelsens inkomster
av försålda byggnader och maskiner

I 000 000

30000000

61 (I(}(}(}{)(}

600000

4500000

50000
100000

5 000000

50000

I 0 300 000

71300000

1100000

I I 00 000

1100000

3200 Övriga inkomster a'' markförsäljning:
3211 Övriga inkomster av markförsäljning
3300 Övriga inkomster

3\'

försåld egendom:

3311 Inkomster av statens gruvegendom
3312 Övriga inkomster av försttld
egendom

27000000
1000

:l7 00 I 000

Summa inkomster av försåld egendom

27001000
99401000
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4000 Återbetalning av lån:
4100 Återbetalning av näringslfö1:

.//JO Å1erhe1a/11i11g m· i11d11s1rilcl11:
4111 Aterbetalning av lokaliserings·

l(m
4120 A.1crheta/11i11g m·jordbmkslcln:
4122 Återbetalning av statens avdiknincslån
4123 Åte~rbetalning av lån till fiskerin~iringen

4130 Återheta/ning al' ärriga niirings/än:
4131 Återbetalning av vattcnkraftslfm
4132 Återbetalning av luftfartslån
41 D Återbetalning av statens lån till
den mindre skeppsfarten
4134 Återbetalning av kraftledningslån
4135 Återbetalning av skogsv[igl[m
4136 Aterbetalning av övriga näringslfrn. Kammarkollegiet
4137 Återbetalning av övriga näringslån. Lantbruksstyrelsen
4138 Återbetalning av tidigare infriade statliga garantier

280000000

280 000 000

750000
20 146000

20896000

23.5000
2 213 000
29700000
11000
82000
60000000
1700000
98691000

399587000

2 150 705 000

2 150 705 000

14000000
1024000000

1038040000

1038040000

265000000

265 000000

265000000

4 750000

4200 Återbetalning av bostadslån m.m.:
4211 Återbetalning av lån till egnahem
4212 Återbetalning av lån för bostadsbyggande
4213 Aterbetalning av lån för bostadsförsörjningen för mindre
bemedlade barnrika familjer
4214 Återbetalning av övriga bostadslån. Bostadsstyrclsen

5000
2 150000000

700000

4300 ..\terbetalning av studielån:
4311 Återbetalning av statens lån för
universitctsstudier
4312 Återbetalning av allmänna studielån
4313 Återbetalning av studiemedel

40000.

4400 Återbetalning a\' encrgisparlån:
4411 Återbetalning av energisparlån
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4500 Aterbctalning av (ivriga lån:

4511 Äterhetalning av lån till personal inom utrikesförvaltningen
m.m.
4512 Återbetalning av liin till personal inom bistilndsförvaltningen
. m.m.
4513 Återhdalning av lån för kommunala markförvärv
4514 Återbetalning av lftn för studentkårlokaler
4515 Återbetalning av lån för all~1änna samlingslokaler
4516 Återbetalning av utgivna startlån och bidrag
4517 Återhetalning av u-landsltm
4519 Återbetalning av statens bos~itt
ningslån
4521 Återbetalning av lån för inventarier i vissa specialbostäder
4525 Återbetalning av lån för svenska
FN-styrkor
4526 Återbetalning av övriga lån

7040000

800000
150000000
160000
6500000
15000000
7069000
3() 000 000
I 700000

39000000
44520000

301 789000

Summa återbetalning av lån

301789000
4 155 121 000

5000 Kalkylmässiga inkomster:
5100 Avskrivningar:

5110 Ajfiir.n-erkens m·skril'ningar:
5113 Statens järnvägars avskrivningar
5114 Luftfartsverkets avskrivningar
5115 Affärsverket FFV:s avskrivningar
5116 Statens vattenfallsverks avskrivningar
5120 A l'skri1·11i11gar pil fastigheter:
5121 Avskrivningar på fastigheter
5130 Uppdragsmyndigheters komplementkostnader:
51JI Uppdragsmyndigheters
m.fl.
komplementkostnader
5140 Öi·riga m·skrii·ningar:
5141 Statens vägverks avskrivningar
5142 Sjöfartsverkets avskrivningar
5143 Avskrivningar på ADB-utrustning
5144 Avskrivningar på förddsanläggningar för ekonomiskt försvar

I 058000000
130000000

97 600000

2000 000 000

3 285 600 000

251100000

251100000

93374000

93374000

156400000
I 03 000 000

162075000

54017000

475492000

~~~~~~~~~~~-

4105566000
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5200 Statliga pensionsa\'gifter, nrtto:

5211

Statliga pensionsavgifkr. netto __-_4_4_0_0_0(_l(_l0_ _-_4_4_0_01_J(_IO_li_ _-_4_4_0(_10_(_IO_O
Summa kalkylmiis,iga inkomster 4 061566 000
STATSBUDGETENS TOTALA INKOMSTER

256863915000
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Specifikation av utgiftsanslagen
l. Kungl. hov- och slottsstaterna
A
I

Kungl. hovstaten
Hans Maj:t Konungens och det Kungl. Husets hovhållning

11850000
11850000

B
2

Kungl. slottsstatcn
De kungl. slotten: Driftkostnader, Ji:irslagsanslag
Kungl. husgerädskammarcn, j{jrslai;simslag

15 375000
4 243 000
19 618 000

Summa kr.

31468000
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Il. Justitiedl•partementct
A

Justiticckpartcmentd m. m.

Stat -;riid>hered ningcn, .f("irs/11g.11111s/11g
, Jus titicdcpartemcntct, .fi"irs/11g.rn11s/11g
:i KLlmmillecr m. m .. rcscrrn1io11s1111slai:;
4 Extra utgifter. l'<".l"l'1T111io11.11111s!t1,l!
5 Infurm<1tion Llfl1 lagstiftning m. m., rc.H'1Tatio11.rn11s/11g

15 840000
32 435 000
16 51l0 0()()
I 050000
750000
66575000

B Polisväsendet
I Rik.,puli.;,styrclsen. Firs/11gs<111s/11g
2 f'lilisvcrksamhctcn rörande brott mot rikets siikerhel m. m ..
j;in/11g.11111s/11g

3 Staten' kriminaltekni'>ka lab<.lratori11m . ./i"irs/11gs1111s/11g
4 Lok<tla polisorgani.,ationcn.ji"irs/11g.11111slag
5 Utrustning m. m. för polisvihendet, rl'.l"<'J"\'11fio11.rn11.1/11g
n Underh:ill L1ch drift av mL1torf,1rdon nl. m.,.fi"irs/11g.rn11s/11g
7 licmcn.,am kuntorsdrirt m. m. inom kvarteret Kronoberg •
.1;·,r.1/ag.11111sl11g

8
9

Diver'>e utgifter. .fiirslag.1"1111.1/11g
Byggnadsarheten för polisvi1sendet. l'l!S<'l"l'lllicm.l"lmslug

558468000
148503000
1%76000
4 159087 000
90767000
105 442000

I 000
4321000
I 000
5086866000

C

..\klagarväsendet

Rik,:lklagaren . .fi"ir.1/ags1111.1/11g
2 Aklagarmyndighcterna. jiir.1/11gsa11slag

11 308000

2o:i 343 ooo
2746510110

D

1>11111stulsväsendct 111. 111.

Domstuhverket. _/i"in/11gs1111.1/11g
2 Allmi1nna dom'iWlarna, _li"irsi'11g.11111slag
) Allmanna förvalt ni ngsdomsti.ilarn<t. ji"irs/11gs1111s/ag
4 l3u.,tad>dL1mstolen och hyresniimnderna m. m ..
_1;irs/11g.1<111.1/11g

5
6

Utrustning till Jumstolar m. m., l'l'St'1Tllfic111.11111s/11,r;
Byggnadsarbetcn för domstobv;[.,endet, n·se/'\"11fio11.rn11.1/ug

51 730000
940 580000
308427000
36020000
15 900000
54000000
I ..t06 657 0011
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Kriminahårdcn

2
3
4
'i

Kriminalvilrdsstyrclsen. Ji"irslags1111slag
K ri mina Iv[mlsanstalkrna . .fiirs/agsa11slag
F rivi1rdcn. j("irslagsanslag
l\fa~kin- och verktygsutrustning m. m .. rcse1T11tio11sa11s/ag
Engiingsanskaffning av inventarier m. rn ..

85 1590\l\)
1 402688000
212 794 000
21 900000

/"('.\' c n ·a t io11s1111sla;::
<>

7

20400 000
l'i 200000
I 0000 000

Uthildning av personalm. tl .. rcscn·atio11.rn11s/ag
Byggnadsarhcten för kriminalvården. rc.1·cn·atio11.1·a11.1·lai:

I 768141 000
F

Riittshjälp m. m.
Riittshjidpskost nader. fiirslag.\'(/11s/llg
Riit t shjiil psniimnderna. _fi:irsla gs1111sla R
Allmiinna advokatbyd1cr:
LI ppd rags verk sa mhct . .fårslag.1·a 11sla g
Drift hidrag, ./iirs/11gsa11s/ag

5
6

221 000000
8 330 000

I 000
2000000

Vissa domstolskostnader m. m.,Fjrslug.rnn.1/ag
Diverse kostnader för rättsväsendet. .fdrslagsanslag

2()()1 000

34800000
8000000

274131000
Öuiga mynclighcler
J tistitiekanslern. _fi'irslagsanslog
2 Datainspd:tiont:!n. fi)rs/ugsanslag

G

3
4
'i

6
7

Hrottsförebyggandc rådet:
Förvaltning~kostnader . .fi'ir.1/11gsa11slug
Ut vccklingskostnader. re.11·n·a1io11sa11slai,:
Bokförings nämnden . ./i:irs/agsa11.1/11g
Brnttsskadeniimndt:!n:
Förvaltningskost nader . .f('irslllg.\UJJ.\/ag
Ersättning för skador pii grund av hrott,_fi'ir.1/a1;sa11slag

2 930 000
1000
7 190000

:n67ooo

I 0 957 000
1454000

2 554 \){10
7 210000

9 764 000

25106000

H

Diverse
Sven sk författningssamling . .f(irs/agsll 11slag

8 160000

2 Bidrag till utgivandc av litteratur på förvaltning~riit ten~ omr[1dc.

rc.1·cn·atio11.1·1111.1·/11.r,:

70000

3 Bidrag till vissa internationella sammanslutningar m. m ..
2 300000
95 500000

.hirs/11gsl111.1/ag
4
'i

Stöd till politiska partier . .fi'irslags1111s/11g
Allmänna val. fiirs/ags1111s/ag

88 040 ()()\)

194070000
Summa kr.

9096197000
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111. Utrikesdepartementet
A

Utrikesdcpartcmcnlet m. m.
Utrikesförvaltningen. }i>rslai.: sans/ag
2 U tlandstjänstemännens representation. reservationsanslag

924495 000
13 880000

3 Inköp. uppförande och iståndsättande av fastigheter för utrikesrepresentationen. resen•ationsanslag
Inventarier för beskickningar. delegationer och konsulat.
reserva ti1111sa nslag
5 Kursdifferenser. förslagsansla1:
6 Ersättning åt olönade konsuler, f(Jrslagsanslag
7 Särskilda förhandlingar med annan stat eller inom
internationell organisation, förslag.rnnslag
8 Nordiskt samarhete, Jörslagsanslag
9 Vissa nämnder m. m .. förs/ag.rnns/ag
10 Kommitteer m. m .. rcservationsanslag
11 Extra utgifter, rcservationsanslag
12 Officiella besök m. m. ,förs/agsans/a,::
13 Lån till personal inom utrikesförvaltningen m. m ..
reserva tionsanslag

42000000

4

9810000
I 000
8700000
31 050000
I 000000
600 000
4635000
600000
6000000
7700000
I 050 471 000

8
I

2
3
4
5

Bidrag till vissa internationella organisationer
Förenta Nationerna, förslag sans/ag
Nord iska ministerrådets allmänna budget. j{"irslas:sanslag
Europarådet, förs/ag.rnn.1·/ag
Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling
(OECD). förslag.1anslag
Europeiska frihandebsammanslutningcn <EFTA),

förs/agsanslag
Uyråcr för handels- och råvarufrågor m. m ..
fiirslagsanslag
7 Internationell råvarulagring, förslag.rnns/ag
8 Övriga internationella organisationer m. m., förslag sans/ag

115000000
83 872000
12300000
19000000
11500000

6

8487000
3 700000
700000
254559000

C

2
3
4
5
6
7
8

Internationellt utvecklingssamarbcte
Bidrag till internationella biståndsprogram,
re servationsanslag
Utvccklingssamarbete genom SIDA, reserrntionsanslag
Information, reservationsanslag
Styrelsen för internationell utveckling (SIDA),
förs/agsanslag
Nämnden för u-landsutbildning,.förs/ag.rnns/ag
Styrelsen för u-landsforskning (SAREC), reservation.sans/ag
Nordiska afrikainstitutet, fiirslagsanslag
Övriga u-landspolitiska insatser m. m., reservationsanslag

2280000000
4196735000
24600000
181605000
17800000
173715000
3195000
I 029350000
7907000000

2 Riksdagen 1984185. I sam/. Nr 100
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Information om Sverige i utlandet
Svenska institutet. re.1·a1·a1io11sa11slaJ.:
2 Sveriges Riksradios programverksamhet för utlandet.
re St'rl'{/ tio11sa11slai.:
3 Övrig information om Sverige i utlandet.
resen·a ti011sa11s/ag

D

40353000
33 600000
12 420 000
86373000

E

2
3
4

5
6

Utrikeshandel och exportfrämjande
Kommerskollegium, fiirslai.:sm1slag
Exportfrämjande verksamhet. rese1Tclfio11.rn11slc1g
Exportkreditnämnden. täckande av vissa förluster.
Jörslai.:sanslag
Krigsmaterielinspektionen. ji"ir.1·/ai.:sa11slai.:
Intcramerikanska utvecklingsbanken, j('irslai.:sanslai.:
lmportkontoret för u-landsprodukter, re~en·wio11sw1s/ag

33452 000

224 500000
I 000
I 000
21 500 000
I Ol\ll
279455000

F

2
3
4

5
6

7
8
9

Diverse
Ekonomiskt bistånd till svenska medborgare i utlandet m. m ..
förslai.:sa11slai.:
Resekostnader för inom Förenta Nationerna utsedda svenska
stipendiater. resen·atio11sa11slag
Information om mellanfolkligt samarbete. nedrustningsstr~ivan
den och andra utrikespolitiska frågor. resa1·atio11sa11.11ag
Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut
(SIPRI). resa1·atio11sa11slai.:
Vissa åtgärder för rustningsbegränsning och kontroll.
förslai.:sa11slag
Forskningsverksamhet vid utrikespolitiska institutet.
re serl'(/ tio11sa11s/ag
Stockholmskonferensen: Förvaltningskostnader. .fi'irslug.rnns/ag
Stockholmskonferensen: lnvesteringskostnader. rt'.H'1Tcllio11sa11s/ag
Forskningssamarbete med europeiska gemenskaperna. .fi'irslagsanslag

3 fillOOOO

75 000

8470000
14 500000
10 855 L)l)l)

I 885 000

54 500000
I 000

42000000
135886000

Summa kr.

9713744000
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IV. Försvarsdepartementet
A
I
2
3
4

Försvarsdepartementet m. m.
Försvarsdepartementet, fi'irslagsanslag
Vissa nämnder m. m. inom totalförsvaret,jbrslagsanslag
Kommitteer m. m., reservationsanslag
Extra utgifter, reserl'{1tio11.1·a11slag

30200000
6150000
8 200000
535000
45085000

B

Armcförband
Armeförband:
Ledning och förbandsvi:rksamhet, fiirslagsanslag
2
Materielanskaffning. fiirslagsc111slag
Anskaffning av anläggningar, färs lagsanslag
3
4
Forskning och utveckling,j(irslag.rnnslag

5592000000
1260858000
444200000
475000000
7772058000

C

Marinförband
Marinförband:
Ledning och förbands verksamhet, fi'irslagsanslag
Materielanskaffning. förslags ans lag
2
Anskaffning av anläggningar,förslagsanslag
3
Forskning och utveckling,förslag.rnnslag
4

I 798600000
1315000000
116000000
125000000
3354600000

D

2
3
4

Flygvapenförband
Flygvapenförband:
Ledning och förbandsverksamhet,fc}rslagsanslag
Materielanskaffning, förslag sans/ag
Anskaffning av anläggningar,förslagsanslag
Forskning och utveckling, fiirslagsamlag

2976 700000
2613000000
262500000
1335000000
7187200000

E

Operath· ledning m. m.
Operativ kdning m. m.:
Ledning och förbands verksamhet, förslagsanslag
2
Materielanskaffning, förslagsanslag
3
Anskaffning av anläggningar,förslagsanslag
4
Forskning och utveckling,förslagsanslag

572300000
174000000
112 300000
10000000
868600000

Prop. 1984/85: 100
F

2
3
4
5
6
7
8
9
I0
11

I2
13
14
15
16
17
18

19

Gemensamma myndigheter m. m.
Försvarets civilförvaltning, .fi"irs/11gsam/ag
Försvarets sjuk vårdsstyrclse, ji'1rs/11g.1c111s/11g
Fon ifikationsförvalt ningen, ji'irs/11g.1·1111slag
Försvarets materielverk, Ji»rs/ags1111sillg
Gemensam försvarsforskning, fiirs/11g.1·11m/11g
Anskaffning av anläggningar för försvarets forskningsanstalt, .fdrs/11gsa11slc1g
Försvarets radioanstalt, ji'irslag.rn11slag
Värnpliktsverket, ji'irl1ag.w11s/11g
Förs varets rationaliseringsinstitut . .fi'irslag.rn11s /ug
Försvarshögskolan, .får.1·/ag.rn11s/11g
Militärhögskolan. J('ir.11ag.rn11s/11g
Försvarets förvaltningsskola, ji'>rs/11g.rn11slag
Försvarets läromedelscentral, ji'irs/11gsa1is/ag
Krigsarkivet, fi.irs/11gsa11.1·/11g
Statens försvarshistoriska museer. Ji»rs/11gs1111s/11g
Frivilliga försvarsorganisationer m. m.,.fi'irs/11grn11s/ag
Försvarets datacentral. .fi>rl111gs1111slag
Vissa nämnder m. m. inom det militära försvaret,ji'in/11.i:sa11s/11g
Reglering av prisstegringar för det militära försvaret.
jorslagscmslag

20

104470000
28 200 000
171 750 000
578000000
320 800 000
36 500000
195 600 000
I 07 000 000
20800000
3 050 000
35 860000
9825000
I 000
7 950 000
113'.'0000
75 000 000
7 021 000
12 890000
2 150000000

3876067000

G

Civilförsvar
Civilförsvar, förslagrn11s/11g
2 Civilförsvar: Anskaffning av anläggningar, ji'irslag.rn11s/ag
3 Civilförsvar: Skyddsrum, fi'irs/agsans/ag
4 Reglering av prisstegringar för civilförsvaret,ji'irs/ag.\'1111.~/ag

425 500 000
25 000000
683000000
I I 3 000 000

I 2-'6 500 000

H

2
3
4
5

Ekonomiskt försvar
Överstyrelsen för ekonomiskt försvar:
Förvaltningskostnader, förslagsw1siilg
Drift av beredskapslager ,förs/agsans/ag
Beredskapslagring och industriella åtgärder, reserrarionsans/ag
Särskilda kostnader för lagring av nafta, jårslagsans/ag
Förluster på beredskapsgarantier m. m . .förs/agsm1slag

36 730 000
223 290000
172 485 000
I 000
I 000

-'32 507 000
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Övrigt totalförsvar
Styrelsen for psykologiskt försvar . .fi.irslagsllmlag
2 Civilhcfiilhavarna. fiirslagrnnslag
3 Signal skydd. rcscrl'(1f io11.H111.1"/ag
4 Vis~a teleanordningar. re.l'erl'(ltion.rnnslaR
5 ldcnt itetshrickor . .fi"irslava11slag
6 Vissa sk yddsrumsan läggningar. rcscrl'(ltio11.rnnslaR
7 Anläggningar m. m. för vissa militära ändamål.
rc.l"l'n ·a tio11.rn 11.1"/ag
8 Bidrag till kostnader för kommunal heredskap. rt'Jl'rl'(lfion.fanslag

5455000
15 765000
6800000
57000000
1119000
2800000
8000000
40000
96979000

Räddningstjänst

J

17 500 ()()()

Statens hrandnämnd. fiirslag.rnnslaR
Beredskap för oljebekiimpning till havs m. m., fiirslagsOllSfllg
3 Ersiittning för verksamhet vid räddningstjiinst m. m ..
fi"irslagsa11slag
4 Strandbekiimpningsbåtar. resen·ation.rnnslaR
2

11 050 000
5445000
880000
34875000

Övriga ändamål
Försvarets forskningsanstalt: lntäktslinansierad uppdragsverksamhet, fiirs/af!.rnnslag
2 Flygtekniska försöksanstalten. fiirslagsa11slag
3 Beredskapsstyrka för FN-tjänst. fiirs/C1g.H111s/ag
4 FN-styrkors verksamhet utomlands . .fiirslava11slag
5 Övervakningskontingenten i Korea,.fiirslagsanslag

K

1000
6920000
30765000
126500000
3000000
167186000
Summa kr.

25 081 657 000

Prop. 1984/85: 100
V. Socialdepartementet
A
I
2
3

Socialdepartementet m. m.
Socialdepartementet. Jörslagsans/af?
Kommitteer m. m .. reservatinnsanslag
Forsknings- och utvecklingsarbete samt försöksvcrksamhet.
resen·u tionsanslag
4 Extra utgifter. reservationsans/ag

20757000
20000000
33 390000
1 682000
75829000

B
I
2
3
4

Administration av socialförsäkring m. m.
Försäkringsöverdomstolen, förslagsanslag
Försäkringsrätter. förslagsans/ag
Riksförsäkringsverket. förslag.rnnslag
Allmänna försäkringskassor, förslagsanslag

10279000
39268000
317 514000
395 147000
762208000

C

2
3
4
5
6

Ekonomiskt stöd till barnfamiljer m. m.
Allmänna barnbidrag, Jörs/agsans/ag
Bidrag till föräldraförsäkringen.förs/agsans/ag
Vårdbidrag för handikappade barn.förslagsanslaf?
Bidragsförskott, fiirslagsanslag
Barnpensioner, förslaRsanslag
Särskilt bidrag för vissa adoptivbarn,f<>rs/agsanslag

8245 000000
865000000
439000000
1530000000
214000000
3000000
11 296 000 000

D
I
2
3
4

Försäkring vid sjukdom, handikapp och ålderdom
Bidrag till sjukförsäkringen.förs/agsans/ag
Folkpensioner, förslagsanslag
Bidrag till kommunala bostadstillägg till folkpension. färs/agsanslag
Vissa yrkes skadeersättningar m. m . .fiirslagsanslaf?

4650000000
44 700 000 000
710000000
3 250000
50 063 250 000
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Hälso- och sjuhård

E
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
I3
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Social st yrclsen. fiirslug.rnnslag
Statlig kontroll av liikcmcdel m. m.,.fi"irs/ag.rnns/ag
Statens rättskemiska laboratorium . .fi"irslag.rnns/ag
Statens rätt sHikarstationer . .fiirs/ag.rnmlag
Rattspsykiatriska stationer och kliniker . .fi"irs/agsanslag
Statens miljömedicinska laboratorium . .fi"irslagsanslag
Statens giftinformationscentral. fiirs/agsans/ag
Hiilso- och sjukvårdens ansvarsniimnd,.fi"irslag.wns/ag
WHO-enheten for rapportering av liikemedclsbivcrkningar.
fiirs I ags a 11si11 g
Statens institut for psykosocial miljömedicin . .fi"irs/a.l,'.rn11sla,1?
Statens bakteriologiska laboratorium:
U ppdragsverksamhct . .fi'irslag.rnns/ag
Drift bidrag. rc.11'rl"llfio11.H111sl<1.l.'
Centrallaborawrieuppgifter . .fi"jrslat.:.ran.flag
försvarsmcdicinsk verksamhet . .fi"irslag.Htnslllg
lJ !rustning. reserrntio11u111slag
Hälsoupplysning, rcsa1·ation.rnr1sla.l.'
Epidemiberedskap m. m .. .fhrslag.rnnslag
Bidrag till Sjukv[1rdcns och socialvårdens planerings- och
rationaliscringsinstitut
Bidrag till allmiin sjukvtird m. m ... fi"irs/ag.Hm.flag
Vidareutbildning av läkare m. m .. re.wn·ation.rnnsla,1?
Beredskapslagring och utbildning m. m. för hälso- och sjukv{ird i krig. re.H•rrationsanslag
Driftkostnader för beredskaps lagring m. m .. fiirs/agsans/ag
Bidrag till undcrvisningssjukhus m. m .. f<"jrs/ag.wnsla,1?
Lån till Stockholms läns landstingskommun för vissa investeringar. resen·a tiortsa nslag

13 3977 000
I 000
19910000
20 300000
79550000
19468000
5053000
4021000
1437000
2664000
*I 000
• 1 000
"19247000
*3 722 000
*4 200 000

27 171000
5 276000
*11573000
18600000
4 524 600 000
33423 000
76600000
52 400 000
*I 015025000
20000000

6071049000

F
2
3
4

Omsorg om barn och ungdom
Bidrag till kommunal barnomsorg.fiirslag.rnnsla.l.'
Bidrag till hemspråksträning i förskolan. fi"irslavanslaR
Barnmiljörådet. fiirs/ag.Hmsla.l.'
Statens nämnd för internationella adoptionsfrågor.fiirslav-

ans/ag

7 430000000
30600000
2975000
3496000

7467071000

• Hcriiknat belopp

Prop. 1984/85: 100
G

2
3
4

5
6
7
8
9

JO

24

Omsorg om äldre och handikappade
Bidrag till social hemhjälp. forsla,c.'.rnnslaR
Bidrag till färdtjänst,fiirs/agsa11s/ag
Bidrag till driften av särskolorm. m.,förslagsanslaR
Kostnader för viss utbildning av handikappade m. m ..
fiirslagsanslag
Ersättning till televerket för texttelefoner, f("irslagsanslag
Ersiittning till postverket för befordran av blindskriftsförsände I ser, förslai;:sanslag
Kostnader för viss verksamhet för synskadade och döva.
förslagsanslag
Statens hundskola. förslavanslaR
Statens handikappråd, fiirslagsans/ag
Bidrag till handikapporganisationer. reservationsanslag

1662000000
360000000
488639000
26 I 32000
20 180000
32084000
19133000
2 200000
2923 000
43000000
2656291000

H

2
3
4
5

Socialt behandlingsarbete, alkohol- och narkotikapolitik
Upplysning och information på drogområdet, reservationsanslag
Bidrag till alkoholpolikliniker och vårdcentraler.fiirsla,c.'sanslag
Bidrag till driften av hem för vård eller boende, f(}rsla,c.'sanslag
Bidrag till organisationer m. m.
Utveckling och försök med vissa vårdformer, reservationsanslag

39251000
97 501000
*618000000
16124000
18060000
788936000

I

Internationell samverkan
I Bidrag till världshälsoorganisationen samt internationellt socialpolitiskt samarbete m. m.,försla,c.'sanslaR
2 Vissa internationelia kongresser i Sverige,
reservationsans/ag

29330000
200000
29530000
Summa kr.

• Beräknat belopp

79210164000
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VI. Kommunikationsdepartementet
A
2
3

Kommunikationsdepartementet m. m.
Kommunikationsdepartementct, .försla1:sansla1:
Kommitteer m. m., reservationsans/ag
Extra utgifter, resermtionsansla1:

17 555 000
4 200000
430000

22185000

B
2
3
4
5

6
7
8
9

Vägväsende
Vägverket: Ämbetsvcrksuppgifter, förs/agsanslag
Drift av statliga vägar, resPrwllionsans/ag
Byggande av statliga vägar, resermtionsanslag
Bidrag till drift av kommunala vägar och gator,
resen•ationsans/ag
Bidrag till byggande av kommunala vägar och gator,
reservationsanslag
Bidrag till drift av enskilda vägar m. m., reserl'<ltion.\·anslag
Bidrag till byggande av enskilda vägar, reserioationsans/af.:
Tjänster till utomstående, förslagsanslag
Vägverket: Försvarsuppgifter, resermtion.rnnslag

7 250000
4193500000
900 ()()() 000
75 I 000 000
340 000 000
331000000
30000000
30215000
28 700000

6611665 000

c

Trafiksäkerhet
Trafiksäkcrhetsverket:
Trafik och administration.fiirs/a,1,>.rnns/ag
2
Fordon och körkort,förs/agsanslag
3
Bil- och körkortsregister m. m.,förslagsans/ag
4

Bidrag till nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande

24570000
I 000
I 000

24572000
25 500000

50072000
D Järnvägar
I Statens järnvägar, reserl'<ltionsanslag
2 Ersättning till statens järnvägar för vissa tjänster
3 Försvarsinvesteringar vid statens järnvägar,
resen·a tionsans/ag

* I 898 800 000
*1511400000
13050000

3423250000

• Beräknat belopp

Prop. 1984/85: 100
E

Sjöfart
.Sjöfarts1·erket
Farledsverksamhet ex kl. isbrytning. förslag.1·a11s/<1g
2 Isbrytning, fiirs/agsans/ag
3 Fartygsverksamhet, förslag.rnnslag
4 Sjöfartsmateriel m. m., reurrntionsanslag
5 Övrig verksamhet, .fi'irsfug.Hins/ag

6
7
8

9
10

Ö1Tiga sji!fartsiindam«J/
Handelsflottans pensionsanstall
Handclsilottans kultur- och fritidsråd, .fbrslagsanslag
Ersättning till viss kanaltrafik m. m., fiirslag.1·<111sle1g
Lån till den mindre skeppsfartcn. rescr\'(/fio11.rn11s/11g
Stöd till svenska rcderier.fi.irslag.wnslag

385 273 ()()()
175 500000
31491000
51040000
42 458000

I 000
I 01\0
I 000
40000000
150000000

875765000
F

2
3
4

Luftfart
Flygplatser m. m .. 1·l·sen·atio11sanslag
Beredskap för civil luftfart, rescr\'(/fionsans/ag
Ersättning till Linjeflyg AB för särskilda rabatter vid ilygtrafik på Gotland, förslag.wns/ag
Statens haverikommission

* I 3 I 900 000
12000000
14500000
I 000

158401000

G

2

Postväsende
Ersättning till post verket för befordran av tjänsteförsändelser . .fi'irsla gsa ns/ag
Ersättning till post verket för tidningsdistribution

542 500000
36000000
578500000

H

Telekommunikationer
Försvarsinvesteringar vid televerket. resen·ationsans/ag

11330000

I 1330000

• Beräknat belopp

Prop. 1984/85: 100
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Transportstöd m. m.

I

15442000

Transportrådct. förslag.rnns/ag
Transportstöd för Norrland m. m., förslagsanslag
Transportstöd för Gotland.fiirslagsanslag
Riksfärdtjänst. f('irslag.1·anslag
Ersättning till lokal och regional kollektiv persontrafik.
fiirslagsanslag
6 Kostnader för visst värderingsförfarande, f('irslagsanslag
1
2
3
4
5

~202000000

44500000
48000000
297723000
1000
607666000

J

Transportforskning
Statens viig- och trafikinstitut. .fårslag.rnnsla.i.>
2 Bidrag till statens viig- och trafikinstitut, rc.1·er1•ationwnslai.:
3 Statens väg- och trafikinstitut: Utrustning. reservationsanslag
4 Transportforskningsberedningcn. resen·ati<msanslag

I 000
31 776000
500000
2'.'i 849000
58126000

Övriga ändamål
1 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut. förslagsanslag
2 Bidrag till Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, resern//ionsansla.i.>
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut:
Utrustning, resen·ationsanslag
3
Nordiskt samarbetsprojekt. resermtionsan.vlag
4

K

5
6
7
8

1 000
96128000
6900000
763 000

Statens geotekniska institut,fiirsla,r::sanslag
Bidrag till statens geotekniska institut. reserl'ation.1·a11slag
Statens geotekniska institut: Utrustning. rcserl'lltion.rnnslag
Viss internationell verksamhet.fiirslag.rnnslag

7663000
I 000
8566000
290000
3630000
116279000

Summa kr.

• Beräknat belopp

12513239000

Prop. 1984/85: 100

28

VII. Finansdepartementet
A

Finansdepartementet m. m.
Finansde part e men tet . .fors/ a gsa nslag
2 Finansråd/ekonomiska attacheer, fiirs/agsans/ag
3 Kommilleer m. m .. reSl'/"l'(Ilion.rnnslag
4 Extra utgifter. r1'.H'n·atio11.1·a11.1/ag

40588000
2 182 000
21 300000
795 000

64865000

B
2
3
4
5
6

Skatte- och indrimingsväsen
Riksskatteverkel. Firslagsanslag
Lokala skattemyndigheterna. fiirs/ag.rnns/ag
Kronofogdemyndigheterna. fi"irslagsanslag
Stiimpelomkostnader. filrslag.rnnslag
Kostnader för årlig taxering m. m .. fiirslag.rnns/ag
Ersättning till post verket m. n. för tiestyrct med skatteuppbörd m. m .. fiirslagsanslag

283 046 000
!.08492000
551 539000
2 534 000
I 37 000 000
43027000

18.55638000
C

Pris-, konkurrens- och konsumentfrågor
Marknadsdomstolen. fi>rs/agsanslag
2 Näringsfrihetsombudsmannen. förshig.rnnslag
3 Statens pris- och kartellnämnd. fiirslag.rnnslaR
4 Konsumentverket. förslag.1B11.1·iaR
5 Allmänna reklamationsnämnden. fiirslag.rnnslag

2402000

6216000
35 497 000
45651000
8262000

98028000

D

Vissa centrala myndigheter m. m.
B yggnadsstyrel sen, _försla[:sanslag
2 Inköp av fastigheter m. m .. reserl'lltion.rnnslaR
Tullverket:
3
Förvaltningskostnader. försla{?sans/af:
724 102000
4
Drift och underhåll av teknisk materiel m. m . .förs/agswrs/ag
55 608 000
5
Anskaffning av viss materiel. rl'sen·ation.rnns/ag
15 825 000
Vissa byggnadsarbeten vid tullverket. reserl'(1tion.rnnslag ____8_00_0_00_
6

8
9
10

Konjunkturinstitutet, förs/agsanslag
Myntverket:
Förvaltningskostnader. förslcig.rn11s/ag
Uppdragsvcrksamhet. försla,::.Hrnslag
Utrustning. rl'sen·ationsans/ag

11
12
13
14
15

Bankinspektioncn. reserration.rnnslag
f örsäkringsinspcktionen. reserrntion.rnns/ag
Statens krigsförsäkringsnämnd m. m .• fiir.flag.rnnslag
Statens förhandlingsnämnd. fiirslagsa11slag
Energibesparande åtgärder i statliga byggnader.

7

resen ·a tionsans/ag

I 000

30000000

796335000
13 348000

8583000
I 000
335 000

8919000
I 000
1000

69000
3 800000
50000000

902474000

Prop. 1984/85: 100
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Bidrag och ersättningar till kommunerna
Skatteutjämningsbidrag till kommunerna m. m.,
ji"irsl"g sans/ag
2 Bidrag till kommunerna med anledning av avskaffandet av
den kommunala förctagsbcskattningcn, fiirs/agsllnslag

E

* 11 166 000 000
*900 000 000
12 066 000 000

Övriga ändamål
Kostnader för vissa nämnder,.f('irs/ag.rn11s/ag
Bidrag till vissa internationella byråer och organi~ationer
m. m .•. fiJrslag.rnnslag
3 Bidrag till vissa handikappade ägare av motorfordon.

F

20000

I
2

170000

16000000
I 000
1000
168000000

jårslugs"ns/"g
4 Bidrag till vissa investt:ringar . .fi'irsltigsanslag
5 Exportkreditbidrag. j('irslag.rn11s/ag
6 Lönsparandc m. m .. .fl'irslagsanslag
7 Information om allemanssparandet, reserl'lllio11s1111slag
8 Höjning av grundkapitalet i Nordiska investeringsbanken.
fi>rslag Sllt1slag
9 Täckande av förluster till följd av vissa statliga garantier.
ji°)rslagsan.1'/ag
10 Kompensation för förluster i Vänerskogs konkurs.J(irslags"11slag

7 000000

36000000

I 000
I 000000

228193000
Summa kr.

• B.:r;iknat bdupp

15215198000

Prop. 1984/85: 100
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VIII. Utbildningsdcpartemcntet
A

lltbildningsdepartcmentet m. m.
U tbildningsdepartementet, fiirs/ag.rnnslag
2 Kommittcer m. m., re.H·n·atio11.1·a11slag
3 Extra utgifter. rcserrationsans/ag

31 566000
20880000
608000

53054000

B

2
3
4
5
6

7
8
9

JO

11
12
13
14
15
16

Skolväsendet
Centrala och regionala myndight'ler m. m.
Skolöverst yrcl sen. jiJrs/agsans/ag
Länsskolnämnderna. fiirslag.rnnslag
Linsskolnämndernas utvecklingsstöd. resen·ationsa11slag
Statens institut för liiromedelsinformation,förs/a!,'St111s/ag
Stöd för produktion av läromedel. re.1·en·ation.rn11slag
Rikscentralerna för pedagogiska hjälpmedel för handikappade .
.fi'irslagsans/ag

135787000
141969000
24 738000
6643 000
5046000

Fiir sko/1·iiscndet ft1'111l'n.rnmma frågor
Forskning och centralt utvecklingsarbete inom skolväsendet,
resen·a tionsa nslag
Fortbildning m. m., reserl'lltio11sanslag
Särskilda åtgärder pä skolområdet
Kopiering av litterära och konstnärliga verk inom
utbildnings väsendet, Järslagsanslag

24845000
12468000
245450000

Det obligatoriska skoli•iise11det 111. m.
Bidrag till driften av grundskolor m. m ..
f('irs Iag.1·a 11 slag
Bidrag till svensk undervisning i utlandet m. m ..
.fi'irs/agsans/ag
Same skolor. fiirslag.rn11s/ag
Speciabkolan m. m.:
U tbildningskostnader . .fiJrslag.1·ans/ag
Utrustning m. m .. re.1t'/"\'ation.rn11slag

n:mooo

5 520000

13 707 000 000
26920000
13 860000
178697000
4671 000

Kostnader för viss personal vid statliga realskolor.
j(!rs/agsans/ag

Gymna.1iala skolorm. m.
Bidrag till driften av gymnasieskolor,.fi'irs/ag.rnns/ag
Bidrag till driften av fristående skolor pä gymnasial nivå,
./iJrs Iags a 11 si ag
19 Bidrag till åtgärder inom kommunernas uppföljningsansvar för
ungdom under 18 år m. m .. fi'irslag.rnnslag
17
18

·1·steringshidrag
Bidrag till utrustning för gymnasieskolan m. m .. re.1errntio11.1anslag
Bidrag till byggnadsarbcten inom skolväsendet m. m ..
ji'irs/agsa11s/11g

183368000
1000

3 775685 000
73911000
222 270000

/ 111

20
21

199000000
I 000

18817715000

Prop. 198..J/85: 100
C

,
3

Vuxenutbildning
Statl!ns skolor för vuxna:
Ut bilJningskostnader, .fi"irslc1i;.1a11.1/11g
lJ nJervisningsmatcrial m. m., ri·sc1Taticm.w11s/11i;

Biurag till studieförbunden m. m.,fi'irs/agsanslag
Undervisning för invandrare i svenska spraket m. m ..

Ji'i r.1I,1g.\11nsIt1 g
6
7

8

13 896000
5 005 000

18 90 I 000

BiJrag till kommunal utbildning for vuxna,

fi"in/ag.11111.1/ag
4
.'.i

31

Bidrag till driften av folkhögskolor m. m .. _ti>r.1'/1wrn11slai;
Bidrag till viss central kursverksamhct
Biurag till kontakt1olkutbildning . .fi'irs/11gs1111slc1g

839700000
90698::!000
119352000
462744000
35 000 000
3 700 000
2386379000

D

2
3
4

Högskola och forskning

Ce11trula och regionala 111.1·11t!igh<'tl'l·jl'ir hiigskolan 111. 111.
LI mversitets- och hiigskoldmbctet . .fhrslag.rnnslag
Regil'nstyrelserna för högskolan . .ti'ir.1/ag.rn11slag
Rcdovisningscentralerna viJ universiteten. Ji'irslag.rnnslai;
Datorcentralen för högre utbildning och forskning i Stockholm.

Ji'ir.1·l11gsa 11 .1/11g
.'.i
6
7

LoblkostnaJer m. m. vid högskoleenheterna. ji'ir.1/ai;.rnnslag
Vissa tandv:irdskostnader. rc.11·n·ation.rnnslag
Vissa sarski!Ja utgifter inom högskolan m. m .. n•.11·n·ations11nslag

8

Gr1111dliigg1111d1· hiigsk11l1·11thildning
Utbildning för tekniska yrken, r1·s1·n·11tions11n.1l11g

lJ

10
11
12

UtbilJning for aJministrativa. ekonomiska och sociala
yrken. ri·.1cn·11ti11n.1c111slc1g
Utbildning för v{1rJyrken. rt'.\'t'1Tlllio11.11111.1'/11g
Uthildning för undervisningsyrk.:n. r1•.11•1T11tio11.rnnsl11g
UthilJning för kultur- och informationsyrken.
I'<' .1 <'l'l

LI

·a I ic 111.1a 11 sia g

I 000
1238036000
140 4.'.i.'.i 000
10550000

6:18 341 000
294624000
371 846000
744999000
189388000

l..l1bl;1 och inJividuella linjer och enstaka kurser.

rescn·aric 1nsc111slag
14

88917000
12 584 000
I 000

378 00.'.i 000

Bidrag till kommunal högskoleutbildning m. m.,

rcs1·n ·a I i1111.11111.1lag

196530000

Forskning och .fi1r.1karnthild11ing i110111 hiigskula11111.111.
15

Forskningsanknytning av grundHiggande högskoleutbildning samt
ut vecklingsarbete. 1T.1errntion.1anslag
Humanistiska fakulteterna. ri•.11'1T11tic111.1w1.1lc1g
Teologiska fakulteterna. n•.11'1T11ticm.1a11.1lag
JuriJiska fakultt.!terna. re.1nTaticm.11111.1l11g
Samh;ill svetenskapliga fakultl!terna. n·s1·1Tatio11.rn11slog
Medicinska fakulteterna. /'t'S!'rrntio11st111.1/ag
OdlHllologiska fakulteterna. rc.1en't1ti,111sa11.1lt1g
Farmaceutiska fokulce;:cen. l'l'St'n't1tic111.11111s/<1g
Matemati~k-naturveten~kapliga fakulteterna. re.1en·ario11s1111slt1g
Tekni~ka fakulteterna. rt'.1en·111io11.11111.1lag
TemaorienteraJ forskning. rL·se1Tt1/ic111s1111.1lag
kllnstn~irl igt

It>
17
18
19

20
::!I
,,

23
24
25

16001 000
172 774 000
1::!862000
16625000
201 945000
4.'.i.'.i418000
.'.il 350000
16 708000
411273000
398 974000
17089000
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26
27
28

32

Kungl. bibliott:ket. reserrntionsanslag
Statens psykologisk-pt:dagogiska bibliotek, reservation.rnnslag
Vissa särskilda utgifter för forskningsändamål. reserl'atio11sanslag

36
37

Ö1.,-iga _/iJr.1kni11g.1jrågor
Forskningsrådsnämnden. resal'lltio11.rnn.1·/ag
Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet, reservationsans/ag
Medicinska forskningsrådet, resen·arionsanslag
Naturvetenskapliga forskningsrådet m. m., reserl'ation.wnslart
Nationell halvledarforskning, reserl'ationsanslag
Delegationen för vetenskaplig och teknisk informationsförsörjning,
resen·" t ionsans/11g
Europeisk forskningssamverkan, Jörslagsanslag
Forskningsinstitutet för atomfysik:
Förvaltningskostnader. fi!rslagsanslag
14 643 000
Materiel m. m .. reserl'lltionsans/ag
2415 000

38
39
40
41

Kiruna geofysiska institut, reser\'{Jfionsanslag
Institutet för internationell ekonomi. resen·ationsanslag
Vissa bidrag till forskningsverksamhet. resal'lltionsanslag
Bidrag till EJSCAT Scientific Association,förs/agmns/ag

29
30
31
32
33
34
35

44 744000
3488000
50244000

44090000
84809000
183 410000
259513000
12000000
8 774000
158814000

17058000
15 678000
3069000
14037000
700000
6995724000

E

Studiestöd m. m.

Centrala studiestödsnämnden m. m., förslag sans/ag
Ersättning till vissa myndigheter för deras handläggning av
studiesocialt stöd, förs/avans/ag
3 Studiehjälp m. m. ,färs/agsanslag
4 Studiemedel m. m.Jörslags11nslag
5 Vuxenstudiestöd m. m .. reserl'lltionsanslag
6 Timasättning vid grundvux,förslagsanslag
7 Kostnader för avskrivning av vi~sa studielån med statlig krt:ditgaranti, .fiJrs/agsanslag
8 Bidrag till vissa studiesociala ändamål. resermtionsanslag

67 607 000

2

16520000
1536300000
4458 100000
698200000
83 200000
100000
10 348000
6870375000

F

..,
3
4

5
6
7
8
9
I0

Kulturverksamhet m. m.
Allmiin k11/11in•erk.rnmhe1111.111.
Statens kulturråd, förslagsanslag
Bidrag till kulturverksamhet inom organisationer m. m., reserration.rnns/ag
Bidrag till särskilda kulturella ändamål, resen·ation.1anslag
Bidrag till samisk kultur
Visningsersättning åt bild- och formkonstnärer
Bidrag till konstniirer. reserl'ation.Hmsla,;
lnkom~tgarantit:r för konstnärer, jVrs/agsanslaR
Ersättning åt författare m. Il. för utlåning av deras
verk genom bibliotek m. m .. forsla,;sanslag
Ersättning till riittighetshavare på musikområdet
Lotterinämnden. fbrsla,;sanslag

15957000
15 725 000
6051000
2029000
21556000
14 730000
6844000
45 707000
3000000
1246000
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18
19
20
'!.I

Tcara. dans och musik
Bidrag till Svenska rikskalern, reserrnti1m.1a11slag
Bidrag till Operan, reffn·arionsan.1/ag
Tiickning av mt:rkostnadcr för löner m. m. vid Operan,.fi.irslag.1·ans/ag
Bidrag till Dramatiska teatern. rc.h'n·atio11.rn11slag
Rikskonst:rtverksamhet, rcsen'atio11.wns/ag
Regionmusiken, .fiJrs/agsa11.1·/a1-:
Bidrag till regionala och lokala teater-. dans- och
musikinstitutioner, försla1-:sa11.1·/a1-:
Bidrag till fria teater-, dans- och musikgrupper, rest•n•llfi1ms1111sla1-:
Bidrag till Musikaliska akademien
Vissa bidrag till teater-, dans- och musikverksamhet, reserl'lllio11.1·a11slag
Stöd till fonogramvcrksamhet. resen·atiomanslag

..,..,
23
'!.4
'!.5

Bi/Jkonst
Statens konstråd, ji"irslag.rnn.1·fa1-:
Förvärv av konst för statens byggnadt:r m. m .. re.1·en·atio11.1·1111sla1-:
Bidrag till Akademien för de fria konsterna
Vissa bidrag till hildkonst, re.\'l·n·a1io11.rnnslag

11
12

13
14
15
16
17

'!.6
'!.7
'!.8
'!.9
30

115 158000
131606000
I 000
77239000
51 822000
103 15:! 000
'!.15581000
'!.83'!.5000
1637000
10350000
7 679 000

'!. 337 000
'!.65'!.0000
I 17'!. 000
7 789000

A.r/..ii·
Riksarkivet och tandsarkiven. ji'irsl111-:s1111slag
Dialekt- och ortnamnsarkiven samt svenskt visarkiv, ji>rslag.rnnslag
Svenskt biografiskt lexikon, fiirslag.rnnslag
Statliga arkiv: Vissa kostnader for samlingar och
materiel m. m., rcsen·111io11.rnns/ag
Bidrag till vissa arkiv

7'!.440000
13 845000
1960000

'!. 798000
'!. '!.05000

I\ 11/111r111i1111e.1· 1·ti ni

31
3'!.
33

Riksantikvarieämbetet: Förvaltningskostnadt:r, jiirslagsans/ag
Kulturminnesvärd. resarntionsanslai.:
Riksantikvarieämbetet: U ppdragsverksamhet. ji'irs/ag.1ans/11g

M11.\"l't'I' och 11rs1iil/11i11gar
museer . ./i!r.1·/a1-:.1w1slag
Statem konstmuseer . .fiirs/ag.rnnslag
Utstiillningar av svensk konst i utlandet, rcsc1T1llio11.rnns/11g
Livrustkammart:n. Skoklostc:rs slott och Hallwylska museet.
ji"irs/ag sans/ag
38 Naturhistoriska riksmuseet . .fiirslagsanslag
Statens sjöhistoriska museum:
39
Förvalt ni ngskost 11<1der . .fiir.1 lagrnnsla g
40
Underhållskostnader m. m .. rt'St'1Tatio11.rn11s/11g

34
35
36
37

Staten~ hist~1riska

Etnografiska museet . ./iJrslag.rnnslag
Arkitekturmuseet . .fi'irslagsa11s/11g
·B Statens musiksamlingar. .flirslogsanslag
44 Statliga museer: Vissa kostnader för utstiillningar och
samlingar m. m., rt'St'IT<1lio11.rn11.1/ag
45 Bidrag till Nordiska museet . .f("irs/11gs1111.1/ag
46 Bidrag till Sveriges tekniska museum. jiir.1/ag.rn11s/11g
47 Bidrag till Skansen, .fi"irs/11g.1w1.1/11g
48 Bidrag 1ill vissa museer
49 Bidrag till regionala museer . .f("irs/11grn11s/ag
50 Riksutstiillningar. resen111ii111.1i111.1/ag
51 Inköp av vissa kulturföremål. .fi'ir.1/11g.11111slag
3 RiksJ11g1•11 /9/J./!85. I .1<11111. Nr IOO
41
42

43034000
'!.3 163 000
I 000

32 '!.16000
35411000
I 113 000
(_'.\ 867000
36 509000
15 05:! 000
I 000

15 053 000
L'.\735000
I 540000
11~73000

5 l'!.6000
37 00'!. 000
8 216000
8 784000
I'!. 051 000
1 I 7'!.8 000
19327000
100000

Prop. 1984/85: 100

52

34

Forskning
Forsknings- rn.:h utvecklingsinsatscr inom kulturomrädet,
resen ·a tion.1·a ns/ag

618000

U ngdomsorga ni.w t ioncr
53 Statens ungdoms rad. fi'ii".11agsw1.11ag
54 Bidrag till ungdomsorganisationernas centrala verksamhet m. m.,
fiirslagslln.l'/ag
55 Bidrag till ungdomsorganisationernas lokala verksamhet.
förs I ag .1· an sia g
56 Bidrag till ferieverksamhet inom ungdomsorganisationerna,
rescn·ari<111sl111slag

3 704000
48935000
86000000
9 335 000

1504802000

G

Massmedier m. m.

Film 111.111.
Statefö biografhyrå . .fi'irs/ag.rnnslllg
2 Filmstöd. rc.1·e1Tation.rnnslag
Arkivet för ljud och bild:
3
Förvaltningskoslnader. fi.irs/ag.1·ans/ag
4
lnsamlingsverksamhet m. m., n·serl'lltion.~ansla.t:

3637000
3506000()
7195000
359000

Dagspress ol'h tidskr{fier
5 Presstödsnämnden . .fl"irslagsllnslllg
6 Stöd till dagspressen, .f(irs/agsa11s/a,11
7 Lån till dagspressen, resen•t1tio11sanslag
8 Stöd 1ill organisationstidskrifter,ji'irsfo,11.H111.1·/a,11
9 Stöd till kulturtidskrifter, reserl'lltion.rnnslag
10 Stöd till tidningar pä andra språk än svenska,
./i'irslllgsa ns/ag
11 Stöd till radio- och kasst:ttidningar, re.H'ITlltionsllnsillg

Litteratur och hih/iotd
Bidrag till Svenska språkniimnden
Talboks- och punktskriftsbiblioteket:
13
Förvaltningskostnader, .f('irslagsanslag
14
Produktionskostnader, rc.1·e1TMio11sa11s/ag

2397000
484 310000
25000000
39000000
10204000

5 365 000
*10622000

1555000

12

15

Liueraturstöd samt övriga ändamiil inom litteratur- och
folkbiblioteksområdct

7 554000

12640000
22027000

34667000
*64996000
724367000

H

Internationellt-kulturellt samarbete

K11/t11rellt utbyte med 11tlt111det
Kulturellt uthyte med utlandet, reserl'lltionsamlaR
2 Kostnadt.:r för Sveriges medlemskap i U nesco m. m.,
förs la g.rnmlt1 g
3 Bidrag till internationella kongresser m. m. i Sverige,
resen ·a t i1111.1 uns/ag
4 Bidrag till svrn~ka im.titut i utlandet
' Beriiknal belopp

5656000
25642000
612000
2 797000

Prop. 1984/85: 100
5
6

35
'"46500000

Nordiska ministerrådets kulturbudget, .fiirs/ag.rnnslag
Bilateralt nordiskt kultursamarbete m. m ..

6 268 000

rc.1·cr1 ·a t ion.1·a 11.1·/ag

87475000

Investeringar m. m.
Utrustningsnämnden för universitet och högskolor.
f"irslagsans/ag
2 Byggnadsarbcten inom utbildningsdcpartcmcntcts
verksamhetsområde. resen ·ationsa nslag
3 Inredning och utrustning av lokaler vid högskoleenheterna m. m .. rcservationsanslag

8 756000
267000000
2fi6 000 ()()()

541 756000
Summa kr.

• Bcriiknat belopp

37 981 647 000
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IX. Jordbruksdepartementet
A

Jordbruksdepartementet m. m.
Jordbruksdepartementet. förslag sans/ag
2 Lantbruksråd. fiirs/agsansla!:!
3 Kommitteer m. m., rescn·ation.rnnslag
4 Extra utgifter. reservatio11.rn11s/ag

19083000
4 198000
3000000
500 000
26781000

B
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Jordbrukets rationalisering m. m.
Lant hruksstyre Isen. fiirslag.rn11.1·/ag
Lanthruksnämnderna, Ji"irs/ag.rnns/ag
Bidrag till jordbrukets rationalisering. m. m .. .f('irslag.rn11slag
Markförvärv för jordbrukets rationalisering. reSt'1Tatic111.rn11slag
Tiickande av förluster på grund av statlig kreditgaranti . .fi'irslag.w11slag
Bidrag till trädgårdsnäringens rationalisering. m. m .. fiirslagsa11slag
Främjande av trädg<irdsnäringen. re.1·en•ation.rn11slag
Stöd till innehavare av tjällägenheter m. m .. resern1tion.rn11s/ag
Främjande av husdjursaveln m. m .. resen·ation.rnnslag
Särskilt stöd åt biskötsel och växtodling. reserl'llfio11san.11ag
Främjande av rennäringen. rescrvationsanslag

38088000
*212781000
*50000000
I 000
20000000
7 000000
900000
1 300000
510000
215 000
4890000
335685000

C
2
3
4
5
6
7
8

Jordbruksprisreglering
Statens jordhruksnämnd. fiirslag.rnnslag
Lantbruksekonomiska samarbetsnämnden. j(lrs/ag.1·a11slag
Prisreglerande åtgärder på jordhrukets område. fiirslagsanslag
Inköp av livsmedel m. m. för beredskapslagring. rescrl'lltio11.rnnslar:
Kostnader för heredskapslagring av livsmedel m. m .. fi'irs/ag.rnnslag
Prisstöd till jordbruket i norra Sverige .förslag sans/ag
Bidrag till permanent skördeskadeskydd
Administration av permanent skördeskadeskydd m. m .. fiirs/agsans/ag

27220000
2 507000
*2 968 000 000
46379000
211808000
*330000000
*1000
*23 898000
3609813000

D

3
4
5

Skogsbruk
Skogsstyrelsen, fiirslagsans/ag
Skogsvårdsstyrelserna. fiirs/agsanslag
Skogsvårdsstyrelserna:
Myndighetsuppgifter, förslagrnnslag
Frö- och plantverksamhet. fi:irslar:.1anslag
Investeringar, reser\'Gtionsanslag

6
7
8

Bidrag till skogsvård m. m. ,fiirs/agsanslag
Stöd till byggande av skogsvägar. ftlrslagsa11slag
Främjande av skogsvård m. m .. rc.1·en·atio11sam/ag

2

30567000
I 000
138370000
I 000
65000000

203 371 000
320000000
50000000
10000000
613939000

• Beräknat belopp
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E
2

3
4

5
6

7
8
9

IO
11
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Fiske
Fiskeristyrelsen. fi"irslag.1·a11slag
Statens lokala fiskeriadministration. fi'irslag.rn11sfag
Friimjande av fiskeriniiringen. rcscrl'lltion.wnslag
Hidrag till fiskchamnar m. m .. fiirslag.rn11.1·{ag
lsbrytarhjälp åt fiskarbefolkningen . .fi'irs/agsans{ag
Hidrag till fiskets rationalisering m. m .. fi'ir.1/agsa11sfag
Um till fiskerinäringen. r1'.H'1Tati11nsam/ag
Tiickande av förluster vid statlig kreditgaranti till fiske.fiirslag.Hmslag
Ersiittning till strandiigare för mistad fiskerätt m. m .• fiirs/ag.Hmslag
Prisreglerande åtgiirdcr på fiskets område. fi'irsfag.rnnslag
Bidrag till liskev[1rd m. m .. rl'.\'l'r\'{/fion.wnslag

*26346000
*15 722000
*2172000
4657000
I 000
9000000
35 000000
1000
*I 000
*I 000
*5170000
98071000

F

Service och kontroll

Statens livsmedelsverk. fiirs/ag.rnnslag
2 Tiickande av vissa kostnader för köttbesiktning m. m,.fiirslag.rnnslag
3 Statens veterinärmedicinska anstalt: U ppdragsvcrksamhet. fi'irsla,1,1.rnnslag
4 Bidrag till statens veterinärmedicinska anstalt. reserl'Cltion.rnm/ag
5 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar, m. m . .fiirs/ag.rnnslag
6 Statens utsädeskontroll: U ppdragsverksamhet .fiir.v/ag.wnslag
7 Bidrag till statens utsädeskontroll, r1>.verl'Cltionsanslag
8 Bekämpande av växtsjukdomar.fiirslagsanslag
9 Lantbrukskemisk laboratorieverksamhet, re.H'n•ation.rnnslag
10 Statens maskinprovningar: Uppdragsverksamhet, fiirslag.rnn.v/ag
11 Bidrag till statens maskinprovningar. reserl'Cltion.rnnslag
12 Statens växtsortnämnd. fiirslagsans/11,1,1

13

57913000
I 000
1000

46998000
5000000
1000
2000000
250000
6992000
1000
4995000
301000

Lantbruksstyrelsen. djurens hälso- och sjukvård: Uppdragsverksamhet,

.fi'irs/ag.rnnslag
14 Bidrag till djurens hälso- och sjukvård, reserl'Cltion.wnslag
15 Bidrag till avlägset boende djurägare för veterinärvård.fiirs/ag.rnns/ag
16 Bidrag till djurskyddsfrämjande åtgärder, rl'.feri·ation.wnslag
.

"'1000
*40470000
1810000
2418000
169152000

G
2

Utbildning och forskning
Sveriges lantbruksuniversitet. reserl'ation.rnnslag
Lokalkostnader m. m. vid Sveriges lantbruksuniversitet,

fiirs/agsan.1·/ag
3 Byggnadsarbeten vid Sveriges lantbruksuniversitet m. m.,
resen·ationsans/ag
4 Inredning och utrustning av lokaler vid Sveriges
lantbruksuniversitet m. m .. reserl'Cltion.rnnslag
5 Skogs- och jordbrukets forskningsråd. reserl'Cltion.rnns/af.!
6 Stöd till kollektiv forskning, resen·ation.rnnslaf.!
7 Bidrag till växtförädling. resen·ationsanslaR
8

Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien.fiirs/avans/af.!

380854000
191472000
14800000
29900000
58613000
20400000
26500000
602000
723141000

• Aeriiknat hclopp
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H

2
3
4

5
6
7

8
9
10
11
12
13
14
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Miljövård
Statens naturvårds verk. ji'irslagsans/ag
Koncessionsnämnden för miljöskydd. ji"irslagsan.l'lag
Miljövrirdsinformation. reservationsanslag
Mark för naturvård. rcservationsanslag
Vård av naturreservat m. m .. resern1ti011.rnnslag
Miljövårdsforskning. resen·ationsanslag
U ndcrsökningar av hälso- och miljöfarliga varor.
reservations ans/ag
Övervakning av miljöförändringar. m. m., re.1·erl'lltion.1·an.~lag
Åtgärder mot försurningen. rescrvationsan.1·/ag
Bidrag till Förenta Nationernas miljöfond ..fi>rsitwrnnshlg
Restaurering av Hornhorgasjön. reservationsanslag
Toxikologisk informationsservice. m. m., resen·ation.rnnslag
Statens st rå! skydd si nstitut: Uppdrags verksamhet. förslag.wmslag
Bidrag till statens striilskyddsinstitut, resen·ationsanslag

* 100776000
8638000
3 500000
40000000
32 200000
63600000
.. 4 500000
27000000
*85000000
16660000
4500000
*5 650000
I 000
19986000
412011000

2

Idrott, rekreation och turism
Stöd till idrotten, rcsermtionsanslag
Stöd till turism och rekreation. reservationsanslag

205 500000
75 800000
21!1300000

J

Diverse
Bidrag till vissa internationella organisationer m. m.,
.fhrs/agsanslag
2 Ersättningar för vissa besiktningar och syneförrättningar, fårslagsanslag
3 Ersättning för vissa skador förorsakade av vilt, m. m.,
fiirs/agsanslag

38464000
5000
6220000
44689000

Summa kr.

• Beräknat belopp

6314582000

Prop. 1984/85: 100
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X. Arbetsmarknadsdepartementet
A

Arbetsmarknadsdepartementet m. m.
Arbetsmarknadsdepartementet, ji'irs/agsans/ag
2 Kommitteer m. m .. resermtionsans/ag
3 Extra utgifter, reservation.rnns/ag
4 Internationellt samarbete, förs lagsanslag
5 Arbetsmarknadsråd, fi>rslagsans/ag
6 famställdhetsombudsmanncn m. m., fiirs/ag.rnns/ag

24 725 000
18321000
320000
15 803 000
4029000
2090000

65288000

B
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Arbetsmarknad m. m.
Arbetsmarknads verkets förvaltni ngskostnader. förs/ag.rnns/ag
Arbetsmarknadsservice, fi>rslagsanslag
Arbetsmarknadsutbildning, resen·ationsanslag
Bidrag till arbetslöshetsersättning och utbildningsbidrag.
fiirslagsanslag
Sysselsättningsskapande åtgärder. reserwltionsanslag
Statsbidrag till frivilliga försvarsorganisationer,förs/agsans/ag
Arbetsmarknads verket:
Anskaffning av utrustning. reservationsans/ag
Förvaltning av utrustning, reservationsans/ag
Inköp för arbetsmarknadsutbildningen, reserl'ationsans/ag

1411472000
538483000
897083000

2 645 927 000
2695470000
6762000
9500000
I 000
22500000

Byggnadsarbeten inom arbetsmarknadsverkets verksamhetsområde, reserl'ation.rnnslag
Arbetsdomstolen, förslagsanslag
Statens förlikningsmannaexpcdition, förslag sans/ag
Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar,
fi"irs/agsans/ag
Nämnden för vapenfriutbildning,förs/agsans/ag
Vapenfria tjänstepliktiga, förs lagsanslag
Tillfälligt sysselsättningsbidrag för textil- och konfektionsindustrierna, fiirs/agsanslag
Statsbidrag för ungdom slag. förslag sans/ag
Bidrag till vissa affärsverksinvesteringar, j("1rslagswzs/ag
Medel för insatser inom malmfältskommunerna, resen•ationsans/ag
Kostnader för ny organisation för den särskilt anordnade arbetsmarknadsutbildningen m. m., fiJrs/agsans/ag

32 001000
1000
5654000
1 363000
40000
4513000
93 875000
166000000
1180000000
I 000
I 000
925 775 000

10 604 421000

Prop. 1984/85: 100
C
2
3
4

5
6
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Arbetslivsfrågor
Arbetsmiljö - Tillsyn och forskning, Firs/C1gsw1s/C1g
Arbetarskyddsstyrelscn: Anskaffning av vetenskaplig apparatur.
re .1· t' n 'll / ion .rn 11sI11 g
Yrkesinriktad rehabilitering, re.H'fl"C1tio11.w11s/11g
Särskilda åtgärder för arbetsanpassning och sysselsilttning.
fiirslag sans/llg
Bidrag till Stiftelsen Samhällsföretag, ji"irs/11gsa11s/ag
Statsbidrag till offentligt skyddat arbete. rest'1Tatio11rn11s/ag

274 067 00()
3 000000
507 399 ()()()

2 fi'j) 7 14 000
~ 82~ 000 000

300 000 000
6598180000

D

2
3
4

5
6

Invandring m. m.
Statens invandrarverk, f<'irs/agsw1s/ag
Åtgärder för tlyktingar,jiir.1·/agrn11s/llg
Åtgärder för invandrare. resen·atio11s1111s/C1g
Översättningsservice, jårs/agsa11s/C1g
Överföring och mottagning av flyktingar m. m .• .fi"irslags1111s/ag
Ersättning till kommunerna för åtgärder för flyktingar m. m ..
förl·/agsans/ag

59 3~8 000
2 000000
16 807 000
400000
59 ~00000

44 3 000 000
580735000

Summa kr.

17 848 624 000

Prop. 1984/85: 100
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XI. Bostadsdepartementet
A

Bostadsdepartementet m. m.

Bostadsdepartementet, förslagsanslag
2 Kommittecr m. m., resen•arionsamlag
3 Extra utgifter, resen·arionsanslag
4 Bidrag till vissa internationella organisationer m. m.,
re sen•ationsanslag

21 I 05 000
5 500000
300000

I 481000
28386000

B

2
3
4
5
6
7
8
9
JO
11
12

Bostadsförsörjning m. m.
Bosradsförsörjning
Bostadsstyrelsen, förslag sans/ag
Länsbostadsnämnderna, förslag sans/ag
Vissa lån till bostadsbyggandc,förs/agsanslag
Räntebidrag m. m., förslagsanslug
Åtgärder i bostadsområden med stor andel outhyrda lägenheter
m. m., förs lagsanslag
Tilläggslån till ombyggnad av vissa bostadshus m. m. ,förslagsanslag
Bostadsbidrag m. m., förslag sans/ag
Viss bostadsförbättringsvcrksamhet m. m., för slagsanslag
Bidrag till förbättring av boendemiljön,förs/agsanslag
Anordningsbidrag m. m. till allmänna samlingslokaler,jors/agsans/ag
Lån till allmänna samlingslokaler,fiirslagsanslax
Upprustningsbidrag m. m. till allmänna samlingslokaler m. m.,
fiirslagsunslag

Byggnadsforskning, energihushållning m. m.
Byggnadsforskning, resen'ationsanslag
Lån till experimentbyggande, reserl'ationsans/ag
Statens institut för byggnadsforskning,färs/agsans/ag
Bidrag till statens institut för byggnadsforskning, resen•ationsanslag
Bidrag till energibesparande åtgärder inom bostadsbeståndet m. m.,
re servatimuanslag
18 Information och utbildning m. m., reservationmns/ag

13
14
15
16
17

49094000
48858000
110000000
I 0 400 000 000
125000000
70000000
1457000000
240000000
110000000
73 000000
25 000000
85000000

162000000
37000000
1000
34550000
390000000
116000000
13 532 503 000

C

Planväsendet
Statens planverk, förslag sans/ag

36379000
36379000

D
I
2
3
4
5

Lantmäteriet
Lantmäteriet, fiirslagsanslag
Plangenomförande, förslagsans/ag
Landskapsinformation. reservationsans/ag
Försvarsberedskap, resen•arionsanslag
Utrustning m. m .. reservationsanslag

I 000
45484000
126841000
2886000
6900000
182112000

4

Riksdagen /';8-1/85. I sam/. Nr 100

Prop. 1984/85: 100
E

Fastighetsdataverksamhet
Centralnämnden för fastighctsdata . .fi!rs/11gsa11s/11g

40 207 000

.io201000
Summa kr.

13819587000

Prop. 1984/85: 100
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XII. Industridepartementet
Industridepartementet m. m.
I ndustridepartemcnlet, Jörslagsan.1'/ag
2 Industriråd/industriattache. förslagsan slag
3 Kommitteer m. m., rescrwuionsanslag
4 Extra utgifter. reserrntionsanslag

A

36645 000
717000
15 800000
600000
53762000

Industri m. m.
Statens industriverk:
Förvaltningskostnader, fiJr.1·/ag.Hmslag
Utred ni ngsverksamhet. re serva tion.rnnslag
2

B

46040000
4 500000

3 Sprängiimnesinspektionen. förslagsan.1·/ag
4 Bidrag till Stiftelsen Institutet för Företagsutveckling,
rescn·at ionsanslag
5 Främjande av hemslöjden. förslag sans/ag
6 Medelstillskott till Norrlandsfonden, reservationsanslag
7 Kostnader för statsstödd exportkreditgivning genom
AB Svensk Exportkredit,förs/ag.rnnslag
8 Kostnader för statsstödd exportkreditgivning avseende
export av fartyg m. m., förslag.rnmlag
9 Ersättning för extra kostnader för förmånlig kreditgivning
till u-länder. förslagsanslag
10 Kostnader för viss kreditgivning hos Sveriges
lnvcsteringsbank AB. förs/ag.rnns/ag
11 Industripolitiska åtgärder för tekoindustrin, reservationsanslag
12 Branschfrämjande åtgärder, reservationsanslag
13 Småföretagsutveckling. reservationsanslag
14 Täckande av förluster vid viss garantigivning, m. m.,
fijrs/agsamlag

50540000
1000
16000000
4713000
20000000
860000000
450000000
90000000
25000000
96300000
21 167000
151250000
75 000000
1859971000

c
I
2
3
4

Regional utveckling
Regionalpolitiskt stöd:
Bidragsvcrksamhet, fiirs/agsanslag
Vissa lokaliscringsbidrag m. m., reservationsanslag
Lokaliseringslån, reservationsanslag
Regionala utvccklingsinsatser. reservationsanslag

5 Täckande av förluster på grund av kreditgarantier till företag
i glesbygder m. m.,jörslagsanslag
6 Ersättning för nedsättning av socialavgifter,förslagsam/ag

*350000000
*264000000
*500000000
*398250000

1512250000
*I 000
*330000000
1842251000

• Beräknat belopp

Prop. 1984/85: 100
Mineralförsörjning m. m.
Swriges geologiska undersökning:
Geologisk kartering m. m., rt'H'l"l'atio11.rn11slag
2
Utrustning, rt'sl:'n·atio11rn11slag
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D

3 Bergsstaten. ji"irslagsans/ag
Statens gruvegendom:
4
Prospektering m. m .. rl:'st•n·atio11.rn11slag
5
Egendomsförvaltning m. m .. .fi'irslag.rn11slag
6

68 650000
700000

69 350 000

2 lffH\00
39946000
5 828 000

Delegationen för samllrdning av havsresursverksamheten.
res ai·a t io11.1· a 11.1 Iag

45 774000

2 442 000
120-139000

E

Energi
Statens energiverk:
Förval tningskost nader, ji'irslag .rnns/ag
2
Utredningar m. m. och information. rt•sc1T1llio11.H111.1/ag

3
4
5
6
7
8
9

Statens elektriska inspektion . .fi'irs/agsw1.1·/ag
Utbildning och rådgivning rn. m. för att spara energi.
rt' st' n ·a t ion.rn 11 sia g
Främjande av landsbygdens elektriliering. resen·ario11sa11slag
Ersättning för försenad idrifttagning av kärnreaktorer.
förslagsans/ag
Visst internationellt energisamarbctc . .f(.irs/agsw1s/ug
Statens kärnkraftinspektion:
Förvaltningskostnader, rl:'.ffJTatio11sa11slag
Kärnsäkerhetsforskning. rt'H'n·ati1111.rn11s/ag

Atgärder för hantering av radioaktivt avfall. re.11·rratio11.1ans/ag
11 Statens vattenfalls verk: Kraftstationer m. m .. rcst'JT11tionsa11slag
12 Energiforskning, resen·atio11sa11s/ag
13 Bidrag till verksamheten vid Studsvik Energiteknik AB.
re ser\'Cllionsa ns/ag
14 Avveckling av forskningsreaktorer m. m .. resc1Tatio11sa11slag
15 Anläggningar för radioaktivt avfall i Studs vik. rn. rn ..
re serw1tion sa 11 slag
16 Stöd för oljeersättande åtgärder, m. m., resarntio11s1111.1·/ag
17 Täckande av förluster i anledning av statliga garantier för
oljeersättande åtgärder, m. m.,förs/ag.rnnslag

*19584000

* 10929000

30) 13 000
*8 831 000
~1000

~4500000

• 290 000 000
* 14 574 000
*I 000
*I 000

2000

IO

*I 000
• 3 323 000 000
•421 500000
"42 635 000
*9900000
"72 700000
"2 I0 000 000

* 15 000 000
H-'3157000

* Beräknat belopp

Prop. 1984/85: 100

r

Teknisk uh·eckling m. m.
Styrelsen för teknisk utveckling:
Teknisk forskning och utveckling. rcscn·a1i1111.rn11s/ag
2
Förvalt ningsko<;t nader . .fi'irs/ag.rn11.1'/ag
3
Utrustning. rnt'rl'11lio11.rn11s/ag

4 Euroreiskt rymdsamarhete m. m .. fiirslag.rnnslag
5 Bidrag till Te le-X-projektet . .fiirslag.rn11s/11g
6 Patent- och registrerings verket. .fi"irs/ag.rnns/ag
7 Gram.kningsniimndcn för forsvarsupplinningar. fiirslags1111slag
8 Statens provningsan~talt: Uppdragsverksamhet .
.fi'irslag.1<111.1·/a g
9 Bidrag till statens provningsanstalt. rcscrl'alio11.rn11slag
10 Statens rrovningsanstalt: Utrustning. rt•.1crl'm_i1111.rn11slag
11 Statens miit- och provr[1d. rc.1·er1·a1io11.w11slag
12 Bidrag till vissa internationella organisationer. fi'irs/11gsa11slag
I 3 Bidrag till lngenjörsvetenskapsakademien
14 Bidrag till Standardiseringskommissionen
15 Stöd till industriellt utvecklingsarhete. rcser\'{/fionsanslag
16 Forskningshidrag till teknikhaserade småföretag. reserm1i1111.w11s/ag
17 Industriell utveckling inom mikroelektroniken. re.1·en·a1io11sa11s/11g
18 Vidareuthildning och kunskapsspridning inom mikroelektroniken. rescn·111io11.rn11s/11g

45

643952000
68 148 000
17900000

730000000
135 423 000
218 200000
100980000
50000
1000
32 849000
7000000
3 301 000
528000
4532000
11471000
200 000 000
20800000
26500000
2000000

1493635000
G
2
3
4
5
6
7
8

Statsägda företag m. m.
Kostnader för kronotorp. fiirslag.rnnslag
Affärsverket FFV: Byggnader och utrustning,
resen ·a tio11sa11s/ag
Nämnden för fartygskreditgarantier.fiirs/agsans/ag
Räntestöd m. m. till varvsindustrin,.fiirs/ag.rnns/ag
Förluslläckning till följd av statliga garantier till svensk
varvsindustri och beställare av fartyg. förslag.rnns/ag
Ränta och amortering på skuldebrev till Svenska Varv AB.
fiirs/agsanslag
Ränta och amortering på statens skuld till
SSAB Svenskt Stål AB.fiirslag.rnmla1:
Ränta på statens skuld till Norrbottens Järnverk AB.
fiirs/agsa11slag

2000000
110900000
4 335 000
300000000
30000000
212150000
37700000
53 325000

750410000
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H

Ekonomiskt förs,·ar: Bränslen och drh•medel m. m.
Drift av bercdskapslagcr,förs/a.l,'smzsla.l,'
2 Beredskapslagring och industriella åtgärder, reservationsansla.l,'
3 Särskilda kostnader för lagring av råolja och flygdrivmedel.
fi">rslai.:sans/a.l,'

*637 381 000

·*7 455 000

*I 000
644837000

Summa kr.

• Beräknat belopp

112011462 000
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XIII. Civildepartementet
A

Ch·ildepartementet m. m.

C ivilJepartemcntct . .fi'irslag.Hlllslag
2 Kommitteer m. m .. rcscrrntion.rnnslag
3
4

27031000
9300000
385 000
185953000

Extra utgifter. re.H'1Tlllir111rn11s/ag
Regeringskansli els förvalt ningskontor. filrslag.Hm.1-/ag

222669000

R

Slatlig rationalisering och rnision, statistik, m. m.
Stat skontorct . .fi'irs/ag.1a11s/ag
, Anskaffning av ADR-urrusrning. rc.H'n·ation.wnslag
Riksrevisiono;vcrkct . .fi'ir.1/11g.rn11.1/ag
Kammarkollcgicl . .fi'irs/ag.1a11s/11g
Datamaskinccntralcn för administrativ databehandling.
fi'irs/11gsa11s/11g
6 Viss rationaliserings- och utvecklingsverksamhet. fi.in1agsa11sl11g
Statistiska centralhyrån:
7
Statistik. register och prognoser.fiirslag.rnn.~/ag
8
Uppdragsverksamhet . .fi'irs/agsanslag

9
JO

67339000
2 75 000 000
65 142000
17 549000
I 000
I 000000
274697000
I 000

Folk- och hostadsriikningar . .fi.irs/ag.wnslag
Bidrag till Institutet för storhushållens rationalisering

274698000
36317000
659000

737705000
C
2

Statlig lokalförsörjning
Byg!!nadsarhetcn for statlig förvaltning, rcscn·ation.rnnsla!-!
Inredning av hy!!gnader för statlig förvaltning. rcscrl'lltionsanslag

171000000
3 500000

174500000
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Statlig personalpolitik m. m.

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Statens arbetsgivarverk, förslagsanslag
Externa arbetstagarkonsulter. ji"irslagsans/ug
Statens lönc- och pensionsverk.förs/ag.rnns/ag
Statlig personaladministrativ informationsbchandling, fiirs/agsan.1/ag
Avlöningar till personal på indragningsstat. Ji>rslag.rnnslag
Statens arbetsmarknadsnämnd. Jörslagsanslag
Lönekostnader vid viss omskolning och omplacering. färslugsans/ag
Vissa trygghetsåtgärder för lärare. reserrationsanslag
Statens institut för personalutveckling:
Bidrag till myndighetsuppgifter
8474000
U ppdragsverksamhet, förslag sans/ag
I 000

Bidrag till särskilda personalutbildningsåtgärder m. m ..
j("irs/agsans/ag
12 Statens arbetsmiljönämnd. fiirs/agsanslag
13 Kostnader för vissa niimnder m. m .. förslag sans/ag
14 Bidrag till stiftelsen Statshälsan.fiirs/a.1,1.rnns/a.1,1
15 Viss förslagsvcrksamhet m. m . .förslagsanslag
16 Täckning av merkostnader för löner och pensioner m. m .. förs/agsunslag
17 Vissa skadeersättningar m. m., förslagsansla.1,1
18 Statlig kreditgaranti för bostadsanskaffningslån.förs/agsans/ag

23 591 000
5962000
49547000
I 000
50000
22 356000
40000000
4000000

8475000

11

13 000000
I 033000
800000
254000000
150000
2000000000
100000
I 000
2423066000

E

Länsstyrelserna m. m.
1985 527000

Länsstyrelserna m. m . .förslagsanslag

I 985527000

F
I
2
3
4
5

Kyrkliga ändamål
12 709000
*49 351000
1659000
36350000
13 075 000

Domkapitlen och stiftsnämnderna m. m . .förslagsans/ag
Vissa ersättningar till kyrkofonden
Bidrag till vissa övriga kyrkliga ändamål.förslag.rnnslag
Bidrag till trossamfund. reservationsans/ag
Byggnadsbidrag på det kyrkliga området. resermtionsanslag

113144000

G

Övriga ändamål
Bidrag till kvinnoorganisationernas centrala verksamhet.
förslagsanslag

2 250000
2250000
Summa kr.

• Beräknat belopp

5658861000
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XIV. Riksdagen och dess myndigheter
Riksdagen
Riksdagen:
Ersättningar till riksdagens ledamöter m. m.,
fiirslagsanslag
Riksdags utskottens studieresor utom Sverige,
2
förslags anslag
Bidrag till studieresor, rcsermtionsanslag
3
Bidrag till viss verksamhet.förs/avans/ag
4
Bidrag till partigrupper. förslagsanslag
5
Förvaltni ngskostnader, .förs/agsanslag
6
Utgivandc av otryckta ståndsprotokoll,
7
resen·ationsanslag

A

135 329000
700000
280000
762 000
12176000
143407000
450000

293104000

R

Riksdagens myndigheter
Riksgäldskonlorcl:
F örvaltningskostnader, förslag sans/ag
Vissa kostnader vid emission av statslån m. m.,
2
förslag sans/ag
Administrationskostnader för lönsparandet,
3
.förslag.rnnslag
4
Administrationskostnader i samband med
premiering av frivilligt sparande av överskjutande
preliminär skatt,förslagsanslag

5 Riksdagens ombudsmän, justitieombudsmännen,
förslag sans/ag
6 Riksdagens revisorer och deras kansli,förslagsanslag
Nordiska rådets svenska delegation och dess kansli:
7
F örvaltningskostnader, förslag sans/ag
8
Andel i gemensamma kostnader för Nordiska
rådet, förslags anslag

45 712000
57400000
890000

I 000

104003000
14887000
6964000

5061000
6891000

11952000
137806000

Summa kr.

430910000
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XV. Räntor på statsskulden, m. m.
Räntor på statsskulden. m. m . .förslag.rnns/ag

71 200 000 000
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XVI. Oförutsedda utgifter
I

Oförutsedda utgifter .förslagsans lag

1000000

Prop. 1984/85: 100
Bilaga
till huvudtiteln
Räntor på statsskulden. m. m.

Förslag till
beräkning av räntor på statsskulden, m. m., för budgetåret 1985/86
Inkomster
A
I

Räntor
Ränta
2
Ränta
3
Ränta
4
Ränta

på uppköpta ohligationcr
på rörliga krediter
på checkräkningsmedcl i riksbanken
pft övriga utlånade medel

B Uppgäld, kursvinster m. m.
I
Uppgiild
2
Kursvinster
3
Valutavinster
Diverse inkomster
Preskriberade obligationer och kuponger m. m.
2
Officiella dragningslistor för premielånen
3
Övriga diverse inkomster

7() 000 000
250000000
I 000
I 000000

321001 000

I 000
I 000
I 000

3000

35000000
7900000
100000

43000000

C

364004000

Underskott att föras av på statsbudgeten

71 200 000 000
Summa kr.

71 564 004 000
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Utgifter
Räntor på statsskulden

A

Riintor pd 11ppi</11i11t: i110111 landet

"

Ränta p{1 riintelöpande obliga1ionslån . .fi1rslat:s1·i.1
Ränla på riksobligationer. filr.1·/ags1·is
Vinster pil premieobligationslån. förslag.1Tis
Ränla på sta1sskuldförbinJelser.fJrs/ag.1Ti.1
Ränta på sparobligationcr, .filrslit,1,'.\'\'is
Ränla pil av slalen övcnagna län, Ji>rslags1·is
Riinta på län hos statsinstitulioner och fonder m. m.,
.fi'ir.1/11g.11·is
Ritnta p[1 allemanssparandet, .fi'irlagn·i.1·
Riinta på köpeskillingen för faslighetcn nr I i kv. Lejoncl i
Stl)(:kholm
Ritnta pi1 konung Carl Xlll:s hemgiftskapilal
Ränta pli kortfristig upplåning hos banker m. Il.,

2
3
4
5
6

7
8
9
10
Il

ji'irs/ags1·i.1
13

Ränta pt1 skattkammarviixlar . ./i'irs/ag.1Ti.1·
Ritnla pii stalsskuldviixlar . .fi'irslags1·is

h

Riinfll p1/ 11pp/ä11i11g i 111/andct, .fi'irs/ag.1Ti.1

12

C

800000000
I 200 000 000
90000
8000
100000000
I 700000000
8 500 000 000

44 719 638 000
10100000000 1
6214965000

Riinta ptl hai1k1111d ny upp/ilning 1110111 landet . .fi'irslag.l'l'is

3400000000

150000000
I 000
5 800 000 000

5 950 00 I 000

l>i\'Crse utgifter

J
..\

5

försiiljningsprovisioncr m. m .. .fi'irslcig.ffis
Inli.isningsprnvisioner m. m .. ./i'irs/<1g.1Ti.1
Koslnad för börsnotering av oliliga1ionsl<ln. ji'irslag.11·i.1
Offa:iclla dragningslistor för premiel{tncn . .fiirs/ug.11·is
S;irskilua dragningslistor för pn:micliincn~ I 00-brev.

Ji'ir.1/ags1·is
Övriga diverse u1gifla . .f('irsia.i.t.1Tis

980000000
185 000000
6 800 000
7 200000
300000
100000

1179400000

Summa kr.

71 564 004 000

\'<liUtacHT\\'anJling har skcll till /..ur,cr 1984-11-12.
Motsvarar LISD 8.~2 milj .. DEM 313 mil.i .. CHF 127 milj .. :-JL.G 101 milj .. JPY 17355 milj .. GUi' 30 milj ..
FRF 8S milj .. BEC 32 milj .. SDR 44 milJ.

.411111.
1

4 748000000
2660000000
29 500000
4500000000
40000

Riinta pti heriiknad ny upp/tlning i110111 lwulet, .fi'ir.1/ag.1Tis

Kapitalrabatter, kursförluster m. m.
Kapit,tlrabattcr. ji'irslag.11·is
Kursförluster. ji'irslag.1Tis
\'alutaförlu~lcr. ji'ir.1/ugs1·is

B

20 482 000 000
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Utdrag
PROTOKOLL
vid rcgeringssammanträde
1984-12-20

Närvarande: statsministern Palme, ordförande, och statsråden I. Carlsson,
Lundkvist, Fddt, Sigurdsen, Leijon, Hjelm-Wallen. Peterson, Andersson,
Boström. Göransson, Gradin, Dahl. R. Carlsson, Holmberg, Hellström,
Thunborg, Wickbom
Föredragande: statsråden I. Carlsson, Lundkvist, Feldt, Sigurdsen, Leijon. Hjdm-Wallen, Peterson, Andersson, Boström, Göransson, Gradin.
Dahl, R. Carlsson. Holmberg, Hellström. Thunborg, Wickbom
Proposition med förslag till statsbudget för budgetåret 1985/86

Statsrt1den föredrar inriktningen av den ekonomiska politiken under
nästa budgetår samt de frågor om statens inkomster och utgifter m. m. som
skall ingå i regeringens förslag till statsbudget för budgetåret 1985/86.
Anförandena och i förekommande fall översikter över förslagen redovisas i
underprotokollen för resp. departement.
Statsrådet Feldt anför:
Med heaktande av de föredragna förslagen har ett förslag till statsbudget
för nästa budgetår med därtill hörande specifikationer av inkomster och
utgifter uppriittats.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att beräkna inkomster och besluta om utgifter för staten i enlighet
med det upprättade förslaget till statsbudget för budgetåret
1985/86.

Regeringen ansluter sig till föredragandenas överväganden och beslutar
att genom proposition förelägga riksdagen vad föredragandena har anfört
för de åtgärder och de ändamål som föredragandena har hemställt om.
Regeringen beslutar att de anföranden som redovisas i underprotokollen
jämte översikter över förslagen skall bifogas propositionen som bilagorna
1-19.

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1984

Bilaga J till budgetpropositionen 1985

Prop. 1984/85: 100

Finansplanen
FINANSDEPARTEMENTET

Utdrag
PROTOKOLL
vid regcringssammanträde
1984-12-20

Närvarande: statsministern Palme, ordförande, och statsråden I. Carlsson,
Lundkvist. Feldt, Sigurdscn. Lcijon. Hjelm-Wallen, Pcterson, Andersson.
Boström, Göransson, Gradin, Dahl, R. Carlsson. Holmberg, Hellström,
Thunborg. Wickbom

Föredragande: statsrådet Feldt

Anmälan till statsbudgeten för budgetåret 1985/86 såvitt avser fi.
nansplanen

1 Den ekonomiska politikens resultat 1982-1984
1982 befann sig den svenska ekonomin i den djupaste krisen under
efterkrigstiden. Industriproduktionen var inte högre än den varit tio år
tidigare. Industriinvesteringarna hade fallit med över 40% sedan 1976.
Industrins byggnadsinvesteringar hade under samma period minskat med
hela 60 %. Bytesbalansunderskottet uppgick till nära 23 miljarder kr. Budgetunderskottet hade vuxit med i genomsnitt 13 miljarder kr. om året i sex
år.
Sysselsättningen, som under hela 1970-talet hade ökat med närmare
40 000 personer per år, minskade både 1981 och 1982. Arbetslösheten steg
under dessa båda år med sammanlagt över 50 000 personer. Inflationen var
under i stort sett hela perioden 1976-1982 högre i Sverige än i vår omvärld. Reallönerna föll med över 8 % på sex år.
Samtidigt hade förutsättningarna för en sanering av den svenska ekonomin försiimrats genom den kraftigt försvagade kapitalbildningen. Den
snabbt stigande utlandsupplåningen hade använts främst till löpande konsumtion, särskilt i den offentliga sektorn, och inte till investeringar, som
genom förstärkt produktionskapacitet skulle ha underlättat uppgiften att
återbetala skulden. Landets samlade nettosparkvot hade på sex år fallit
frän 11 till 2 %.
I
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I. I Den tredje \'ägcn
Den sociaklemokratiska regering som tilltrl1Jde hostcn 19X2 ins;ig Jct
nödvändiga i att snahbt lKh hesti1mt ll1gga om den ekonomiska politiken
för att hryta denna nedgiing. Den höga priori.et Sllfll tillm;its m;dct full
syssclslittning gjorde Jet omöjligt all försöka ;itcrstl1lla utrikesbabn:-.cn
enhart med hjälp av inhemsk litstramning. De starkt förslimrade statsfinanserna gjorde dct samtidigt nödviindigt att föra en stram rinansplilitik.
Regeringen valde i detta l<ige att tillbakavisa Jc förcnkladc ytterlighetslösningar som stiillts emot varandra i den allrniinna dehatten. S;iv;il en
ensidig arhetsliishetsskapande litstramningspolitik som en intbtionsdrivande cxpansionism avvisades. I stiillet \'aldes en rrnU1· 1·ii,i.:. Gcnom cn
radikal konkurrenskraftsförstärkning vreds efterfrligan om - s<ivl1l ra
hemmamarknaden som utomlands - frän utllindska till svenska produktcr.
Härigenom hlev det möjligt att pti en och samma giing filrst;irka den
exkrna balansen och öka dcn totala cfterfragan. Cienom den starka stimulans som diirmed kom den privata scktorn till godo. skapad.:s od.s;i utrymm.: för att strama upp hudgetpolitiken utan att dcn totala arbctslosh.:ten
ökade.
Omläggningen av den ekonomiska politiken inkddes d.:n 8 llktoher 1982
med en 16-procentig devalvering av den svenska kronan. Devalveringen
följdes upp med ett investeringsprogram inom kommunikations-. cnergioch byggsektorerna. Fördelningspolitiken inriktades pi\ att flirdda kriscns
och krispolitikens bördor pä ett rättvist slitt. Detta var cn nodvlindig
förutsättning bl. a. för att öka förstiielsen för den lönsamhetsförhl11tring
som krävdes for att fil igiing den erforderliga investeringsutvecklingcn.
Industripolitiken lades om i offensiv riktning. syftande till att avvcckla
subventioner till forlustforetag och krishranscher och i st;illct stimulera
mer utvecklingsduglig;i delar av näringslivc:t. Alltsedan hösten 1982 har
vidare mycket omfattande insatser gjorts inom sysselslittningspolitiken.
Detta har varit nödvändigt. eftersom omläggningen av den ekonomiska
politiken ger full effekt först på något längre sikt.
I krispolitikens andra steg har inOationsbekämpningen stf1tt i ccntrum.
Politiken har inriktats på att radikalt och besti\c:ndc nedbringa pris- och
kostnadsstcgringen. Endast härigenom kan devalveringens konkurrenskraftsförstärkandt: efkkter bevaras och befästas. I detta syfte fors en
stram budgetpolitik. De offentliga utgifterna växc:r nu betydligt Itingsammare än under perioden 1976-1982. Utvecklingen mot ständigt stigande
budgetunderskott har brutits och underskottet har bringats ned väsentligt.
Samtidigt förs en stram penningpolitik, som inneburit att likviditetstillväxten påtagligt har nedbringats. Dc:tta har lett till att hudgetunderskottets
inOationsdrivande effekter har minskats.
Vidare har en rad åtgärder satts in på ekonomins utbudssida för att
dämpa kostnadsutvecklingen och minska de åtstramande effekter som
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intlationshckampningcn oundvikligen innebar. lnvesteringspolitiken har
inriktats pä att åstadkomma en biittre infrastruktur. eliminera flaskhalsar i
ekonomin och öka det producerande kapitalets effektivitet. Betydande
strukturförändringar har skett. delvis med statsmakternas stöd. vilka bidrar till att stiirka niiringslivcts konkurrenskraft. Forskning och teknisk
utveckling har understötts med slatliga insatser. Mellan 1982 och 1985
sänks marginalskattesatserna kraftigt för främst de heltidsarbctande. 1985
beräknas niirmare 90'X av inkomsttagarna ha högst sor;'( marginalskatt. En
påbörjad omliiggning av företagsbeskattningen syftar till att göra kapitalet
mera rörligt gcnum att bolagsskattcn siinkts samtidigt som skattebasen
vidgas. Marknaderna för riskvilligt kapital har vitaliserats påtagligt liksom
penning- och kapitalmarknaderna. Pf1 arbehmarknaden har arbetsförmedlingen och arbetsmarknadsutbildningcn förbättrats och rörligheten stimulerats genom höjda flyttningsbidrag.
Sammantaget syftar denna ekonomisk-politiska strategi till att genom en
kombination av utbuds- och efterfrågep{1verkande tllgiirder öka den totala
eftcrfråg<m och sänka inllationen. samtidigt som resurser förs över från
konsumtion till investeringar och nettoexport. Därigenom skall den grundliiggande uppgiften att samtidigt skapa full sysselsättning och stabila priser
vid återvunnen extern balans uppnås.

1.2 Resultaten
Konkurrenskra.fi och hyteshala11s

Som framgår av diagram I blev den sammanlagda effekten på konkurrenskraften av devalveringarna 1981 och 1982 mycket kraftig. De svenska
Uiagram I Marknadsandelar och relati\·priser för svensk export av bearbetade
varor till 14 viktigare konkurrentländer 1975-1984
lndcx 1975 = 100

110-r------------------.

RELATIVPRIS
100

90

MARKNADSANDEJ..

80-t---..------...--.----.--.---.--.......---1

76
Källu:

78

Konjunkturin~titutct.

80

82

84
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företagens relativa priser sänktes med närmare 15 <;.;..under perioden 19811983. Detta gjorde det i sin tur möjligt alt iltervinna de marknadsandehlr
som förlorats sedan mitten av 1970-talct.
Under 1984 steg de svemka lonekostnaderna 3 I/:!. i1 4 procentenhett:r
mer än i OECD-omd1det som helhet. Eftersom viir produktivitehökning
var avsevärt större ~in i omviirlden, blev förs~imringcn av det relativa
kostnadsläget mindre, I a 1 1/2 ':i. Samtidigt stärktes den svenska kronan
något. Relativpriserna ökade med drygt 3 '/(·. Marknadsandelarna kunde
dock hållas ungefär oförändrade.
Den starka förbättringen av konkurrenskraften har medfört ett kraftigt
niv{ilyft för exporten. Den totala exportvolymen har sedan 1982 ökat med
18,5 %, medan importökningen stannat vid knappt 6'/i. Ungefär hmften av
exportökningen 1982-1984 beror på vunna marknadsandelar. medan ilterstoden beror på konjunkturuppgången utomlands. Det har allts{i gi1tt betydligt bättre för de svenska företagen de senaste tvi\ flf"en iin för fört:tag i
andra länder.
Den starka exporttillviixlt.:n har lett till att underskottet i vår bytesbalans
har minskat radikalt. se dillRrl1111 2. Handeln med varor och tjänster. som
1982 visade ett underskott på 4 miljarder kr.. gav 1983 ett övcrskoll pii 16
miljarder kr., vilket 1984 beräknas ha vuxit till 29 miljarder kr. Trots att
underskottet i transfereringsb;.ilansen (inkl. räntebetalningarna) vuxil. har
denna kraftiga omsviingning av handelsbalansen medfört att bytesbalansens underskott minskat från :?.3 miljarder kr. 198:?. till 7 miljarder kr. 1983.
för att under 1984 beräknas vändas till ett överskott på I miljard kr. Det
innebär att utlandsskulden nu har upphört att växa. Sverige iir åter ett land
som kan försörja sig självt och dessutom med egna inkomster kan betala
räntorna på den utlandsskuld som uppkommit under senare år.
Diagram 2 Bytesbalans 1970-1984
Procent av BNP
&.....-~~~~~~~~~~~~~~~--,
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Prod11ktio11 och sr.udsiitt11i11g
Den snahha exporttillviixten har dragit med sig en tillviixt av industriproduktionen. Sedan hollenliiget sommaren 1982 har industriproduktionen
stigit med hela 15 <;(. vilket kan jiimforas med att industriproduktionen i
Viisteuropa under samma period endast ökat med J r;; .. Diirmed har vi nu.
vilket framgilr av diagram 3. passerat den tidigare produktionstoppen friin
1974. Tjiinsteproduktionen har vuxit avseviirt h'tngsammare iin varupro-

duktionen. Det sammanhiinger hl. a. med att den till överviigande del är
inriktad mot hemmamarknaden. vilken med nödviindighet har mi'ist hf1llas
tillhaka i ett läge. d[1 resurserna framfiir allt hehöver g:°1 till ökad nettoexport och ökade investeringar. Trots detta och trots den strnma finanspolitiken har den sammanlagda produktionsvolymen. BNP. stigit med 2 . .5 '/i1911:' och 2.8'/f 1984.
Produktionstillviixten har efterhand medfört ett forhiittrat arhetsmarkUnder 1983 fortsatte den öppna arhetslösheten att viixa - om iin
li'rngsammare iin under 1981 och 1982 - trots mycket omfattande arbetsmarknadspolitiska insatser. Det låga kapacitetsutnyttjandet i utgångshigct
nad~Wge.

gjorde att industriföretagen. trots en snabb produktionsökning. ännu ej
hade behov av att öka sin arhetsstyrka. Samtidigt var den offentliga tjänsteexpansionen tämligen mt1ttlig. Under 1984 skapade emellertid industrins
förhiittrade konkurrensläge ett behov av att anställa fler personer. Antalet
industrianstiillda ökade med drygt 10 000 personer och den privata tjiinstesektorn växte snahbt. Trots att den offentliga verksamheten ökade lång-

Oiagram J Industriproduktionen i Svl'ri~e och OECD-Europa 1970-1984
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sammarc Lin under 1970-talet kunde därmed. vilket framgår av diaRram 4.
den öppna arhctslöshcten nedhringas. I Västeuropa har samtidigt den
redan i utgångsläget mycket höga arbetslösheten ökat med ytterligare 3
miljoner personer sedan 1982.
Medan den totala sysselsättningen i vårt land föll både 1981 och 1982.
har den under 1983 och 1984 ökat med närmare 40 000 personer. Därmed
har syssclsättningsgraden för åldersgruppen lo-64 år ökat till 82 C"r·. vilket
är den högsta syssclsättningsgrad som någon gång registrerats i Sverige.
Den är också högre än i något annat industriland.

Lönsamhet och im·esterinRar
Under perioden 1977-1982 var lönsamheten på materiellt kapital före
skatt i industrin lägre än lönsamheten på finansiella placeringar. se diagram 5. Tillsammans med det låga kapacitetsutnyttjandet och de osäkra
framtidsutsikterna var detta huvudförklaringen till de fallande investeringarna. Den låga lönsamheten medförde också att soliditeten. och diirmed
företagens riskbenägenhet och förmåga att klara påfrestningar. minskade.
Det var därför nödvändigt dels att höja den allmänna vinstnivån. dels att
öka lönsamheten på materiellt kapital i förhållande till lönsamheten på
finansiella placeringar. Detta är ett uttryck för strävan att produktiva
investeringar som skapar sysselsättning och välstftnd hör ha en högre
avkastning än pcnningplaceringar.
Genom devalveringarna 1981 och 1982 har, som framgår av diagram 5.
lönsamheten på materiellt kapital i tillverkningsindustrin under de två
senaste åren stigit. så att den nu ligger över lönsamheten pi't finansiella
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[)iagram 5 A \'kastninJ! på materiellt kapital i tilh-erkningsindustrin och riinta p~
inrlustriohlij!ationcr 1970-198-'
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placeringar. Tillverkningsindustrins driftsöverskott (exkl. subventioner)
har n:istan tredubblats. fri'in ca 12 miljarder kr. 1982 till drygt :\4 miljarder
kr. 1984. Soliditeten hnr forhiittrats efter m:'mga i'irs nedgäng - från 28 ~'r·
!91Q till 32 r.; 1984.
Som en följd av den ökade lönsamheten och det förbättrade kapacitetsutnyttjande har investeringsutvecklingen iintligen vänt uppåt. Diavam 6
visar att industriinvesteringarnas fall viindes i en uppgi'mg 1983. 1984

Diagram 6 lndustriim·esteringar 1970-198-'
Miljarder kr.. 1980 {irs priser
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beräknas de ha ökat med 20%. Den totala investeringsvolymen väntas
1984 ha ökat med 3.0%.

Den nffentliRa sektorns finanser
Mellan 1976 och 1982 ökade det statliga hudgetunderskottet med i genomsnitt 13 miljarder kr. om året. 1982 var underskottet ca 83 miljarder kr.
Statsskuldräntornas årliga ökning nådde ca 10 miljarder kr. Sedan hudgetåret 1982/83 har underskottet minskats med ca 17 miljarder kr.; innevarande budgetår beräknas det bli 69.7 miljarder kr. Detta resultat har uppnåtts
dels genom en påtaglig dämpning av utgiftsökningen, dels genom en betydande ökning av statsinkomsterna. Det senare är främst en följd av att den
snabbare tillväxten gjort att skatteunderlaget vuxit starkt; skattekvoten
har. trots vissa skattehöjningar, i stort sett hållits oförändrad. Mätt som
andel av BNP har underskottet. som framgår av diawam 7. minskat från
drygt 13 % 1982 till drygt 9 % 1984, dvs. med ca 4 procentenheter eller med
nästan \/3.
Den ekonomiska utvecklingen i kommunerna har ävenledes varit gynnsam. Den kommunala konsumtionen har ökat, om än i betydligt långsammare takt än under tidigare år. Tack vare en starkare inkomstutveckling
har denna expansion kunnat förenas med mycket måttliga höjningar av
utdebiteringen. Kommunernas finansiella sHil!ning har förbättrats markant.

Diagram 7 Det statliga budgetunderskottet 1970-19114
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Diagram 8 Den konsoliderade offentliga sektorns finansiella sparande 1970-1984
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Diagram 8 visar, att också den konsoliderade offentliga sektorns finansiella sparande förbättrats kraftigt mellan 1982 och 1984. Medan det försämrades med ca 11 procentenheter av BNP mellan 1976 och 1982. har det
under de två senaste åren kunnat förstärkas med 3 procentenheter. Därmed ligger underskottet i den offentliga sektorns sparande i vårt land nu på
ca 3 1/2 % av BNP. vilket motsvarar genomsnittet för OECD-länderna,
efter att i början av 1980-talet dels varit avsevärt större. dels försämrats
påtagligt snabbare.

De totala offentliga utgifterna. som under 1970-talet växte med i genomsnitt ca 6% per år, växte 1983 med 2,1 ~!;;..och minskade 1984 med 0.4%.
mätt i reala termer. Detta innebär att den offentliga utgiftsandelen av BNP,
som mellan 1976 och 1982 steg från drygt 52 % till drygt 67 %, under de två
senaste åren har minskat med 2 112 procentenheter. Statsbudgetens finanspolitiska effekt - dvs. den påverkan på totalefterfrågan som härrör frän
budgetpolitiken - var från andra hälften av 1970-talet starkt expansiv.
Detta gällde inte minst under uppg<'mgsfascn 1979. I nuvarande uppgångsfas är den däremot restriktiv. Finanspolitiken har säledes efter regeringsskiftet återfått sin traditionella uppgift att dämpa konjunktursvängningarna
istället för att förstärka dem.
Tilfriixtens fiirde/ning

Drivkrafterna bakom den ekonomiska uppg?rngcn 1982-1984 skiljer sig
radikalt frfin dem som lf1g bakom uppgången 1978-1980. Då leddes den
ekonomiska tillväxten av offentlig expansion och konsumtionsökning. Nu
däremot leds den av nettoexport och investeringar. vilket är just den
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Diagram 9 Nettosparhoten 1970-191!4
<Hytcsbalanssaldo plfö nettoinvcsteringar. som andel av BNP i procentl
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inriktning som kriivs för att det skall vara möjligt att hiiva de gnmdlilggande obalanserna i ekonomin. Trots omläggningen av finanspolitiken i stramare riktning. har den totala produktionstillviixtcn varit ungefär lika stor
under den senaste uppgfmgen som den var under den förra.
Detta innebär att den hittillsvarande utvecklingen efter regeringsskiftet
överensstämt med huvuduppgiften för den ekonomisk-politiska strategin.
niimligen att vi skall h<idc arbeta och spara oss ur den ekonomiska krisen.
Den förstiirkta konkurrenskraften har medfört en betydande produktionsiikning. samtidigt som en större andel av produktionen anviints till investeringar och förbiittrad externbalans. dvs. till sparande. I diagmm 9 visas
hur nettosparandet under de två senaste åren diirigenom ökat viisentligt.
Pris- och ko.1·tnad.rnt1·1'cklingcn
I ntlationen låg under andra hiilften av 1970-talet och i början av 1980-talet p{1 i genomsnitt ca

1or,,~

per år. Som högst - oktober 1979 till oktober

1980 - uppgick den till inte mindre än 15.5'Ji. Mellan 1976 och 1982 var
inflationen i Sverige högre lin i OECD-omrfldet. efter att under de nilrmast
föreg;°1ende åren ha varit lägre i Sverige iin i OECD-området.
För att de positiva effekterna av konkurrenskraftsförstiirkningen skall
bli bestående. måste pris- och kostnadsstegringen bringas ned till den nivii
som r;lder i våra viktigaste konkurrentliinder. Regeringen angav i detta
syfte som mål att prisstegringen under loppet av 1984 skulle nedbringas till
nivån 4 7t. Den beräknas nu ha blivit ca 7 I /2 '.li .. Detta är visserligen en
nedgång från 1983 års nivå. då inflationen under loppet av <°1ret blev 9.3 r;;.
Icke desto mindre måste det konstateras. att inflationshckiimpningen hittills icke nått de uppsatta målen. Orsaken iir friimst att 1984 {1rs löneök-
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ningar blev större än vad som var förenligt med målet för inflationsbckiimpningen. Andra faktorer som bidragit till denna utveckling är den
diskontohöjning som sommaren 1984 framtvingades av uppgfmgcn i det
internationella ränteläget. samt de höjningar av vissa indirekta skatter som
vidtogs i slutet av 1984 som ett led i strävandena att fortsätta att nedbringa
underskotten i statsbudgeten och i bytesbalansen. Vidare har dollarkursens stegring medfört att importprisstegringarna blivit högre iin viintat.
Som framgår av diagram /0 ligger vår prisstegringstakt fortfarande över
OECD-genomsnittet, även om skillnaden har minskat under 1984. I 11era
betydelsefulla konkurrentländer som Förenta staterna. Förbundsrepubliken Tyskland. Japan och Storbritannien är inl1ationstakten nere i 2- 5 '/~·
per t1r. Även i våra nordiska grannländer har inflationen diimpats till 6- 7 o/r
per år. Kraven på en ytterligare dämpad pris-och kostnadsutveckling i
Sverige gäller därför med oförminskad styrka. Jag återkommer till vad som
krävs för att få ned inflationen ytterligare.

2 Den ekonomisk-politiska strategin
Regeringens ekonomiska politik har som mfll att återstiilla den svenska
ekonomins styrka och dess förmåga att skapa full sysselsättning. Detta
rekonstruktionsarbete skall ske på ett sådant sätt att det samhälle haserat
på rättfärdighet och solidaritet. som utvecklats i v;irt land under g{mgna
decennier. bevaras och vidareutvecklas.

Prop. 1984/85: IOO

Bila!!;a I

I:!

Denna politik har bedrivits under sv{1ra förutsiittningar. Det ekonomiskpolitiska handlingsutrymmct begränsas starkt av tidigare uppkomna obalanser i form av budgetunderskott och en omfattande statsskuld inom och
utom landet med tilföljande räntebörda. Den konkurrensutsatta sektorn är
iinnu för liten för att finansiera löpande betalningar till utlandet vid full
sysselsättning, Härtill kommer det faktum att rekonstruktionsarhctet måste föras i en värld som använder sig av låg tillviixt. stigande arbetslöshet
och ökade sociala klyftor som medel för att pressa ned inflationen och
korrigera externa obalanser. Världshandcln har s;'ilunda under den nuvarande Mcrhämtningen ökat klart långsammare än vad som varit normalt
under tidigare konjunkturuppgångar.
Som framgfttt av det föreg{1cnde har resultaten av regeringens ekonomiska politik hittills. trots det ogynnsamma utgii.ngsliiget. klart övertr~iffat
förviintningarna. På ett sätt. som gynnsamt avviker fd\n utvecklingen i
andra länder. har liiget förbättrats i en rad avseenden: syssclsiittningen har
ökats. arhctslösheten pressats ned. produktionen. exporten och investeringarna i niiringslivet har stigit kraftigt. medan den offentliga sektorns
underskott påtagligt minskats och bytesbalansen - långt snabbare än
väntat - bringats i jämvikt. Inflationen har pressats ned från den höga
ökningstakt som gällde under tidigare år. även om den fortfarande är för
hög med hänsyn till prisutvecklingcn i vfir omvärld. Från medborgarnas
synpunkt är det av väsentlig betydelse att dessa resultat. som är nödvändiga för att vi på lång sikt skall kunna trygga välfärden och en positiv
inkomstutveckling. har nf1tts med bevarande av den pä solidaritet uppbyggda samhällsmodellen.
Detta visar klart att den "'tredje vägens·· ekonomiska politik varit riitt
utformad för att stegvis föra den svenska ekonomin i riktning mot full
sysselsättning och ekonomiskjämvikt med bevarad välfärd.
Regeringen har - mot bakgrund av 1984 ärs långtidsutredning och dess
rcmissbchandling - i en särskild proposition till riksdagen (prop.
1984/85: 4()) dragit upp riktlinjer för den ekonomiska politiken till 1980-talcts slut. Riksdagen har ställt sig bakom regeringens förslag. Mot hakgrund
av riktlinjerna i denna proposition vill jag heröra förutsättningarna för den
svenska ekonomins utveckling under ftterstoden av 1980-talet och de krav
den ekonomiska politiken kommer att ställas inför de niirmaste åren. Det
är också dessa krav som angivit ramarna för den budget som jag kommer
att redovisa och de fttgärder i övrigt som senare kommer att föresltis.
Regeringens viktigaste ekonomisk-politiska mtil iir att återupprätta den
fulla sysselsättningen. Var och en som vill arbeta skall ha rätt till ett
meningsfullt arbete. Arhetsliishet är ett slöseri med produktiva resurser
och en personlig tragedi för dem som drabbas. Arbetslösheten sli'tr inte
minst mot ungdomar som skall hör:ia sitt arbetsliv och kvinnor som söker
sig ut pil arhctsmarknaden. Den drabbar ocks{1 i hög utstriickning grupper
med svag förankring p{1 arbetsmarknaden. som arbetshandikappade och
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invanJrarc. Huvuduppgitfrn inför il1ers10Jen av 1980-talet är diiri'ör atl
göra det möjligt all uppnft och bevara full syssdsä1tning i Sverige i en
omvärld med hög och sannolikt stigande arbetslöshet.
En viiscntlig slutsats av lftngtidsutredningen är all det gär all uppn[! full
sysselsällning, men att detta kommer alt ställa stora krav b[ide pii den
ekonomiska politiken och på arbetsmarkmidcns parter.
En annan väsentlig slutsats av långtidsutredningen är all tillviixten iiven
under gynnsamma förhållanden torde bli måttlig under återstoden av
1980-talet. Utredningen räknar med att en tillväxt på 2-2 l/2t,;(. per ar är
möjlig att uppnå. En stor del av tillväxten mtiste då avsättas för att öka
investeringarna och förbiittra utrikesbalansen. Investeringsnivån i industrin behöver fördubblas under perioden 1983-1990. Det kriiver bt1dc en
god lönsamhet på materiella investeringar i förhi11lande till finansiella placeringar och en flexihel och väl fungerande industri. För regeringen är det
vidare ett mål att uppnt1 ett besti\ende överskoll i bytesbalansen. Diirigenom skull.e räntebördan på våra utlandslfm successivt kunna reduceras och
den ekonomisk-politiska handlingsfriheten öka.
All n:surserna i så hög grad måste gil till kapitalbildning och sanering av
den externa balansen innebär. att utrymmet för konsumtionsökning kommer att vara begränsat under återstoden av 1980-talct. Efter den kraftiga
urholkningen av hushilllens ekonomi under perioden 1976-1983 måste inom
denna begränsade ram en förstärkning av reallönerna och den privata
konsumtionen få en större tyngd än en i och for sig värdefull utbyggnad av
den offentliga sektorn. Enligt regeringens prioriteringar bör den privata
konsumtionen de närmaste åren öka nf1got snabbare iin den offentliga
konsumtionen. Den fortsatta utbyggnaden av den offentliga sektorn bör
ske inom kommuner och landsting. Denna inriktning av den ekonomiska
politiken på medellång sikt ansluter närmast till alternativ I i hlngtidsutredningen.
Man kan konstatera att förutsiittningarna de senaste ilren i en rad avseenden har förhättrats för att den svenska ekonomin på medellång sikt
skall utvecklas i enlighet med dessa riktlinjer. Den svenska industrin har
god konkurrenskraft och en stor potential för fi.msall produktionstillväxt
inom en rad branscher som kiinnetecknas av snabb teknisk utveckling och
gynnsamma marknadsutsikter. Det ökade kapacitetsutnyttjandet och den
förbältrade lönsamheten inom svensk industri har stimulerat till en kraftig
ökning av investeringarna. Därmed tas avgörande steg mot en förnyelse av
den svenska industrin och en utbyggnad av en tillräckligt omfattande
konkurrensutsatt sektor för att trygga en lilngsiktig jämvikt i utrikesbalansen. Den snabba investeringsuppgången inom industrin och näringslivet är
etc tecken på att en positiv strukturomvandling nu kommit ig;1ng, diir
utbyggnaden av nya livskraftiga enheter mer iin viil kompenserar för utslagningen av föråldrad produktion.
Näringspolitiken har i och med denna foriindring av det industriella
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klimatet givits en offensiv inriktning. U ndcr senare hälften av 1970-talet
uch början av 1980-talct dominerades näringspolitiken av omfattande stödätgiirder till förlustföretag. Sådana åtgärder kostade c.:<t 12 miljarder kr. per
lir i början av 1980-talct. Nu har näringspolitiken, bl. a. till följd av att
kapacitetsutnyttjandt:t och lönsamheten inom industrin stigit, kunnat inriktas p:i al\ avveckla suhventioner och i stiillet stimulera framtidsinriktad
verksamhet. Bl. a. har insatserna för teknisk forskning och utveckling
förstitrkts kr<1ftigt. samtidigt som det temporiira industristödet i det niirmaste helt avvecklats. Ett viktigt exempel på iitgärder som syftar till att
underlätta strukturomvandlingen och stärka ekonomins uthudssida är de
av riksdagen nyligen beslutade förnyelsefonderna, som kommer att stödja
silviil den tt:kniska utvecklingen genom investeringar i forskning och utveckling som de anstiilldas möjligheter att genom utbildning öka sina
kvalifikationer.
Samtidigt med den industriella förnyelsen äger en expansion rum även
inom tjiinstesektorn. Den privata tjänstesektorn har under senare år givit
hetydande tillskott till sys5dsiittningsökningen i landet. Produktionsökningcn har därvid skett h;'\de i de delar av tjiinstesektorn som är inriktade
pt1 direkt export eller på underlcveranser till industrin, och i de delar som
riktar sig till inhemsk konsumtion. Denna expansion av den privata tjänstesektorns produktion och sysselsiittning kommer att vara ett synnerligen
viktigt inslag i utvecklingen mot att återställa den fulla sysselsättningen.
Den offentliga sektorn har en viktig roll i den generi:Ila välfärdspolitiken.
Mälet ~ir att åstadkomma en god standard för hela folket, en skola öppt:n
för alla, sjukvård efter behov och en god omsorg för barn och iildre.
Fortfarande finns stora brister i viilfärden. En viktig uppgift är en fortsatt
utbyggnad av barnomsorgen med sikte pft full behovstäckning omkring
l 990. En annan viktig uppgift är att öka enskilda människors valfrihet vid
utnylljandct av den offentliga servicen.
Den offentliga sektorn bör därför fortsä\la att växa under de närmaste
aren. även om det sker liingsammare än tidigan.:. Det betyder också att den
offentliga syssclsiittningen tillväxer under de närmaste åren. Det är vidare
viktigt att den offentliga servicen ges pä ett så effektivt sätt som möjligt
och anpassa~ till medborgarnas krav och behov. Det kräver att byråkrati
och regleringar minskas och att serviceanda och effektivitet utvecklas.
En avgörandt: förutsättning for att uppnå balans i den svenska ekonomin
och li:i.ngsiktigt hiivda sysselsättningen är att pris- och löneökningarna
diimpas kraftigt och att underskollet i statens budget reduceras väsentligt.
Långtidsutredningen har ingående belyst vilka konsekvenser fortsatt
snabba pris- oc.:h löneökningar skulle fä för den ekonomiska utvec.:klingen.
På n{1gra år skulle de positiva effekterna av devalveringen hösten 198~
elimineras. De svenska företagen skulle åter förlora marknadsandelar,
produktionen skulle stagnera. arbetslösheten stiga mycket kraftigt och
budgetunderskottet öka igen.
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En markant fiiriindring av pris- m:h lönebildningen är d<irlor nödvandig,
men den kan ime :istadkommas utan medverkan frtm andra grupper i
"amhiillct. Regeringen har därför med arbetsmarknadens parter diskuterat
mti_ilighe1erna au hegriinsa löneökningarna

roralt

sett till

5 )( 198.'i för att

kunna "inka intlationstakten till FI under loppet av iiret. U ndcr diskussionerna har parterna förklarat sig beredda att verka för att de totala
lönckostnadsökningarna. inkl. löneglidning 1985 skall begränsas till högst

5 '.; ..
Regeringen anser del rimligt. mot bakgrund av den ekonomiska forbiittring -.,om uppnatts. att löntagarna nu for del av denna förbättring genom en
uppg;rng <1v n:<1lk1nerna. Under forutsiittning att lönekostnadsstegringen
hegriinsa-., till 5 1 :; l'J8'i och alt utrikesbalansen inte allvarligt försämras är
regeringen b..::redd att om s[i behövs vidta ~ltgärder som ger löntagarna
okaJ..:: realinkumst..::r.
Kamp..::n mot inllation..::n stiller hestiimda krav p(i den ekonomiska politiken. Finan ... - od1 penningpolitiken måste iiven fönsilltningsvis ges en
stram inriktning. Jag t1terkommcr '>enare till detta.
För att s1<)dJa intlationsbeki1mpningen men ocks[1 för att stimulera till en
god ekonomisk tillviixt iir det angcliiget att marknaderna-., funktionssätt
forh<ittras och att olika slag av flaskhalsar avliigsnas. Arbetsmarknadens
lkxibilitet miiste sillunda förbiittras. bl. a. genom en aktiv arhetsmarknadsoch uthildning.,pulitik. sä att de tillgiingliga arbetstillfällena näs av dem
~om

sök..::r arhete. lktta btir bl. a. ske genom arbetsförmedling och arhets-

marknadsuthildning och genom uthildning av tekniker och andra yrkeskat..::glirier. för vilka det r;\der en bristsituation. Pt1 motsvarande siitt m{1ste
;1\·en d..: finansiella marknadernas funktionssiitt förhiittras ytterligare.
Sbttepolitik..::n m;iste utformas bl. a. med hiinsyn till detta o..:h till kraven
p<1 ..::n 1;1g inllatilln.
lndexeringar ll<.:h ;indra typer av autnmatik. vilka tenderar att p...:rmanenta inllation..::n. hlir ytt..::rligare b..::griinsas. lntlationsbekiimpningen hefriimja-; vidare av d..:n traditionella svenska frihandelspolitiken. i och med att
d..:n internationdla konkurrensen hidrar till att diimpa prisutvecklingen.
Det ;ir niidviindigt att företagen tar sin del av ansvaret för att hryta
intlationsprncessen. Yinstniv{111 och lönsamheten inom niiringslivet har
forhiitlrats s<I avs..::viirt under Je senaste t\·;'1 i1ren. att n;lgo! behov inte
för..::ligger av att ytterligare höja lönsamheten genom marginalökningar som
driva upp priserna. Prisökningarna har reducerats väsentligt i v{l.r omviirld. Slentrianmii~siga prisuppskrivningar i företagen skulle ftt mycket
negativa konsekvenser fi.ir den svenska ekonomin.
En annan avglirande förutsiittning för att uppn{1 balans i den svenska
ekonnmin iir. som jag redan narnnt. att statens budgetunderskott reduceras
väs..::ntligt. Regeringen har antagit som m;il att den offentliga sektorns
finansiella sparande hör vara i jiimvikt 1990. Det kan enligt längtidsutredningens beriikningar översättas till ett statligt budgetunderskott om 40-50 ·
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miljarder kr., motsvarande ca 41;~ av BNP. En sådan minskning av budgetunderskottet är nödvändig för att ge plats åt en tillräcklig investeringsnivå
och ett visst överskott i bytesbalansen - båda viktiga förutsättningar för
stabil tillväxt.
Jag återkommer senare till inriktningen av budgetpolitiken. De åtgärder
jag då kommer att redovisa innebär att regeringens hittills förda budgetpolitik ligger väl i linje med vad som kriivs för att återupprätta samhällsekonomisk balans i den svenska ekonomin. Statens budgetunderskott reduceras från 86.6 miljarder kr. budgetåret 1982/83 till 63 ,5 miljarder kr.
budgetåret 1985/86 eller från 13, I% till 7 .2 % av bruttonationalprodukten.
Jag vill understryka betydelsen av att de förutsättningar jag tidigare
nämnt rörande pris- och löncbildningen samt budgetpolitiken infrias. Det
skulle öka möjligheterna att uppnå stabil tillväxt. full sysselsättning, stigande reallöner och en stark extern balans. Det skulle ockst1 medverka till
en jämnare fördelning av levnadsstandarden, eftersom full sysselsättning
och fast penningvärde är två av de viktigaste förutsättningarna för utjämning av välfärden.

3

Utsikter för 1985

3.1 Den internationella ekonomin
Den återhämtning som inleddes i världsekonomin under 1983 fortsatte
under 1984 och utvecklades starkare än väntat. Framför allt ökade efterfrågan i Förenta staterna under första halvåret kraftigare än förutsett, eller
med mer än 10 % i årstakt. Detta innebar en stimulans också för övriga
delar av världsekonomin. I Japan blev tillväxten under 1984 närmare 6%
till följd av den starkare externa efterfrågan. Även Viisteuropa kunde dra
nytta av den kraftiga uppgången i Förenta staterna. Men trots den starka
draghjälpen därifrån förblev den europeiska tillväxten med sina knappt

2 1/2 % alltför svag för att hejda en ytterligare ökning av arbetslösheten.
För OECD-området i sin helhet beräknas BNP under 1984 ha ökat med
närmare 5 %, en procentenhet mer än vad som förutsi"igs i den reviderade
finansplanen 1984.
Världshandeln expanderade kraftigt under 1984 och beräknas ha visat en
samlad volymtillväxt på närmare 9%. Den ekonomiska återhämtningen
kom därmed också att spridas till länderna utanför industrilandskretsen.
En del utvecklingsländer, särskilt i Fjänan Östern. kunde uppnå betydande tillväxttal under 1984; för u-länderna samlat växte BNP med inemot
4%.
Uppgången i och utanför Förenta staterna har kunnat ske utan att
inflationen återigen skjutit fart. Prisstegringarna har i själva verket däm-

pats ytterligare och inflationen i OECD-området är nu den lägsta sedan
början av 1970-talet. Till denna utveckling har bidragit att priset på många
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r~1varor fallit under aret och att i iitskilliga liindcr lönekostnadsutveckling-

cn varit dämpad och produktiviteten visat en gynnsam utveckling.
Den fortsatt sjunkande inflationen har förstärkt hush~illens realinkomster och bidragit till att den privata konsumtionen visat en betydande ökning
under 1984, siirskilt i Förenta staterna.
En bidragande orsak till den relativt starka uppgi'ingen i OECD-omrtidet
under andra halvfaret 1983 och flirsta halviin:t 1984 var emellertid att
investeringarna sköt fart ordentligt. Detta giiller inte minst Förenta staterna, där de fasta bruttoinvesteringarna ökade med mer än 20 'H i [irstakt
under denna periL)d. Förmånliga skatteregkr, en starkt expansiv finanspolitik, en förbiittrad lönsamhet i företagssektorn och ett ökat kapacitetsutnyttjande i industrin ligger bakom denna ut veckling. som iigt rum trots den
exceptionellt höga realräntenivän i Förenta staterna.
Aven i Viisteurnpa har inllationcn förblivit litg och inve'.'.\eringarna bi)rjat öka, men tillviixten har förblivit blygsam. Förbiittringar niir det giiller
inflationen har kunnat vinnas endast till priset av en stigande arbetslöshet.
Detta står i kontrast till utvecklingen i Förenta staterna. där arbetslösheten
reducerats samtidigt som inflationen nedbringats. Arbetslösheten där ligger dock fortfarande på en hög nivil. U ndcrskotten i bytesbalansen och i
statsbudgeten innebiir vidare en risk att uppgången i den amerikanska
ekonomin inte blir bestående.
Den svagare utvecklingen i Västeuropa sammanhiinger siikcrt till en del
med de svåra strukturella problem som finns i de flesta västeuropeiska
ekonomier. De arbetsmarknadskonfliktn som

~igt

rum i Förbundsrepubli-

ken Tyskland och Storbritannien under året har också hållit tillbaka tillväxten. Men den l[1ga tillväxten beror i avgörande utsträckning pt1 den
starkt restriktiva finanspolitik, som i !lera år förts i de större viisteuropeiska liinderna.
I Förenta staterna har däremot deh utpräglat expansiva finanspolitik,
som blivit resultatet av Reagan-administrationens skattelättnader och expanderande försvarsutgifter, lett till att det federala budgetunderskottet
vuxit kontinuerligt. Det beräknas för innevarande budget[ir komma att
uppgå till drygt 200 miljarder dollar. Det stora budgetunderskottet har
stimulerat tillviixten och således varit en viktig faktor bakom den starka
uppgången i Förenta staterna. Den expansiva finanspolitiken har kombinerats med en förhållandevis restriktiv penningpolitik. vilket givit till resultat att räntd~iget blivit mycket högt och dollarn förstärkts. Medan länder i
omvärlden kunnat dra nytta av den kraftiga tillviixten i Förenta staterna
och den förstärkta konkurrenskraft som den stigande dollarkursen givit
dem, har deras tillväxtmöjligheter å andra sidan hiimmats av det höga
ränteläget, som tvingat dem att föra en mer restriktiv penningpolitik iin vad
som motiverats av inhemska hiinsyn.
Den starka tillväxten i den amerikanska ekonomin och dollarkursens
ökning har tillsammans lett till en dramatisk försämring av den amerikans2 Riksdagen 198..//85. I sam/. Nr 100. Bilaga 1
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ka bytcsba\anscn. Dess under;.ko\\ ber~lkna;, for 19~4 ha uppgall 1i\I dr) gl
100 miljarder dollar och kan knmma att öka till niira 130 miljardcr undcr
1985. Undcrskottet har mer än uppviigh av ett m}'l:kct bctydandc kapit<dinllöde. som har kommit till st;"ind genom att r<inlenivan i dcn arncrik<11hk<t
ekonontin drivits upp. Kapitaltillfödct har nitt till följd en succcssiv forstärkning av dollarkursen.
Det höga riin1cläget llCh dcn starka dollarn itterspegl<tr dt:n nh<dan" som
r~ider i den amerikanska ekonomin. Det inhemska privata sparandt:t ;ir ht:lt
otillräckligt för att ti1cka b;1Je den invcst.:ring'.'.likning som nu ager rum <lch
den starka försiimringen av dcn offentliga sektorns sparanLk. Endast g.cnom det kapitalinlll>de som det uppdrivna riintcliigct ger. har gapet hittills
kunnat tikkas.
Det växande bytesbalaföundcrskLlltct har lett till ihilllande flirvantningar
om en anpassning ned;it av dollarns kurs genlenllll andr•1 valu1,1r. N<igon
sådan ;rnpassning har emdlcnid inlt: skcu. lrllls •tll umkrskolld forhatt
att öka. Samtidig! har den amnikanska lillviixlt:n bromsah upp markant
under ,111dra halv{1n:t 1984. en utveckling som illföljts av t:n sjunkande
ränteniv[i. Under de senaste miinaderna har dollarn snarart: slitrkh ytterligare.
Utvecklingen i industribnderna under det niirmaslt: i1rt:l itr V<t11sklig alt
bedöm;1, inte minst pä grund av den stora nsi1kerhct som omger den
ameribnska ekonomin. Vissa bt:dömare fruktar att den kr;1ftig<1 uppbromsning av tillviixten som iigt rum i Förcn1a staterna dt: scn<1stt: m;1naderna är början till en liigkonjunktur.
Åtskilligt talar emdlcrtid för att aktiviteten i den amerit..anska eko1wmin
ånyo kommer att kunna öka niigot under 1985. iiven om del sker i bct ydli!!l
långsarnmare takt än under uppgilngens inlcdningsfas. lnlbti,1ncn vis;1r
f. n. inga teckcn till att skjuta fart. industrin har alltjiunt bctydandt: kap<1l'.itetsreserver och räntorna sjunker till följd av den 1.bmpadc eftc1i'ra!!an od1
av att penningpolitiken gjorts mindre rcstriktiv. Dessa faktorer talar for <ttl
en viss expansion kommer att ske även under 1985. En tilhii\t p;10111kring
3 '/i bör vara möjlig att uppnå.
En sådan relativt stabil utveckling för den amerikanska ck,111omin förutsätter emellertid att räntan i varje fall inte stiger kraftigt igen <J(:h att
dollarkursen. om den sjunker. gör sa enda~t gradvis. Ett mer dra1m1tiskt
förlopp är emellertid inte uteslutet.
Under alla omständigheter får man räkna med att stimulanserna friin dcn
amerik;mska ekonomin till omvärlden blir bgre 1%5 ~\n 1984. Ni\g,m mer
betydande förstärkning av tillväxten i Viisteurnpa iir inte sannolik und..:r

1985. Den interna efterfrågan kan viss..:rligen komm .. att utveckla~ n<1got
starkare. men med en svagare extern efterfragan och en biheh;illcn restriktiv finanspolitik torde den samlade produktionstillviixten i Viisteuropa bli
nära 2112'1(.., dvs. bara niigot större än 1984. I Japan kan ncksii ..:n viss
dämpning av tillväxten förutses, men den kan likviil her~1knas uppg;i till
omkring 5%.
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for OECD-omr;idet i sin helhet skulle det innebiira en genomsnittlig
tillviixt under 19~5 p;i om!~ring 3 ~>;. vilket i sin tur beräknas mc:dföra en
ökning av \'iirldshandeln med 4_5c;,:.. Atcrigen bör emellertid framhållas
den stora oS:ikerhet som priiglar bedömningarna for 1985.
Den 1~111gsamman: tillviixten i indu-.triliinderna far ä1erverkningar ocksä
på utved.lingsliinderna. Dct finns dock belydande olikhc:ter mellan skilda
grupper av u-liimkr. De asi;11iska länder som gynnades si1 starkt av den
amerikanska och _japanska expansionen I 9l\4 kan vimlas bibehiilla en tillviixttakt iwn genomsnittet tack varc inhemska faklorer. inte minst inveslering;ir inom elektronikindustrin. Ik oljeexporterande liinderna har de
senaste {trcn genomfört betydande omslruklUrcringar fl>r att minska sitt
importbcrocm!t: 111.:h tlirdc lbrigcnom ater kunna r:1 en högre inhemsk
lilh iixt. De mest skuldsatta u-limderna, varav flertalet ligger i Latinamerika. bctinncr sig i en likartad situalion som oljeliinderna med omfattande
strukturanpassningar och fonsalt svag viirldscfterfrägan på ravaror som
utgor en betydande del av de:·as export. De är nalUrligtvis ocksi1 i hög grad
beroende av hur riintan och valutakursen på deras uteslilende skulder
utvecklas.
Sammantaget tonlc utrymmet för u-liinderna att 0!-;a sin import från
i-liindcrna bli mindre. Man har kunnat nolera avsc:viirda framgfmgar när
det gäller neddragningen av bylesbalansundcrskotten, men det kommer att
stiillas nya krav pii ätcrhallsamhct för att de inte åter skall öka.
En förulsiillning för alt de skuldtyngda u-bnderna på sikt skall kunna
klimma tillriitta med sin skuldbörda iir vidare att deras produkter finner
tilllriide till marknaderna i i-ländt::rna. Det är väsentligt även för övriga
l<inders ekonomiska ulveckling att de krav pit protektionistiska åtgiirder
som växer sig starka i miinga länder kan stLivjas.

I ::.yfte att m0lverka en protektionistisk utveckling verkar den svc:nska
n:geringen för c:n fortsatt avveckling av handelshinder. Sverige stödjer
anstriingningarna att fa till stånd en ny sammanhållen förhandlingsomgiing
i GATT och arbetar inom EFTA. med EG och i Jet nordiska samarbetet på
att undanröja byråkratiska och andra icke-tariffara handelshinder.

Av stor vikt iir del nordiska ekonomiska samarbetet. De nordiska finansminislrarna arbetar nu med en handlingsplan för att genom gemensamma
insatser stimulera sysselsällning och ekonomisk ut veckling i de nordiska
ILinderna. Denna handlingsplan viintas kunna presentcras vid Nordiska
Ri'1dcts ;e~sion i mars 1985.

3.2 Den snnska ekonomin
Industrikonjunkturen som vLlnde uppitt under tredje kvartalet 1982 väntas bli nilgot avmattad under 1985. Ävc:n om tillviixten då blir lägre än
under 1984. förutses en fortsatl positiv utveckling för produktion, investeringar och sysselsättning.
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För ekonomin som hclhet vi1n1a-. en kr;1f1igarc 1ilh<ix1 av den inhem,k;i
cfterfriigan och ett liign: bidrag friin utrike-.-.cklorn i1n under I9l'i4. Sy-.-.clsättningen förutses öka. Hylesb;tlan-.en viin1;1-. vi"t cl! litet under,koll.
Även med beaktande av att en avmattning van1;1' i den int<.:rn>ttiunella
konjunkturen 1985, kan expor1utsik1ern<1 fur den svc1hk;1 indu-.1rin hediimas som relativt goda. l\larkn;1den fiir hcarbe1;1de v;1wr. '>l'lll ulglll. merparten av viir varuexron. viinlas 1:1L1 med drygt (1';. Foretagcn-. konkurrenshige iir ocksä fortsall gol!. tnll> all kllllkurrenskr;iflen i nagllll mi1n
försvagades under 19X4. Detta berodde dels p<t ;111 vi tick lllign: 1Hlminclla
löneökningar iin i omviirlden. dels ra all krlinkursen gick upp nag,11.
Denna konkurrenskraftsförsvagning medflirJc en lwjnini,: av exp1H·1en'
relativpris. vilket erfarenhetsmiissigt. ni..:d vi" dtcrsbpning. kJn till
marknadsandelsforluster. Om kostnadsulvccklingcn halh 1illb<1ka torde
dessa förluster emellertid bli relativt begrimsadc undn llJX.:'i.
Vid de diskussioner som regaingen l'irl med arhc1s111arknadcn-. r•irlcr.
har dessa delat bedömningen all lönekoslnadsul\ec·kl111gen ar c·n nyc·kelfaktor i kampen mot intlationen. De har darfor forkl;1rat ,ig heredd;1 att
verka för att begränsa den totala löneklhlnadsokningen. inkl. a\·talsenliga
höjningar och löneglidning. till 5':{ under llJX.:'i. En loneslegring av den
storleken och en fortsatt god pnllluk1ivite1Slillvi1\l blir gora Jet mii.iligl for
den svenska industrin alt hiillajirnrna steg med 1:k vik1ig;1s1e konkurrenterna pii världsmarknaden. Andra faktorer ~om r<i sikt ucb;i bör bidra till ..:11
gott konkurrensliige iir Jen kraftiga UJ1J1g;ing SLllll nu sker ;IV inve\lcringarna. P[i något längre sikt bör iiven de nyligen höllltadL' '· k. furnyclsefonderna verksamt bidra till likad effek1ivi1e1 i pruduk111l11en g..:1w111 ;111 sr;irb
de afötälldas kompetens och engagemang.
Sammantaget bedöms 1•.rpon,·11 <11· rnror och (iii11.11a kunn;1 i\b med ca
3,5 lf(. 1985. Exporten av bearbetade V<trl)r bör. trots rclali\·rrishli.iningen
1984. i stort sett kunna följa marknads1illviix1en. For r;ivarurna' del vimlas
en konjunkturell nedgång av exporten.
Jm•esreri111::anw i niiringslivel minskade kraftigt i hö1j;1n a\ 19l'i0-lakt.
Produktionstillväxten. den förbiillrade llinsamheten lH.:h de generell! set!
förbättrade utsikterna för den svenska ekorllimin har emellertid med fön att
investeringsaktiviteten nu tagit fart. Industrins investeringar viinde redan
1983 och ökade med ca '.!0'1· 1984. För 1985 viill!a~ en 1illdx1 i ungcfar
samma storleksordning. Uppg[ingen i indus1riinves1eringarna har hi11ills
varit starkast i verkstadsindustrin samt i massa- och p;1ppersindustrin. En
ökad bredd i investcringsaktivit..:ten kan viintas under 1%5. Bl. a. pebr
den senaste investeringsenkäten p[i en uppn:videring av smaföretagL•ns
investeringar. Läget for byggbranschen har flirbiinrats ..:i.ven handelns
investeringar har ökat markant under senare iir.
För de offentliga investeringarna viintas en li1en min,knmg I9X5.
Bostadsbyggandct förutses bli av ungefär samma omfattning Sl)ll1 1984.
dvs. en igångsättning av 30 000 l<igenheter. Omhyggnadsinvesteringarna
väntas fortsätta att öka. om iin i lägre takt iin under 19l'i4.
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her:iknas ha urrg;'itt till ca

7.5 i:; under lorret

av 1984. Avcn om denna prisstegrin,l!stakt ligger under den inOatilln som
registrer;1h de n:irmast fiiregi1ende i1ren.

sil ligger den klart över det mi'il

om en prisstegring p{14 1 ; som utt;tlades infor 1984. Somiag frnmh[illit i det
forq!:ienJe linns det emellertid ett tlert;tl ntraordin:ira foktt1rcr som förklarar detta. \kd den utformning st1m den ekonomiska plllitiken har fiitt
under senare tid. h;1r inflationstryået i \{lr ekonomi siinkts v:isentligt.
Det tidigare uttalade m;'ilct att nedhringa prisstegringarna till niviin J r;:;
under loppet av 1985 ligger diirflir fa<;t. Vid hcdiimningen av miijligheten
att realisera detta rn;"il mi.1ste man fi\rutom liinekostnaderna t'cksfi ta hiinsyn till hur hl. a. importpriser. skatter. avgifter och hyror viintas utvecklas.
För den offentliga sektorn kan man konstatera att det tvii;lrsavtal. som
triiffades v[iren 1984. fiir !'IX~ hiillcr sig inom en tlltal liinekostn;1dsiikning
av 5 r;:;. Deharnrna giillcr i huv11Lk1k ock sa de avtal fiir hela I lJX5 som
triiffats p;i den privata arhctsmarknadcn. För i\\Tiga delar av den privata
arbetsmarknaden p[1g[1r f. n. diskussioner mellan parterna om hur man
rraktiskt skall förverkliga det f1tagamlc man gjort.
Som jag tidigare framhiillit viintas mycket m<°1ttliga prishiijningar for
varor i internationell handel. Viirldsrnarknadspriserna p{1 r[wlja och pctrolcumpniduktcr viintas ligga stilla under 19X5. Övriga importvaror beriiknas
öka i pris med knappt 4 r·;.. Importpriserna i genomsnitt beriiknas diirl'ör
öka med knappt

:v-;

under loppet av [1ret.

Ökningen av kommunalskatterna hlir mycket mättlig 19X5: en genomsnittlig ökning av utdebiteringen med hlott 7 iirc. De taxc- och

avgift~höj

ningar som aviserats av statliga och kommunala affarsverk viintas likaledes bli måttliga. Utöver den föreslagna hiijningen av annons- och reklamskatten planeras inga statlig;1 skattchiijningar för 1985. Arbetsgivaravgifterna h[ills praktiskt taget oforiindrade.
De centrala rekommembtioner om hyrorna. som hyresmarknadens
parter utfanlade under hösten 1984. beräknas medföra en hyreshtijning pt1
drygt 3.5 c:i-. Till följd av att en stor del av höjningen trätt i kraft mot slutet
av 1984. blir emellertid effekten p{1 1985 en genomsnittlig hyreshöjning
med knaprt 2 '/(. Det iir den liigsta hyreshöjningen p[1 m{mga ;°1r.
Det jordbruksavtal som shlts i mitten av december 1984 hör vidare
kunna rymmas inom ramen for det uppsatta inllationsm[tlct pii J ';:'r.
Även om prnduktivitctstillviixten väntas bli Higre 1985 iin 1984. torde
den iindi1 bidra till alt diimpa behovet av kostnadskompenscrande prishiijningar. Det goda vinstliigct i niiringslivet motiverar heller inga marginalhiijnrngar.
Ligger man diirtill den strama finans- och penningpolitik som förs.
m{1stc förutsiittningarna för att nedbringa inflationen till niv;°m J r,; mot
slutet av

198~

bedömas som goda. Det bör i detta sammanhang noteras att

rrisstegringstakten varit p{1 viig ned under större delen av 1984.
Efter att ha minskat tre iir i rad steg h11.1hillll'11.1 reali11ko111stcr under
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1984. Ett förbiittrat sysselsättningsbgl' och en siinkt inflationstakt iir de
faktorer som friimst har bidragit till förstiirkningen av hushtlllens inkomster. Reallönerna sjönk kraftigt mellan 1980 och 1983 men ökade med ca I '.:{

1984.
Genom att prisökningarna bedöms bli betydligt liigre 1985 iin 1984.
kommer hushi\llens köpkraft, de realt disponibla inkomsterna. att utvecklas gynnsamt. Marginalskattereformens tredje steg gennmförs 1985. Detta
beräknas ge de flesta heltidsarbetande löntagare en förbiittrad standard

1985. Barnfamiljer och pensioniirer ffir. till följd av höjda barnhidrag och
pensioner. en klar förbiittring av sin standard 1985.
Sammantaget väntas hush:'illens realinkomster öka med 1.6 r;;. 1985. Det
är rimligt att anta att hushållen kommer att försöka spara en del a\'
inkomstfiirstiirkningen. Den pri1'(1to ko11.1·11111tio11c11 viint;1s diirför Lika n;1got
långsammare iin disponibel inkomsterna. eller med 1.3 r;.;..
Den offi'ntlii:a ko11rnmtio111'11 ökade relativt kraftigt 1984. Merparten av
ökningen iir hiinförlig till den kommunala sektorn. diir arbete i s. k. ungdomslag fött stor omfattning. Under 1985 förutses en diimrming i den
offentliga konsumtionstillväxten. bl. a. till följd av att de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna inte väntas fö samma omfattning som under 1984.
Den totala produktionen. BNP. väntas öka med drygt:!(;(. 1985. Att inte
produktionstillviixtcn hlir högre. trots att den inhemska efterfrågan förutses öka relativt kraftigt. beror på att importtilll'ii.rtl'/1 viintas bli relativt
Tabell I f'örsörjningshalans 1983-1985
Procentuell volymfiirlindrin!!
1983

1984

Milj.kr.
li\pandc
priser

BNP

2.11

Import. varor och tjiinster

704474
233 076

.'i.R

2,1
'.8

Tillgång

937 550

3.5

3.0

Brut toinvesterin!?ar
Näringslivet
Därav: industri
Statliga myndigheter och
affärsverk
Kommuner
Bostiider

131 470
61 107
192hl

3.0
10.2
20.0

'
18.0

17339

:;4 557

-4.4
-3.4

-tl.9
-1.2

284h7

-2.~

-3.0

Lagerinvestering

-9629

0.5 1

Privat konsumtion
Offentlig konsumtion
Statlig
Kommunal

3h2 727
W3715
57379
14h356

0.8

Inhemsk efterfrågan
Export, varor och tjänster

h88 303
249 247

1

1

2.8

~

I.~

1

3.h

Användning

9:17550

:u

3.0

' Lageromslag i förhållande till förcg;'\ende års BNP.

1

1

0,4
2.9

1.8

- ,/~

1.5'

u
tl.8
-1.0

u
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B~·l!·shalans 19!1J-19!15

Milj. k r . · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 198_\
1984
19~-·
E\rnrl v;in>r. fob

lmrurt \'arnr. cif
l l;1ndchh;ilan'

~

lll 48.<
2llll .'\2K
lll I '5

2.'i8lJll()
241 100
17 xoo

24~

400
22llXOO
21 hllO

hlllh

h 700

7 xno

Tran,krcri n)!,haJan,

- 2.< 147

-27.'\00

-27 800

Jl~·trshalans

- 7026

I 000

lj;irhlch;dan'

-

2200

stark. (lkad privat konsumtinn. ökade inves1eringar 01.:h en lagcrurrhyggnad i ind11s1rin drar med sig iikad imporl.
Den v:in1ad1: imrontillv<ixlen medfnr alt iiverskottct rii handclshalansen
inte fiiru1'es hli tillr:ickligt stort for att helt urrviiga underskottet p[1
tr;rnsfcn:ringshalanscn. De stora r;intehctalningarna p[1 de utlandsliln som
tagih urr tidigare och de iikadc anslagen till u-hjiilpcn mcdfiir att vi m:-iste
r:ikna med ett visst umkrsklltt pi1 /n·rcsha/1111sc11 1985. Detta underskott
heriiknas dock inte bli me; iin ~miljarder kr.. eller

o.:v;- av

BNP. Det hör

st:illas i rclatilln till att resur<;utnyttJandct i den svenska ekonomin. inte
minst investeringarna. viintas öka ytterligare 1985. All riitta till de ~truktu
rella ohalan\erna i ekonomin tar. som jag framhöll i prop. 1984/8): 40 om
den ekonomiska politikens liingsiktiga inriktning. en avseviird tid. Gradvis.
hiir emellertid en lugn kostnadsutveckling Ol:h ökade industriinvesteringar
tillsammans kunna 'ikapa en industri,ektor som iir tillriil:kligt slagkraftig
fiir all generera de handclsiivcrskott som hehiivs för all klara riintehetalningar lKh v:1ra intnnationella ;ltap111dcn. Det hör ocks<'1 betona' att
h~'tesh<ilansprognosen bygger r<'1 flera osiikra antaganden. t. ex. hetriiffande dollarkur.,ens ut veckling.

fr. o. m. 198:1 billjadc s\"s.1d1ii1111ii1gc11 ;\ter öka efter att ha minskat
under de niirmastc ;\ren dessfiirinnan. Sysselsiittningsökningen vitntas
fortsiitta 19X'i. dock i niigot liigrc takt iin !98..f. Merparten av ökningen
\'iintas

ske

inom niiringslivcl. Inom industrin och den privata tjiinste-

sektorn förutses sysselsiittningen öka med ca 25 000 personer. Även i
klllnmuncrna v:intas syssclsiittningcn fortsiitta att öka.
Arhctskrafhuthudct 1985 hediims iika niigot mer än under 198..f. eller
med 20 000-25 000 personer. Eftcrfriigan pf1 arbetskraft viintas emellertid
i)ka s{1 pa'S mycket att arhchltlsheten minskar jiimflirt med 1984. Det
rclat ivl goda liiget p{1 arhetsmarknaden innebär naturligtvis inte att prohlcm kommer att saknas. Under den nuvarande konjunkturuppgiingen har
vi <,ett hur en del obalanser har skiirpts pfi arbetsmarknaden. HI. a. detta
föranledde regeringen att i h(istas forcsli1 ytterligare iitgiirder för att förhiittra friimo;t de liingtid'iarhctslfoas situation (prop. 1984/85: 4)). Dessa
iitgiirder viint;1s fö effekt under !985. Det allmiint förhiittrade arhetsmarknad"liig•:t mf1ste utnyttjas for att fortsiitta anstriingningarna att utveckla en
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mer flexibel arbetsmarknad som underHlttar anpassningen av utbud och
efterfrågan på arbetskraft till varandra.
De intermltionclla konjunkturutsikterna iir som j<tg framhMlit mycket
osäkra. varl"ör naturligtvis arhctsmarknadsmyndighctcrn<t ~iven forts~itt
ningsvis måste h[illa en h(ig beredskap.

4

Den ekonomiska politiken

4. t Finanspolitiken
Finanspolitiken har traditionellt varit ett viktigt stabiliseringspolitiskt
instrument i vårt land. Striivan har varit att utjämna konjunktursdngningarna genom att strama i'it finanspt1litikcn i uppgfingsfaser och lätta den i
nedgf1ngsfaser. Detta lyckades relativt väl under 1950- och 1%0-ta\en. dfr
den långsiktiga ekonomiska utvecklingen var gynnsam med stabil tillv~ixt.
full syssclsiittning. l;°ig inflation. balans i utrikesbetalningarna och inga
nämnvärda finansiella obalanser. De stora obalanser som uppkommit i den
svenska ekonomin sedan mitten av 1970-talet har emellertid begränsat
möjligheterna att under de närmaste åren använda finanspolitiken som ett
stabiliseringspolitiskt instrument. En expansiv finanspolitik skulle s[1 Hinge
obalanserna i ekonomin består medföra att bytesbalansunderskottet äter
började växa med negativa effekter på den utliindska skuldsiittningen.
växelkursförväntningarna och riinteliiget. I nllationshckämpningen skulle
också försvåras. Det iir diirför nödviindigt all finansrolilikcn ges en forlsatt stram inriktning. Den strukturella förhättringen av den offentliga sektorns sparande måste fortsätta.
Under den ekonomiska uppgfmgsfasen 1982-1984 har sparandeunderskottet i den offentliga sektorn som andel av 13NP minskat med 3 procenlenhcter. vilket ungefär motsvaras av förbiittringen i byteshalansen (jfr
tabell 3). Detta är huvudsakligen resultatet av en mycket stram utgiftspolitik i kombination med en god ekonomisk tillväxt. De totala offentliga
utgifterna ökade under 1983 med 2. I% och minskade under 1984 med
0.4 %, samtidigt som den ekonomiska tillväxten uppgick till 2.5 % resp.
2.8%. Den offentliga utgiftsandelen av BNP minskade diirigenom friin
67,4 '/,_. 1982 till 67.1

')r

1983 och 65,0% 1984. Genom den goda ekonomiska

Tabell 3 Finansiellt sparande i olika sektorer 1982-1985

Procentuell andel av 13NP

1982
1983
1984
1985 1
I

Offentli!!.
sektor

Privat
sektor

d(irav:

hushttll

företa)!

Bytesha lans

-6.3
-4.9

'2.7

-0,'2
0.l

'2.9
-1.0

-1.0

0.1

>.)

0.3

2.5

-OJ

-:u
-3.1

3,4

3.6
'2.8

Kassamassigt finansiellt sparande.

-:1.h
Il.I
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Tabell 4 Finansiellt sparande i den oITcntliga sektorn 19!!2-19115
Procentuell andel av BNP
Staten

Kommunerna

Social för-

Totalt

siikringsscktl'fn
19K2

-9.5

1983
1984
1985 1

-7.6
-6.0
-4.7

1

3.0
2.7

0.2
0.0
-0.3
-0.8

-<i.3
-4.9

2.8

-3.5

2,4

-3.I

KassamLissigt finansiellt sparande.

tillviixten och vissa skattehöjningar har ocksii skatteinkomsterna ökat
relativt kraftigt. Skattckvl)ten har emellertid trots detta i stort sett hfillits
oförändrad under de senaste {1rcn och uppgick 1984 till 50.6']-(..
Finanspolitikens strama inriktning under perioden 1982- 1984 kan ocksfi
illustreras med de finanspolitiska effektheriikningar som traditionellt görs i
nationalbudgeterna. Enligt dessa beräkningar hade finanspolitiken en kontraktiv effekt på ekonomin som motsvarade ca 0.6'?·i av BNP 1983 och

1.50 av BNP 1984.
Förbättringen av den konsoliderade offentliga sektorns finansiella sparande kan helt hänföras till staten. vars sparandeunderskott. mätt som
andel av BNP. minskat från 9.5 % 1982 till 6,0% 1984. Sfiviil kommunernas
som socialförsakringssektorns finansiella sparande försvagades n[1got mellan 1982 och 1984 (jfr tabell 4).
För 1985 finns det anledning att räkna med att det finansiella sparandet i
den privata sektorn kommer att minska. Det gäller särskilt om sparandet
mäts i kassamässiga termer. såsom skett i tabell 3. Hushållens finansiella
sparande beräknas visserligen öka ni\got. men det motverkas av en väsentligt större minskning av företagens finansiella sparande. Sparandeminskningen i företagssektorn beror delvis

på

att företagens investeringar ökar

kraftigt. samtidigt som vinstläget är ungefär oförändrat. Minskningen sammanhänger också med den omläggning som under 1985 sker i uppbörden
av arbetsgivaravgifter och källskatt.
Bytesbalansen utgör definitionsmässigt summan av den privata och den
offentliga sektorns finansiella sparande. Försiimringen av den privata sektorns sparande 1985 motsvaras till en del av en forsiimrin!! i bytesbalansen.
Huvuddelen av sparandeförsämringen i den privata sektorn uppviigs dock
av ett ökat sparande i den konsoliderade offentliga sektorn.
De totala offentliga utgifterna beriiknas under 1985 öka med 1.3 r;.;. i reala
termer samtidigt som hruttonationalprodukten ökar med 2.1

r;~.

De offent-

liga utgifternas andel av BNP fortsätter diirigenom att minska från 65.or:;.
1984 till 64,5<;'( 1985. Skattekvoten. mätt i traditionella nationalräkcnskapstermer. beräknas minska med drygt I procentenhet 1985 till 49.4 r;.;,
av BNP. Miitt i kassamiissiga termer sjunker emellertid skattekvoten ej
1985.
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Den konsoliderade offentliga sektorns kassamiissiga finansiella sparande
förbättras 1985. Underskottet minskar till 26.0 miljarder kr.. vilket motsvarar 3.1 r.:; av BNP. Det!a iir liigre iin det genomsnittliga underskottet i
OECD-omrildct. l\fatl som andel av BNP har underskottet i Jen offentliga
sektorn halverats sedan !982. Finanspolitiken heriiknas

~iven

under 1985

ha en restriktiv inverkan pf1 ekonomin. motsvarande c.:a I. I ';·;. av B NP.
Statens hudgetunderskott fortsiitter att minska. Genom en mycket stram
huugetbchandling har underskot!et kunnat nedbringas frtin 77. I miljarder
kr. för budgeti'1ret 1983/84 till 69.7 miljarder kr. fiir hudget:°1ret 19X..li85 och

63.5 miljarder kr. for budgeti'tret 1985/86. Om r:intorna pii statsskulden
exkluderas skulle hudgcten visa ett \iverskott.
Saneringen av den offentliga sektorns finanser iir inte avslutad i och med
den budget som nu l;iggs fram. En fortsatt stran; finanspolitik kommer att
vara niidv;indig under en följd av iir framöver. Ett hii.it

skattetr~ck

skulle

kunn<t hiimma ekLrnomins funktionsfiirmilga och flirsvitra inllationshekiimpningen. Det totala skalletryckct hör diirför i s\ort sett hi'11las pii en
ofliriinJrad nivå. Aven i fort\iittningen kommer det silledcs all vara niidviindigt att vara mycket {ite1foillsarn med offentliga utgifter.

4.2 Kreditpolitiken
Kreditpolitiken har under de senaste åren givits en mer marknadsoricnterad inriktning. Nya instrument for statens uppl!ining. slopade likviditetskrav för hankerna. anbudsforfarande vid emission av statsskuldviixlar
och riksohligatiuner samt riintcstyrning via marknadsoperationcr frfin rikshanken iir viktiga inslag i denna utveckling. Förutsiittningar har vidare
skapats för en omfattande amlrahamlsmarknad för obligationer. Del har
ocks[1 skett en uppmjukning av emissionskontrollen oc.:h riintereglcringcn.
Omliiggningen har hl. a. vuxit fram som en konsekvens av den snahht
viixande statsskulden och den ökning av likviditeten i ekonomin som delta
medfört. I syfte att begränsa hudgetunderskottets intlationsdrivande effrkter har det hlivit nödvändigt att kraftigt öka statens uppliining pii marknaden utanför hankerna. Därigenom har en alllmcr omfa\\ande penningmarknad vuxit fram i Sverige.
Genom denna utveckling har förutsättningarna för rikshankens riintestyrning föriindrats. Medan rikshanken tidigare i huvudsak valde att piiverka riinteutvccklingen genom att administrativt siitta olika riintor. kan den
nu genom rnarknadsopcrationer pilverka ränteläget pi't ett smidigare siitt.
Det som varit styrande för utformningen av kreditplllitiken under 1984
har varit striivan att nf1 halans i valutaflödena med utlandd och att finansiera statshudgetens underskott. st1 att likviditetstillviixtcn i ekonomin hegriinsas till en acceptabel nivii. Riinteliiget spelar diirvid en central roll.
Enligt de bedömningar som gjorts i li\ngtidsutredningen miiste man p{1
grund av de kvardröjande ohalanserna i den svenska ekonomin riikna med
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Tahell 5 Finansieringen aY statens hudgetunderskott 19!0-191!5
Miljarder kr.

Banksektorn
l: rrli111ing utanför hankerna
Varav kapitalmarknadsinstitut
hmhiill
(ivriga
Summa Sverige
Utlandet

i984
()

-5

55
21

Ml

;!(1

55
24
14 1
17 2
hl
12

113

73

65

9
2:":
57

Totalt

l9x5

1983

20
20 1
20 2
55
10

1
lklnppen inkluderar allemanssparande ra 6 miljarder kr. l'>X4 och 10 miljarder kr.
IYX5.
2
Be1L1ppct inkluderar fondavs:ittningar i rikshankt'n pii I miljard kr. Il/X). Y miljarder
kr. l4X4 och ca 15 miljarder kr. l4X5.
Anm: Urrgiflerna for s{iväl uppli111ingcn i utlandet som totalt inkluderar de kur<.forluster snm uppk1,rnmer genom att delar av den statliga utlands-.kuldcn oms>1tts till
högre valutakurser. De belopp snm angivits fiir utlandsuppliiningcn 19X4 lll"h 14X5
hcriiirnas sil gott som helt motsvaras av kursförluster.
Ki11/a: Riksbanken.

att ränteläget i Sverige under flera år hehövcr ligga nfigot högre än
omviirlJcn.
Det internationella ränteläget. som under 1982 och 1983 sjunkit något,
steg åter i bör:ian av 1984. Realriintorna som redan tidigare varit relativt
höga steg därmed ytterligare. Riinteuppgi'mgen fick till resultat att den
svenska riintan. som sedan devalveringen 1982 legat högre iin i omviirlden.
en tid låg under eurodollarräntan. Ett betydande valutautlliide uppstod.
Diagram 11 Penningmängdens tilh·äxt 1979-19114
Pn,ccnt uella 12-miinadersfor:indringar
20~~~~~~~~~~~~~~~~~---.

18

1979

1980

1981

1982

1983

Kiilla: Konjunkturinstitutet och rikshanken.

1984

Prop. 1984/85:100

Bila~a

I

men efter marknadsoperationcr fr[m rikshankcn. åtföljda av hli,iningar av
straffräntan och diskontot med 2 resp. I procentenheter. viindc valutaströmmarna under sommaren till ett nettoinflöde. D;ireftcr har de internationdla riintorna f1ter sjunkit och de svenska marknadqiintorna har anpa~
sats ned[it.
P~ifrestning:arna på kreditpolitiken bcgr;insades under 1984 genom all
hudgetundcrskoltet minskade. Samtidig\ undcrliittade~ finansieringen av
budgetunderskottet genom införandet av allemanssparandet och genom
företagens fondavsättningar i rikshanken. Uppliiningcn genom statsskuldväxlar och riksobligationcr kom diirigcnom att minska kraftigt j~imfon med
1983. Prcliminiira siffror över budgetunderskottets finansiering under 1984
redovisas i tahell .'i. Genom den strama kreditpolitiken har likviditctstillviixtcn riiknal på [irsgenomsnitt kunnat bcgriinsas till 4-.'i 'T 1se diagram
11 l. Därmed har det intlationstryck som htirrör frim budgc111ndcrskt'llcts
finansiering liittat piitagligt.
Utsikter .fi'ir 19R5

Penningpolitiken maste iiven under 198.'i inriktas pi't att hegriinsa likviditetstillväxten i ekonomin och hålla riinteläget pii en siidan nivå att ett
valutautflöde kan undvikas. En s{1dan utformning av penningpolitiken iir
en nödvändig förutsättning för att inflationsh.:kiimpningen skall bli framgångsrik och for att oh;tlanserna i den svenska ekonomin successivt skall
kunna avvel·klas.
Huvuddelen av budgetunderskottet mf1ste all! st1 iiven under 1985 l:°mas
upp pf1 den inhemska marknaden utanför bankerna. Hur denna uppltming
skall fördelas på olika l[mgivarkategorier iir dock svf1rt att nu ange i detalj
p;°1 grund av den allt större livaktighcten pil viirdepappersmarknaden. I
tabell 5 redovisas dock en ungefärlig hild av hur budgetunderskottet kommer att kunna finansieras under 1985.
Den utlandsupplfming som redovisas i tabellen motsvarar i huvudsak de
beräknade bokföringsmässiga valutaförlusterna på statens utlandsli'in. Någon egentlig statlig nettoupplåning i utlandet förutsiitts sf1ledes inte ske.
Upplåningen i kapitalmarknadsinstituten 198.'i beriikna'. hli niigot mindre
än 1984. Placeringsplikten har utformats s[1 att institutens förvärv av prioriterade statsohligationer blir mindre iin vad de skulle ha hlivit om nettokvoter hade tilliimpats pi'1 samma siill som under de senaste i'iren. dvs. om
i1111c/ial'('f av statspapper hade regkrats. Genom \iverg[ingen till hrutto-

kvotcr - att endast .fi'in·iirr av prioriterade obligationer föreskrivs - har
instituten dessutom möjlighet att siilja ut de statspappcr som de forviirvat.
A andra sidan kan naturligtvis instituten komma att utiivn sin placeringsplikt förvlirva också andra statspappcr. Ncttoiikningcn av kapitalrnarl-;nadsinstitutens statspappersinnchav hlir allts~i i viisentligt större utstriickning iin tidigare heroende av de portföljanpassningar instituten viiljer att
göra.
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LI pplaningen fr<ln hush{1llssektorn hör hl. <t. ge1wm Je iindraJe n::glcrna
for allemanssparanJL'.C kunna iikit y11erligare. Högsta 1ill{itna miinaJsinsi1ttning har höjts friln 600 kr. till 800 kr. BL'.Cydande medel bör ock sil kunna
bnas upp genom spar- och pn:mieobligationer. Det iir bl. a. angeliigt:t att
liina upp en del av de medel som vid årsskiftet frigörs ur skattesparandet.
foretagens höga likvidilel dras i he1ydande utstriic.:kning in till staten
genom olika fondavsiittningar i riksbanken. Nettoindragningen heriiknas
öka fr<in ca 9 miljarder kr. 1984 till c.:a l.'i miljarder kr. 198.'i. Banksystemets
innehav <tV statspapper skulle mot denna bakgrund I. o. m. kunna minska
under 198.'i. J\kd himsyn till den myckc.:t kraftig;1 ökning a\' hankernas
statspappcrsinnehav som iigde rum mot slutet av 1970-talet och de första
iiren av 1980-takt torde del finnas en ll<tturlig strilvan hllS b<rnkerna att
minska sitt obligationsinneha\'. Hart il I kommer att en stor del a\' bankernas innehav av s\<tlsllbligatilmer forbller till in kisen under 1985.
Den ~trama inriktningen a\' kreditpolitiken under 198.'i kommer Llcksa till
uttry.:k i ett sni1vt utbningsutrymmc för lllika kreditinstitut. För banker
och finan\bolag begrirnsas utlitningsökningen i svenska kronor 198.'i till
4 r:;. 13ostadsinstitutens llprioriterade utlaning. cxkl. ROT-l[in. 198.'i får
endasl uppg;i till hLigst xw:; av utl:iningen for t:~-milnaderspcrioden t. o. nl.
september 1984. Med denna inriktning av kredit plilitiken ritknar jag med
att JikviJiteistillvitxten under 1985 kommer att bli mycket begdnsaJ. Detta
ligger \'itl i linje med stra\·andena att bringa ned inlbtionen till nivi1n 1 r_;;..
Vid en rrisstegringstakt r;I endast 1'; kan realriintan bli mycket hög.
Nominalriintan best:ims niimligen i stor uhtri1ckning av den internationella
ranteniv;in. som kan flln·;rntas ligga kvar p<i en hög ni va. Dessutom är den
nominella a\·kastningen p<t llbligatillnssto.:ken fi.ir de n:1rmaste i1ren i huvudsak redan hestiimJ a\· Jet ri1ntelage som r<'1tt fram t. o. m. 19X4. Jag
knmmer mot denna bakgrund att fiire~b regeringen att tillsi1tta en kommitt~ med uppgift att ulred<t 1mijligheterna <ttl beskatta real<t\'kastningen i.iver
en vis' ni\'ii p<t vissa lin<111siella pl;u.:cringar.

..J.3 Syssl'lsättningspolitiken
Den fulla syssels;ittningen <tr den ck,,nlHniska P<'litikens \·iktiga,te mäl.
Sedan regeringsskiftet hii,ten I'>82 har kampen lllllt <trbetslilsheten S:1ledes
slii!I i ..:en trum flir den ekonomisb politiken.
Endast genllrll att samtidigt uppn;i till\':1xt och b;ittre balans i den svenska eknrlllmin iir Jet möjlig! alt J;111gsiktigt trygga Jen fulla syssels:.ittningen.
Den ekonomiska politiken har de senaste t\':1 Men \'arit inriktad p[1 att
stärka de svenska företagens konkurrenskraft lKh öka rroduktion och
investeringar för att J:1rigenl1m stimulera syssekittningen och minska
arbetslösheten. Devalveringen 1982 attackerade b;1Je den tyr av <ll'hehili~
het Sllrll h;irror fr;ln lag total dterfr(1gan o.:h den arhehlöshet Sl\111 kLimmer
av för J;lg \'instandcl och lllillr:ickliga in\'e~teringar. Efterslll11 P<>litikens
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effekter visar sig först med en viss fördriijning och eftersom kapacitetsutnyttjandet i utgängsl~igct var lägt och arbetslösheten var hög, var Jet
ni.idviindigt att kombini:ra denna politik med omfottanJe sysselsiittningsrolitiska insatser.
Den nedg<lng i den tLltala

syssels~ittningen

!980-talct har genom denna rolitik brutits.

:-om intriiffadc i början av
Syssds~1ttningrn

steg nf1got

198:l och första halvfaet 1984. Under hösten 1984 har en mycket stark
ökning av syssclstittningen iigt rum. Andra halV<\ret 198..l var drygt 60000
!ler :-.ysselsatta än under motsvaranck periL>d 1983.
Syssdsättningen i industrin minskade i början av 1980-takt med ca
30000 rcrsoner per <".1r. Den utvecklingen viinde 1983. Under 1984 har
antalet sysselsatta i industrin ökat med drygt 10000 personer. Läget pii
hyggmarknaden har förbiittrats kraftigt under 1984. Arbetslösheten bland
byggnadsarbetarna, som hösten 1983 uprgick till ca 8 ''(. har reducerats till
ca .'i'"(. hö.~tcn 1984.
Den rrivata tjiinstcsi:ktLlrn iir en expanderande del av nLiringslivet. Aven
i början av 1980-talct. nitr Jen allmänna drnnomiska ~illla!ionen var ogynnsam. ökade syssdsiittningen i den privata tj~instesektorn med i genomsnin
15 000 personer per itr. Denna ökning fortsätter. Sammantaget innebiir
dett;1 att nitringslivet nu förmär att bära upp en expansion av sysselsiittningen i ett skede niir syssclsätrningscxpansionen i den offentliga sektorn
bromsats in.
Arhetslösheten. som steg kraftigt i hörjan av 1980-talct, nådde sin kulmen i mitten av 1983 och har därefter reducerats. Arhetslilshcten steg mätt
som {1rsgenomsnitt från 2.0~-;. 1980 till 2.5 (;.( 1981, 3.1 <;/. 1982 och 3.5';'(
1983. Den har 1984 redw.:crats till ca 3.1 S·;. I novemher 1984 var den nere i
2.9r:; .. Siirskilt kraftigt har ungdomsarbetsliishcten minskat. På ett iir fr~in

novemher 1983 till november 1984 - har ungdomsarbctsliisheten
redw..:erats friin 53 000 till 33 000 personer eller från 8, I r;.( till 5.0l/~. Detta
iir en betydande framgiing. iiven om anstriingningarna milstc fortsiltta att
minska ungdomsarbctsliishcten ytterligare.
Aven andra forh~illanden visar att higet pa arbebmarknaden nu förbättras. Antalet vid arhehförmcdlingarna nyanmiilda rlatser har ökat fdin
34 000 per mtrnad hösten 1983 (juli-november) till 44 000 hösten 1984.
Antalet k varst{1endc lediga platser har under 'amma period ökat från
16 000 1983 till 22 000. I industrin har antalet lediga plaher fördubblats.
Varsel om urpsägningar. rermittaingar och andra personalinskriinkningar
har minskat vibcntligt bi1de 1983 och 1984. Totalt berörde' 115 000 personer av sådana varsel 1982. Under 1983 hade denna siffra reducerats till
o9 000 personer och under 1984 bcrtiknas 35 000 personer ha varslats.
De bedömningar av den ekonomiska utvecklingen det niirmaste ~lret som
tidigare har redovisats innebiir, att det finns föruts<ittningar för en fortsatt
förhättring av arbehmarknadslägct 1985. Sys~elsättningen bör kunna öka
med 30000 perslrner och arbetslösheten minska yttt:rligare.
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Sy-,-,ektllningspulitiken 1illflirdes efter regi:ringsskiftet 1982 väsentligt
utLikade resurser och inriktades p~1 att hejda den snabbt v~ixande arbetslösheten. Till en hö1:ian var det friimst hercdskapsarhetcna som ökade i
omfottuing. Aven <irhetsmarknadsutbildningen utökades. Samtidig! saues
ett omfoltandl investeringsprngram igimg inom transport-, ent::rgi- och
hyggnadsst::ktorerna. Siirskilda insatser gjordes för Norrbotten. Genomgrip<tnde insaiser i vissa krisdrabbade hransi:hcr och fört::tag - friimst statliga
- har lagt grunden för en hiittre utveekling <.k niirmaste {iren. Um.lcr 1984
har n:kry1eringsstöd och nyinrii1tad1: arbeten is. k. ungdomslag fiit! bety-

damk t::fft::kler. Samtidigt h;1r antalet beredskapsarh..:ten minskats kraftigt.
lnt;igningen till gymnasiesklilan har h;illih pil en hiig nivii.
lndthtripolitiken har inriktats pii a1t 1m:dverka till förnyelsen av svenskt
nitringsliv lh.:h att in!C hLtlla olönsamma företag - statliga eller privata under ;1rmarna. H:iriµenom skapas hiillre forutsiillningar for en liingsik1ig1
h:illhar -,ys,el,allningsuppgilng. Inför l98'i inriktas arhetsmarknadspuli1iken framst pii <tll havda arhetslinjen - dvs. all ersiitta ekmiomiskt stöd till
arht::tsliis.1 rrn:d arbete - oi.:h alt hekitmp<1 l{ingtidsarbetsliisheten.
:\rhehformedlingen har si1rskilt viisentliga uppgifter i nuvarande konjunkturlitge. ni1r de1 g<iller all underl<illa rekryteringen av arbetskraft och
att utnyllja n;1ringslivets expansiLin till all erbjuda lediga platser till de
arhel"llkandt:. Under senare itr har en rad ;itgiirder vidtagits för all effektivisera arhetsformedlingens verb;unhet. Kontakterna med företagen har
forbitttr<th. ett servii.:eprugr;un h:iller p<1 att genomföras och en teknisk
upprustning har inletts.
Omlaggningen av arbetsmarkn<tdspolitiken har givit utslag i att vakanstiderna \'id tillsi111ning

<i\'

lediga pl<itser inom tillverkningsindustrin har kun-

nat begransas pat;1gligt. T1«1h att kapacilt::tsutnylljandet i industrin var
twgre llJX4 i1n under den flirra konjunkturuppg<"ingen 1979. var vakanstiderna avsevi1n litgre llJX4.
Ell pi'llblem som uppmi1rksammah my.:ket under senare tid iir bristen
ra tekniker. Denna hriSI g<tr lillb;.b p<i d:ilig fr;imförhallning i utbildningspoli1ikcn i ,Jutet av 1970-talet. Utbildningen av civilingenjörer o.:h av
tekniker pa gymnasieniv<i har nu utökats betydligt. A ven annan teknikerutbildning h<tr byggts ut. hl. a. inom arbetsmarknadsutbildningen. Genom
dösa atg<irder - och genLim inforandet av de s. k. förnyelsefondern<t klHlllner den lllt;tla tillg{mgen till tekniskt utbildad personal att Lika kraftigt
under !iren frarnover. vilket hör underl;1lla t::n fortsalt expansion av n:iringsli\ el.
:\rhetsm~trknadspLl\i1iken

under llJX5 :ir inriktad pa att hiivda arbehlin-

jen. Det innebar alt aktiva insatser för all erbjuda arbete eller arbetsflirheredande atgitrdt::r skall komma i fiirsta hand. Inom ramen för denna allmimna inriktning skall arbetsmarknadspolitiken medverka till att unde1fatta den fonsalla e.xpansionen a\· ni1ringsli\'et. Det innebiir omfattande imalser fiir alt underl:itta företagens efterfr{1gan p[1 arbetskraft. Siirskilda insat-

Prop. 1984/85:100

:n

Bilaga I

ser krävs för de arbetssökande Slll11 har en svag st:illning pil arbetsmarknaden. Ytterligare åtgärder siitts in för att hegriinsa lilngtidsarbetslösheten.
fälde rekryteringsstöd och enskilda beredskapsarbeten skall i fortsättningen huvud-;akligen utnyttjas för långtidsarbetslösa .
.Även om sysselsättning och arbetslöshet kan förut~cs ut vecklas i positiv
riktning, är det väsentligt att understryka behovet av en hög handlingsberedskap inom arbetsmarknadspolitikcn.

4.4 Fördelningspolitiken
Den viktigaste fördelningspolitiska in~ats som kan göras i rådande läge
ilr att föra en ekonomisk politik som gör det m(>jligl att nit full syssekittning och stabila priser. Arbetslösheten skapar fördelningsm~issiga klyftor
s[lväl ekonomiskt som socialt. Inflationen omfördelar ilrligen värden för
åtskilliga miljarder kr. fr:ln sparare till liintagare. Inflationen innebiir ocksä
ett hot mot den fulla sys~ekittningen genom att den urhnlkar konkurrenskraften. Att den ekonomiska politiken de biida senaste åren förmalt att
minska både arbetslösheten och inflationen är därför en mycket stor fördelningspolitisk framgång.
För att sanera den svenska ekonomin är det nödviindigt att föra en stram
ekonomisk politik. Utrymmet för reformer är mycket begränsat och konsumtionen kan tillåtas viixa endast i lfmgsam takt. För all möta de påfrestningar som krispolitiken inneb:ir och fördela de ofrankomliga ekonomiska
bördorna så riittvist som möjligt. har regeringen vidtagit en rad åtgärder.
Hösten 1982 upphävdes de försiimringar av det sociala trygghctssystemet
som tidigare hade beslutats. Diirmed infriades de fyra vallöftena: att riva
upp beslutet om karensdagarna i sjukförsiikringen. att upphäva försämringen av arbetslöshetsförsäkringen, att äterställa viirdcsiikra pensioner
och att aterställa statsbidragsniv~ln i harnomsorgen. Därutöver gjordes
särskilda insatser för barnfamiljerna.
Skattesystemet har förändrats
att förmögenheter och aktier beskallas
h[irdare än tidigare. Arvs- och gi!voskatten har likasa höjts. Det skattemässiga värdet av underskottsavdrag i form av räntor m. m. vid inkomstbe-

sa

skattningen har begränsats samtidigt som marginalskatterna har sänkts.
Avdragsrätt har införts för fackföreningsavgifter. Genom del nya allemanssparandet har det blivit möjligt all minska skattesubventionerna till
aktiesparande höginkomsttagare. samtidigt som sparstimulanserna numera
gär till en bredare grupp vanliga inkomsttagare.
Strävandena att få fart på den svenska ekonomin har gjort det nodvändigt att väsentligt och varaktigt höja lönsamheten i det svenska niiringslivet
till de nivåer som rådde under 1960-talet. Diirigenom kan den producerande verksamheten stärka sin stiillning gentemot finansiella placeringar.
De svenska företagen kan da ocksil hiivda sig bättre gentemot ulhindska
företag. Den ökade lönsamheten har varit

nödv~indig

för att åstadkomma
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Tabell 6 Likviditetspavcrkandc atgärdcr' effekter p;'i naringsli\'C( 1983-1985

Miljarder kr.. brutto

1983
Allm;urna inves\eringskontlHl
Särskilda invi:stcrini::skonton
Lik viditctskonton '

0,6

,,
·U
2.0
0.7

Ex portdeposit inner

Vin<.tdcl ni ngsskall
Utdelningsskall
Slopade FoU - och invcste-

1984

19~5

10.5
2.0
2.0
0.'
1.5

0.4

0,(l

Snabbare skattc:uppbörd

:i.o

2.X

4,0

Summa

4.0

12,9

23.0

ring~avdrag

~.5

den expansion och de framtid,satsningar bhde pii hemmamarknaden och
på export marknaden som pä hingre sikt krtivs för alt nii full syssek1ttning.
Vinstuppgången har emellertid skapat fördclningspolitiska spiinningar.
vilka förstärkts av att löntagarnas reallöner sjunkit flera år i rad fram
o. m. 1983. Dessa spänningar har regeringen sökt mildra på olika sätt.
Vinstuppgången har medfört en betydande lik viditetsuppbyggnad i näringslivet. Regeringen har vidtagit en rad åtgärder för att dra in betydande
delar av denna likviditet till samhället och för att styra vinsterna mot
investeringar och andra utvecklingsfriimjande insatser. Som framgår av
tabell 6 beriiknas dessa t1tgiirder begränsa näringslivets likviditet med ca 23
miljarder kr. 1985. Hiirtill kommer den vanliga bolagsskatten. Den sammanlagda effekten av skatter, fondavsattningar m. m. beräknas brutto
uppgå till 36 miljarder kr. 1985.
t.

Under 1984 infördes löntagarfonder. genom vilka ägandet sprids och
löntagarna blir delaktiga i förmögenhetstillväxten. Hiirigenom ökar ocbä
möjligheterna att .nå uppslutning fran löntagarnas sida kring den nödviindiga ökningen av lönsamheten och investeringarna i företagen. De förnyelsefonder som införs 1985 innebär, att företagens anställda får del i företagens vinster även i form av förbättrad utbildning.
Vidare genomförs 1985 en stor familjepolitisk reform. Barnbidraget höjs
med I 500 kr. till 4 800 kr. per barn och iir. Det är den kraftigaste höjningen
någonsin. Även f1erbarnstilläggen och studiebidragen höjs. Vidare stärks
bostadsbidragen genom ändrade hyres- och inkomstgränser. Garantinivån
i föräldraförsäkringen höjs. Föräldraförsäkringen förenklas och förbättras.
Barnstugeutbyggnaden understöds.
Dessutom kan nämnas att arbetslöshetsersättningen. som hösten 1982
medgav en högsta dagpenning på 230 kr.. har höjts två gänger och föreslås
bli höjd en tredje gång den I juli 1985 till 315 kr.
De sämst ställda pensionärerna har genom riksdagens beslut hösten 1983
fått förstärkta pensioner. För de handikappade har särskilda insatser gjorts
och årets budgetförslag innefattar betydande resursförstärkningar och re3 Riksdt1ge11 198"1!85. I Jam/. Nr 100. Bilui;t1 I
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former inom detta omr:1de. hl. a. en kraftig forh;iming a\ hil,ll!de1 1ill
handikappade i arhetslivel.

4.5 Skattepolitiken
Ska11esys1eme1 skall fylla en rad uppgifter. Det skall finansiera c:n \'al
fungeram.le offentlig sektor. Det skall uppmuntra arhete. sparande llCh
andra produktiva insatser. Det skall vidare: bidra till enj;imnarc: fordclning
av lc:vnadsstandarden. Skattesystemet skall ocb.;i kunna anv;111d;1, som ett
instrument i den ekonomiska politiken. friimst mc:d inriktning pa att stabilisera konjunkturutvecklingen och vim1a syssebiittningen.
Sedan regeringsskiftet 1982 har skattetrycket m;1tt som amlcl av 13NP
varit i huvudsak ot"öriindrat efter att ha höjts fr;in 48,..t till 50.9'.; under
perioden 1976- 1982. Inom ramen fi.ir det oför;indrade skattetrycket har
emclkrtirl t1era viktiga för;lnrlringar g)ons p{1 sli.a11eomr;'1rle1.
Den inkomstskattereform som genomförs för {ircn 1983- 198.'i iir den
mest omfattande reform av inkomstskattesystemet som gjorts i nllldern
tid. Härigenom för det stora flertalet inkomsttagare viisentligt 1;1gre marginalskatt och ocksä lägre total inkomstskatt. Efter genomforamkt beriiknas
närmare 90 '>c av alla inkomsttagare ha en marginalskatt om högst 50 i::; t vid
en kommunal utdebitering om 30 kr.). Omläggningen av inkomstskattesystemet innebär ocks{1 att det skattemiissiga viirdet av de s. k. underskottsavdragen reduceras till högst 50f.:r·.
Det är av stort viink att omläggningen kunnat fullfoljas enligt di: uppdragna riktlinjerna. Sk;1tteomliiggningen ;ir det praktiska uttrycket for uppfattningen all det tidigan: beskattningssystemet. sii som d.:t hade: ut vecklats. tenderade att missgynna arbete och sparande samtidigt som d.:t gynnade spekulation och skuldsättning. Genom marginalskatt.:simkningarna
blir det nu lättare att iistadkomma .:n reell ökning av köpkraften iiv.:n vid
måttliga löneökningar. vilket bör underliitta framtida
digt motverkas genom

begr~insningen

avwl~rörclser.

Samti-

av avdragens viirdc den urholkning

av bärJ.;.raftsprincipen i skattesystemet som de stigande undcrskottsavdragen inneburit. S. k. nollta.x.:ring har avseviirt försviirats.
Jag har i det föregående redovisat vissa fördclningspolitiskt motiverade
åtgärder som genomförts sedan regeringsskiftet hösten 1982. De har syftat
till att jämnare fördela den förmögenhet sökning som uppkommer nitr tillviixten i ekonomin skjuter fart och värdena på realkapital i samband
härmed stiger. Förmögenhets- och gåvoskatten har. som jag tidigare
nämnt, höjts. En särskild, tillfällig förmögenhetsskatt har u1gi.1tt vid 1984
års taxering. Realisationsvinstbeskattningen på aktier har skiirpts. Nyligen
har tillfälliga regler införts som begränsar möjligheterna att göra forlustavdrag vid lån som förenas med optionsrätt.
På två områden, familjepolitiken och bostadsbeskattningen. genomfors
med verkan från 1985 genomgripande fördclningspolitiska uml~iggningar.
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Det familjepolitiska paketet, vars huvuddrag jag redovisat i det föregående. skall ses mot bakgrund av att urholkningen av köpkraft under perioden 1976- 1982 drabbade barnfamiljerna med särskild kraft. I föreliggande statsfinansidla situation mitste emellertid det ökade familjestödet finansieras fullt ut. i första hand genom ~\ndringar i beskallningen. Sålunda har
fi.irvärvsavdraget slopats oc:h en viss korrigering har ocksä skell i skatteskalan:> lägre skikt.
Den allmiinna fastight:tsskatt, som genomförs med verkan fr. o. m. 1985.
är på motsvarande sätt en omHiggning. diir ett solidariskt uttag måste ske
av medborgarna for att finansiera el! oundgiingligt hchov av nya bost:ider
liksom ombyggnad m. m. av äldre fastigheter. Skattens konstruktion möjliggör att ski:da förvaltningsformer pi1 fastighetsmarknaden påverkas pä ett
likformigt sätt.
En viktig princip som regeringen arbetar efter iir, att beskattningen av
produktionsfaktorerna arbete och kapital skall bli mera likformig. Ett
uttryck för della inom företagsbeskallningen är alt bredda skattebasen.
samtidigt som skattt:satsen sänb. Detta är angeläget med hänsyn till
riskkapitalets rörlighet och behovet av fortsatt strukturomvandling i näringslivet. Det första steg som togs innebar att rätten till lagernedskrivningar begränsades frän 60 till 50 % samtidigt som den statliga bolagsskatten
siinktes från 40 till 3~ '/(,_ I samma riktning verkar slopandet av de särskilda
investeringsavsdrag och forskningsavdrag, som funnits under en längre tid
och som sänkt den faktiska skattehelastningen i företagen. Stimulanser av
detta generella slag är inte liingre nödvändiga när företagens lönsamhet
allmänt förbättrats till följd av den förda ekonomiska politiken. Därmed
har ell viktigt steg tagits i riktning mot det mål. likformighet i beskattningen mellan produktionsfaktorerna arhetskraft oc:h kapital. som angavs för
den allmänna produktionsfaktorskatten.
Förändringar genomförs nu fr. o. m. 198.5 i fråga om de villkor som gäller
for de allmänna investeringsfonderna. Sedan länge har bolagsskatten överstigit den andel som ett företag behövt betala in på särskilt konto i riksbanken. Det har därför kommit att te sig mer förmänligt att göra avsättning till
investeringsfond än att betala skatt - även niir ett företag inte haft några
aktuella investeringsplaner. Fonderna har därmed förlorat mycket av sin
funktion som konjunkturpolitiskt styrinstrument. För att aterupprätta denna funktion höjs inbetalningskvoten till riksbanken fr. o. m. 1985 års taxering från 50 till 75 Cft,. Därmed kommer också mer likviditet att dras in. När
fonderna används ökar å andra sidan utbetalningen från riksbanken i
motsvarande m<'tn, vilket innebär all behovet av annan finansiering minskar.
Jag har i det föregaende redovisat den totala omfattningen av de likviditetspåverkande åtgärderna på företagens överskott. Bakgrunden till åtgärderna är att företagens längsiktiga vinstnivä måste vara tillräckligt hög för
att garantera en ökad investeringsaktivitet. Samtidigt måste i skeden av
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mycket snabb vinstuppgimg a1g;\rder vidtas. som siikerst;1lkr alt 1)vcrskolten går till investeringar. inti: minst i form av insaher för forskning och
utveckling. Genom de obligatoriska avsiittningarna till siirskilda invi:stcringsfonder. stim sker vid 1984 och 1985 ;irs taxeringar. fors be1ydandc
medel direkt till investeringar. forskning och u1 .-eckling.
Som ett led i denna politik har riksdagen på rcgeringcns forsl~1g nu
besluta\ att 10 1,:; av förctagi:ns vinstcr p;1 vcrksamhcten undcr 1985 skall
föras till särskilda förnyelsdnndcr. Dcssa skall am•iindas för forskning.
utveckling och utbildning i bl. a. ny teknik. Det iir enligt min rrn:ning ett
gemensamt intresse för företagen. de ansti1llda o.:-h samh<illel att dessa
verksamheter på s~1 siitt skjuts i förgrunden i den fornyelscprocess s1H11

1111

sker i svenskt niiringsliv. Genom all de anst<illda ges ett avgorande intlytamk över fondernas anv;indning bör förutsiittningarna ocbii öka för att
ansvarsfulla löneavtal kommer till st{ind.

l sammanhanget vill jag erinra om alt riksdagen efler förslag fr;in regeringen. för att underlätta för nyförelagandct. har heslutal all utvcddingskostnader skall bli avdragsgilla. Avdrag skall mcdges i efterhand for ulvecklingskostnader som hiinför sig till samma ilr som riirclsen piihör:iadcs
eller det närmast föregaende iiret. De ändrade reglerna giiller alla rörelseidkare men är av särskild hetydelse för kulturarbetare och uppfinnare. Samtidigt genomförs en utvidgning av avdragsrättcn for rörclscidkarc som har
arbetslokal i den egna bostaden.
Det är angdäget att så liingt möjligt förenkla n:glerna för bc~kattningen.
För att fön::nkla hela taxcringsförfarandet inom företagsbeskallningen har
riksdagen beslutat att den kommunala taxeringen av juridiska pers11ner
skall slopas fr. o. m. 1986 ärs taxering. I samband hiirmed befrias !'lire tagen
från den kommunala garantibeskattningen. Skattesatserna för skilda slag
av juridiska personer blir nu .:ndast tvii - 52 ~.:; för aktiebolag och ekorlllmiska föreningar och 40~+ for stiftelser m. Il. skattskyldiga.
Samma behov av förenklingar finns ocksii i friiga om hesk<1ttningcn av
fysiska personer. Vissa förenklingar har redan gjorts. Siilunda har schablonavdraget vid inkomst av tjänst höjts frän 100 till I 000 kr. Makebeskattningen vid B-inkomster har förenklats v;iscntligt. Den siirskilda sjiil\·deklarationen vid innehav av fastighet i annan kommun har sl11pats.
Fr. o. m. 1986 års taxering slopas förvärvsavdraget som ett led i finansieringen av barnbidragshöjningen, vilket förenklar bilde dålarationsföri'arandet och taxeringsarbetet.
Regeringen avser all i vår lägga fram förslag till förenklad sjiilvdeklaration. Förslaget är tänkt att träda i kraft fr. o. m. 1987 ärs taxering. Vid full
utbyggnad taxeringsåret 1989 bör 4-4.5 miljoner deklaranter kunna anviinda sig av den förenklade deklarationshlanketten. Vid ett s[1dant mer schabloniserat skattesystem krävs väsentligt mindre resurser for all granska
vanliga löntagardeklarationer. Resurserna kan i ökad utsträckning sältas in
på bättre service till deklaranterna och effektivare granskning av mer
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komplicerade dt:klar;1tioner. H:irigcnom hi1r r:ittvisan i beskattningen kun-

na öka.

5

Budgetpolitiken
/..ren 1976-1982 ;igde en m\'cket kraftig f\irsiimring av statslinanserna

rum. Budgetiiret 197.'i/76 uppgick budgdunderskottet till '!o.7 miljarder kr.
Rudget:iret 1982/83 hade Jet stigit till 8<1.6 miljarder kr. Det var d:irför
nlidviindigt for regeringen att \'iinda denna utveckling och successivt
bringa ned budgetunder-;kl1ttet till en ni\'[i som l~1ngsiktigt iir förenlig med
en god ekonomisk till\'iixt och lilga prisökningar. s:\ att svs-;elsiittningen
kan hiivdas. Uppgiften \'ar desto wo'1rare som den under dessa iir ackumulerade statsskulden genererar mycket stora firliga riintckostnadcr. Obalanserna i ekonomin tenderar. som ,iag tidigare redovisat. ocks;\ att l:isa fast
riintan pf'1 en hög nid.

5.1 Det aktuella hudgetläget
Det var en huvuduppgift för regeringen. niir den tilltriiddc hösten 1982.
att bryta utvecklingen mot stiindigt stigande underskott i den statliga
budgeten. Det framstod som uppenbart att endast en politik inriktad pft
ekonomisk tillviixt och sysselsiittning skulle förm{1 att vända utvecklingen
in p{1 en annan bana. Hiirigenom skulle statsinkomsterna öka. Samtidigt
var det niidviindigt att genom en strikt utgiftsprövning tillse att de stigande
inkomsterna inte anviindes för att giir;:i nya utgiftsiitaganden utan för att
minska budgetunderskottet. Det var emellertid redan frftn början uppenbart att det ocks{1 var nödviindigt med direkta utgiftsnedskiirningar och
vissa skattehöjninpr för att en rejiil minskning av budgetunderskottet
skulle kunna {1stadkommas.
Det kan nu konstateras att utvecklingen mot allt större underskott i
statsbudgeten har brutits. Budget{1ret 198V84 blev underskottet ca 10
miljarder kr. Higre iin budgetiiret innan. trots att riinteutgifterna samtidigt
steg med hela 12 mil,iarder kr.
Innevarande budget{1r fortsiitter forhiittringen av statslinanserna. dels
till foljd av den strama budgetpolitiken och de s:irskilt vidtagna åtgärderna.
men ockst1 till följd av att stat-;inkomsterna nu ökar kraftigt.
Underskottet för hudgeti\ret 1984/8."i heriiknades i kompletteringspropositionen i v;'iras komma att uppg;'1 till 67.~ miljarder kr. Sedan statsbudgeten för budgetilret 198418.'i faststiilldes. har bl. a. bensinskatten och elskatten höjts. Dessa {1tgiirder leder till en förstiirkning av budgeten med ca
4 miljarder kr.. riiknat för helt ftr. Rudgetförstiirkningen var angelägen mot
bakgrund av att tendenser till stigande budgetunderskott och försämrad
byte'ibalans kunde iakttas. Deso;utom förel[1g ett behov av utökade arbetsmarknadspoliti'ika insatser som m[1ste finansieras.
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I samhand med förslaget om höjda hcnsin- och elskattcr m. m. angav
regeringen att det horde vara möjligt att h[1lla hudgetunderskottet under 70
miljarder kr. innevarande budgetår. Jag her~iknar nu att underskottet kommer att hli 69, 7 miljarder kr. Jiimfört med hudgetårel 19~(1/1~4 har inkomsterna stigit kraftigt eller med ca 30 miljarder kr. Till en del förklaras detta
av tillfälliga inkomstförstiirkningar. Inkomsttillväxten iir liven hortsett fri'in
detta viisentligt snabbare iin utgiftstillviixten. Utgifterna exld. statsskuldriintor ökar med ca 12 miljarder kr. och statsskuldriintorn<t med ca I 0
miljarder kr.

5.2 Budgetutvecklingen 1982/83-1985/86
I det budgetförslag jag nu lägger fram för budgetåret 1985/86 har jag haft
att utgå fr{\n en väsentligt längsammare tillviixt av inkomsterna iin under
innevarande hudgetår. På utgiftssidan ökar vidare utgifterna för statsskuldräntorna nu n;lgot långsammare än tidigare till följd av att budgetunderskottet kunnat successivt minskas.
Budgetarbetet inför hudgetäret 1985/86 har varit ytterligt stramt. Som
jag närmare utvecklar i det följande har nya åtaganden fött finansieras
·genom en neddragning inom andra utgiftsprogram. Statshidragen till kommunerna har i princip hftllits på oförändrad nominell nivä. Statliga investeringar har efter de tidigare årens expansion hållits tillbaka.
Resultatet av ansträngningarna är en fortsatt hetydande nedgtmg av
budgetunderskottet för budgetåret 1985/86. De totala statsutgifterna tinkl.
ränteutgifterna) ligger oförändrade i nominella termer. Eftersom statsinkomsterna ökar med ca 6 miljarder kr .. minskar budgetunderskottet med
lika mycket jämfört med nu kalkylerat utfall för innevarande budgetftr.
Detta innehär ett budgetunderskott på 63,5 miljarder kr. Riiknat som andel
av bruttonationaprodukten fortsätter därmed underskottet att sjunka

snabbt och beräknas for hudgetårct 1985/86 motsvara 7 .2 % .
Som framgår av tabell 7 har den förda politiken varit mycket framgångsrik under perioden 1982/83-1985/86. Budgetunderskottet har i löpande
priser minskats med drygt 1/4 sedan budgetftret 1982/83. Uttryckt som

Tabell 7 Budgetsaldo för budgetåren 1982/83-1985/86
Miljarder kr .. löpande priser

Inkomster
Utgifter exkl.
statsskuldräntor
Statsskuldräntor
Budgetsaldo
Budgetsaldot som
andel av BNP

1982/83

1983/84

Utfall

Utfall

19U

221.2

229.7
48.2
-86,6

237.9
60.4
-77,t

13.1%

10.3 /)i

19!\4/85
Nuv. ber.

.>

19!\5/86
Nuv. ber.

251. I

256.8

2'ill.2
70.6
-69.7

249.\
71.2
-63.5

8 .6 <;'(.

7 .2 <;:~
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l :nderliggande uh·el·kling a\" stalshudgeten

Miliankr kr .. h1pamk pri'er

Budget 'ald(1
Bud!!Ct 'aldn

'"Tll andel

-81,4

-66.7

-hl.7

-60.f"i

a\· BNI'
·\11111. Den underlil!l!amk 11tveddingcn dl'finieras p{i delvis annat ';itt iin i 1984 {1rs
i1udl!clpn1p(1'iti(1n -;.t:sp. knmplctt~i·ing,prnp(1'itinn. En niirrnare n:d(1vi,nin!! for
tin;;knin!!'n1et(1lkn ges i av,nitt ~ under ';u-,kild;1 fr;i!!Pr.

andel av den samlade produktionen i samh;illet. BNP. har budgetunderskl1ttet i det niirma-;te halverah under samma period. Detta har ;'istadkommih tn11.\ att statsskuldriintorna under samma period ökat mycket kraftigt.
Statsutgifterna exkl. 'tatsskuldr;1ntor som budget;fret 198::!/X) var 38 miljarder kr. större :in statsinkomsterna. hn:iknas hli X miljarder kr. niista
hudget1r klart mindre ;in statsinkomstcrna.
Att ett stort underskott i hudgeten iindii finns kvar beror si'1ledes pt1 statsskuldriintorna. Dessa genereras av den stora statsskulden. som i allt vii'ientligt ackumulerades genom de stora hudgetumlerskotten under andra
h;ilften av 1970-talet och hö1:jan av 1980-talct. Den fortsatta tillväxten av
statsskuldriintorna förklaras av att statsskulden alltjiimt viixer. trots att
hudgetunderskl1ttet minskat piltagligt.
Vid en genomgiing av hur statsbudgeten utvecklas över f1ren iir det ocksf1
av intresse att giira en heriikning. diir effekterna av olika tillfälliga utgiftsoch inkomstposter och av redovisningstekniska föriimlringar har exkluderats. En s:hlan herilkning presenteras i följande tahl:'t. I den har hcriikningarna av hudgetunderskottet justerats för tillfiilliga effekter till följd av
iindrade upphiirdsregler samt för redovisningsmiissiga föriindringar i den
statliga utli"iningcn m. m.
Aven genomg;lngen av den s. k. underliggande utvecklingen visar p[1 en
kraftig saldofiirhiittring under trd1rsperioden. Som framg{1r av tahl{m minskar detta underskott riiknat i HNP-andel under perioden till niistan hiilften
av vad det var hudget{1ret 198::!/83. Att hudgetunderskottet minskar heror
stiledes inte pt1 tillfälliga orsaker eller redovisningstekniska förändringar
utan iir resulratel av den ekonomiska politik som forts och som inneburit
en real ökning av stat~inkomsterna och en real minskning av statsutgifterna.

5.3 Budgetförslaget
Det hudgetforslag som nu liiggs fram avseende budgetåret 1985/86 har
priiglats av en konsekvent uppföljning av de principer regeringen och
riksdagen lagt fast.
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o Endast på ett räta! siirskilt angelägna omrf1den föreslås reformer som
medför utgiftsökningar. Dessa utgiftsökningar är begränsade och har
dessutom normalt finansierats genom neddraµning av andra utgifter.
o På ett antal områden genomförs utgiftsbegr~insningar utöver vad som
behövs för att finansiera de föreslagna reformerna.
o Principen för bidragen till kommunsektorn ~1r <111 dessa skall ligga kvar pf1
oförändrad nominell nivft. Med tanke p[i den roll kommunerna spelar för
sysselsättning och viilford. hör emellertid direkta nedskärningar av större omfattning i statshidragen undvikas.
o Det s. k. huvudförslaget tilhimpas för de allra flesta myndigheter. Detta
innebär i normalfallet en minskning av myndigheternas anslag med 2 '>(.
efter pris- och löneomriikning. För ett antal myndigheter genomförs
huvudförslaget som ett tlerftrsprogram. vilket ger möjlighet till en väsentligt förbiittrad planering p[1 myndigheten.
De huvudområden som har prioriterats i budgekn för budget[iret 1985/86
är dels bistånds- och säkerhetspolitiken, dels insatser för vissa siirskilt
angelägna reformer inom kultur- och handikappomrädena. dels åtgärder
för att förstärka den svenska ekonomin. bl. a. genom insatser för utbildning samt för teknisk forskning och utveckling.
Jag övergår nu till att kortfattat redovisa n[igra viktigare enskilda förslag

i årets budgetproposition
Inom utrikesdepartementets område innebiir statsbudgeten att målet för
utvecklingsbiståndet om 11/~ av bruttonationalintäkten uppnäs. Vidare har
medel avsatts för det fortsatta fusionsforskningssamarbetet med EG.
Verksamheten finansieras genom omprioriteringar. Inom försvarsdepartementets område fullföljs fyrpartiöverenskommelsen om försvaret. Vidare
fortsätter utbyggnaden av det civila totalförsvaret. Inom bl. a. socialdepartementets område ökar stödet till de handikappade. Inom kommunikationsdepartementets område höjs anslaget för drift och underhåll av vägar.
Inom finansdepartementets verksamhetsomrf1de föreslås att bankerna
fr. o. m. den I januari 1985 övertar administrationen av vinstsparandet.
vilket kommer att minska statens utgifter.
Genom omprioritering inom totalbudgetens ram har utrymme skapats
inom utbildningsdeparterncntcts anslag för ytterligare kulturinsatser. avseende bl. a. stöd till litteratur, teatrar och museer. Vid<1re förstärks presstödet. En omläggning görs av utbetalningsreglerna för statsbidragen för
grundskolan, vilket minskar statens riinteutgifter. Pf1 grundskolan ökas
ersättningen för vikarier och pä gymnasieskolan tas sjiilvstudietimrnarna
bort. Under senare år har en kraftig satsning pf1 teknisk utbildning iigt rum.
Ökningen av antalet platser i tekniska utbildningar kommer att fortsiitta.
Inom arbetsmarknadsdepartementets omr[1de föreslås att högsta dagpenningen i arbetslöshetsförsäkringen och högsta utbildningshidraget ökar
från 300 till 315 kr.Idag. Vidare föreslås ~indrade regler for det statliga
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bidraget till beredskapsarbeten, vilket medför en besparing pil statsbudgeten. Ett reducerat huvudförslag tas ut för arbetsmarknadsverket under
en fyraårsperiod efter budgetåret 1985/86. Regeringen kommer inom industridepartementets omrf1de att återkomma till riksdagen vad giiller de energi- och regionalpolitiska frågorna. Under hösten 1984 lade regeringen fram
en proposition angående beredskapslagringen av ol_ia. Förslagen i propPsitionen innebiir stora besparingar for staten.
Utöver de förslag som presenteras i budgetpropositionen kommer regeringen under våren alt liigga fram ell antal siirskilda propositioner med
utgiftskonsekven.;;er.

Även

for

siirpropositionerna

kommer

tidigare

nämnda principer för finansiering m.m. att tilliimpas.
Jag flirutsiiller att riksdagen i sin förestiiende utgiftsprövning tilliimpar
samma strikta principer som jag har redovisat hiir.
Pf1 statsbudgetens inkomstsida hö.is skattesatserna fiir annons- och reklamskatten med en procentenhet for att finansicra en förbtittring av pressstödet. Detta är den enda skattehöjning som föresli"1s i budgetpropositionen.

5.4 Budgetpolitiken i ett något längre pcrspcktiY
De senaste tre åren har priiglats av en mycket stram utgiftsprövning.
Detta har gällt alla typer av utgifter och ockst1 omfatlat den statliga kassahållningen. Den kraftiga inkomsllillviixten har diirmed i stor utsträckning
kunnat tas i anspråk för att minska budgetunderskottet. Resultatet framträder i form av ell snabbt minskande budgetunderskott. både i nominella
termer och uttryckt som andel av BNP. Erfarenheten från de senaste åren
visar att en ekonomisk politik inriktad på god tillväxt och ökad sysselsättning leder till en förstärkning av budgeten. om utgiftsprövningen samtidigt
är stram.
En ensidig fttstramning har framförts som ett alternativ till den förda
ekonomiska politiken. En sådan [itstramningspolitik tenderar emellertid att
inte leda till någon budgetförstärkning.

d~irför

att den pressar ned aktivite-

ten i ekonomin med resultat att tillviixten bromsas upp och arbetslösheten
stiger. De senaste årens ekonomiska uppsving har däremot bidragit till att
förstiirka statsbudgeten, främst genom att inkomstunderlaget vuxit snabbt
men också genom att behovet av vissa statsutgifter minskat. En budgetpolitik priiglad av ensidig f1tstramning skulle diirfor lika litet som en expansiv
utgiftspolitik leda till en fortsatt förbiittring av den svenska ekonomin och
de svenska statsfinanserna.
I den proposition som behandlar den ekonomiska politiken p~\ mcdellimg
sikt anges. att den offentliga sektorns fin;inscr bör vara i balans 1990. En
ytterligare minskning av det statliga budgetunderskottet bedöms vara nödvändig för att uppnå detta. Vidare bör utgiftspolitiken föras utifrån förut-
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sättningen att skattetrycket skall vara i stort sett oförändrat de närmaste
iiren. De krav som formuleras i nämnda proposition. och som riksdagen
anslutit sig till. innehär diirmed ett hestiimt krav pä en synnerligen strikt
utgiftsprövning.
Om sparandet i den svenska ekonomin skall kunna återstiillas till en nivil
som iir förenlig med samhiillsekonomisk halans. mastc kravet p{1 en sparandeökning till stor del ställas på den offentliga sektorn och d[1 friimst pii
statshudgeten. Med en ptltaglig investeringsuppgäng inom företagssektorn
kan företagens finansiella sparande komma att minska. Huhsiillens sparande kommer sannolikt endast att öka i hegriinsad omfattning. Det iir mot
denna hakgrund nödvändigt att det statliga hudgetunderskottct. miitt som
andel av BNP. successivt minskas under ftterstoden av 1980-talet.
Den nödviindiga hudgetförstärkningcn kommer emdlertid inte att uppst{1 av sig sjiilv ens vid en förhållandevis god tillviixt. Med en kraftig iirlig
iikning av statsskuldräntorna och en l[mgsammare inkomsttillviixt hlir
ytterligare atgiirder för att hillla nere utgirtstillviixten nödviindiga. Aven
om den strama hudgetpolitikcn de sena~te tre [in~n har gett t"">etydandc
resultat i form av låga utgiftsökningar. så f'inns det t. ex. fortfarande hctydande inslag av automatiskt verkande regler som driver upp utgiftsniviln.
En framgiingsrik hudgetpolitik milste vara l[mgsiktig. eftersom det iir
först niir flera års samlade anstrilngningar slagit igenom som betydande
resultat kan avläsas. Den må'\te också bygga på ett betydande antal samvi:rkande insatser for att ;'\.stadkomma resultat i den s!Clrlcksordning Sl'lll iir
r.ödviindig. Regeringen avser därför att fullfölja sin politik med syfte att
minska underskottet i statens finanser. Detta innchiir att hl. a. följande
krav m[1ste stiillas:
--:; En god tillväxt i ekonomin måste uppriitthållas. sf1 att statsinkomsterna
fortsiHter att öka i relativt snahb takt.
,-:, Åtgiirder måste vidtas for att effektivisera den offentliga verksamheten
och i vissa fall förändra dess organisations- och finansieringsformer.
C· Endast de allra mest angelägna reformerna hör genomföras. Omfattningen av dessa utgiftsökningar måste hållas nere. samtidigt som de finansieras genom minskning av andra utgifter.
C· Utgiftshegriinsningar måste åstadkommas p<1 vissa omrilden.
·~ Arhetct med att begränsa automatiken i statsutgifternas tillviixt miiste
fortsi'ilta.
Vissa skattehiijningar hlir nödviindiga inom ramen för ett i stort sett
oförändrat skattetryck.
De statliga utgifterna. i och utanför statshudgeten. omfattar ca 3.'\0
miljarder kr. per år. om räntorna p;°1 statsskulden exkluderas. Många av de
utgiftsprogram som i dag är i kraft byggdes upp för ett eller tvii decennier
sedan. Sedan dess har samhiillct förändrats. Levandsstandarden har stigit
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samtidigt som önskemfil och hehov har föriindrats. Det bör s[dedes finnas
möjligheter att genom förändringar i existerande regler åstadkomma effektivare utgiftsprogram, som är anpassade till de krav som medborgarna
ställer i dag och som samtidigt leder till minskade statsutgiftcr. En fortgående omprövning av existerande utgiftsprogram iir diirför angeliigen.
Detta måste ske på s[1dant sätt att man slår vakt om välfärdssamhället och
undviker negativa verkningar för den sociala tryggheten.
Det fi1rtsatta rationaliscringrnrhe11'T

Ett viktigt led i saneringen av statsfinanserna är att effektivisera den
offentliga verksamheten och i vissa fall föriindra dess oq;anisations- och
finansieringsformer. De allra Oesta arhetsuppgifte;:r som utförs inom statlig
och kommunal förvaltning fyller angeliigna hchov hos rnedhorgarna. Dessutom ställer medborgarna ofta krav pli mer och framför allt biittre 'iervice.
Resursknappheten i ekonomin och det nödviindiga i att minska budgetunderskottet kräver emellertid att den offentliga sektorns resurser utnyttjas
bättre. Det är också viktigt för förtroendet för den offentliga verksamheten
att den bedrivs på ett effektivt och till medhorgarnas efterfriigan viil anpassat sätt.
Det är genom att den offentliga verksamheten bedrivs i former som är
resurssnåla och som ger medborgarna en god service ett sådant förtroende
kan utvecklas. Detta är också ett centralt motiv för att den offentliga
verksamheten bedrivs i starkt decentraliserade former i Sverige. Detta
gäller i hög grad för den statliga verksamheten. En allt större del av den
offentliga verksamheten har dessutom anförtrotts {1t kommuner och landsting. Inriktningen iir också både vad giiller kommuner och statliga myndigheter att genom minskad detaljreglering öka möjligheterna till ett effektivare resursutnyttjande och en hiittre anpassning till de specifika förhållandena i det enskilda fallet. Det iir diirvid viktigt att kostnadsdrivande föreskrifter o.dyl. blir föremål för en kontinuerlig översyn och att det iakttas en
betydande återhållsamhet med nya s;\dana normer. Ett systematiskt bedrivet omprövnings- och rationaliseringsarhete ger ocksä möjlii;?heter till att
satsa pä nya angelägna områden.
En offentlig sektor som känntecknas av dessa egenskaper har en avgörande betydelse för den fortsatta utvecklingen av den sociala viilfärden.
Den offentliga sektorn har som bärare av centrala välfärdsfunktioner ett
betydande viirde, som vi måste slå vakt om och vidareutveckla. Frågor
som hänger samman med den offentliga sektorns utveckling under kommande år bereds f. n. i civildepartmentet och enligt vad jag har erfarit.
avser chefen för civildepartementet att återkomma till regeringen i dessa
fr{1gor.
Under en följd av år har det s. k. huvudförslaget tilliimpats vid budgeteringen av de statliga myndigheterna. Huvudförslaget innebiir i normalfallet
att det pris- och löncomriiknade anslaget till myndigheten reduceras med
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'/(. Detta krav pil real resursminskning iir en metod för att fii en cffektiv<t-

re verksamhet genom rationaliscringsinsatser i form av iindradc arbetsrutiner, anviindning av ADB m. m. Metoden ger emellertid iiven möjligheter
att få en redovisning från myndighdernas sida av vilka omprövningar av
verksamheten som kan bli nödv;imliga vid en given resurs! illdelning. 1 takt
med att de

n~·u-mast

till hands liggande

rationaliserings~11g;irderna

utti\ms.

torde siidan information ftt allt större betydel-;e för statsmakternas stiillningstaganden.
Huvudförslaget har tillämpats rm:d vissa variati1iner under de senaste
iiren. 1 det budgetförslag som nu fön:ligger h<1r huvudförslaget varit utg[rngspunkt i budgetprövningcn. Fiir ett antal myndigheter genomförs huvudförslaget som ett fleriirsprogram. vilket ger miijlighet till en v;isentligt
förhättrad planering på myndigheterna. Siidana llert1rsprogram tilliimpas
bl. a. för arbetsmarknadsverket. statens energiverk. statisti'>ka centralbyrtrn. staten.s planverk och !Ull verket.
Jag anser att det även framgent iir n\.idvändigt att stiilla krav p{i myndigheterna att fortlöpande effektivisera sin verksamhet. Det iir diirvid viktigt
att öka myndigheternas engagemang för och medverkan i ett fortg;lende
effektiviseringsarbcte. Det finns också skäl att i ökad utstr;ickning hetona
olika typer av incitament. Det kan gälla rent ekonomiska incitament. t. ex.
att myndigheterna för tillgodogör;i sig viss del av en kostnadsbesparing till
följd av planmässigt genomförd rationalisering och omprövning. Vissa
inslag av denna typ fanns redan angivna i de budgetanvisningar som gällde
för myndigheternas anslagsframstiillningar för budgctilret 198~/Rh. Denna
typ av incitament finns det anledning att ytterligare ut veckla. Det kan dock
även gälla andra former av incitament. t. ex. att statsmakterna i högre
utsträckning än hittills tar stiillning till och fattar hcslut p[1 grundval av
sådana iakttagelser och effektiviseringsförslag som redovisas av myndigheterna. Detta förutsät\cr att underlaget friin myndigheterna iir viil genomarbetat och redovisas pi't ett sådant siitt att det kan ligga till grund för beslut
av statsmakterna.
Det finns skiil att heröra hchovet av ett mer flexihelt utnyttjande av
an slagsmedel och det utredningsarbete som pägår kring denna frftga. Av
väsentlig hetydel~e för myndiµheternas möjligheter att planmiissigt bedriva
sitt effektiviseringsarhete iir att de anliigger ett bngre tidsperspektiv iin
vad det nuvarande ettf1riga anslagssystcmet ger anledning till. Enligt min
mening är tiden nu mogen att ytterligare utveckla olika tekniska lösningar
för att pröva mcdelsbchov för mvndighctsverksamhet för l;ingre tid iin ett
år och i samband diirmed utreda frågan om hur !ler;\riga planeringsramar
kan utformas. rörutom att myndigheterna liittare skulle kunna planera och
driva sin verksamhet, kan ett system med !lcr[iriga ramar ge utrymme för
fördjupade analyser <iv verksamheterna med n{1gra iirs mellanrum. Dessa
fördjupade analyser ger d:irutöver statsmakterna biittre möjligheter att i
sina prioriteringar <.tyrn resurserna till de me..;t angel;igna verksarnhehl1rn-
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riilkna. Niir det giiller llisningar för att flirsli1rka liingsiktigheten i myndigheternas resur"anv<indning bör lH:ks<\ övervi1g::is ökade möjligheter att
överföra medel mellan budget;.1r. En s[1dan iindring skulle iiven kunna
utgöra ett incitament for myndight:terna att hushiilla biillre med sina restnscr.
Vad giilkr siiviil fkri1rsramar sum överforing <l\ medel mellan budgetår
finns del betydande tekniska pnibkm som gör att eventuella <Hgärder
miiste föreg[1s av ett grundligt utredningsarbt:tc. Ett arbete kring dessa
friignr pi1gi-tr bl. a. inom rcgering<.kansliet och i verksledningskommitten.
I anvisningarna för myndigheternas anslagsframstiillningar för budgetäret llJi\5!86 har g<illt all myndigheterna i första hand skall n:dovisa ett
huvudforslag innebiirande en med 5 "( minskad real resursförbrukning
fördelad p;i) iir i stället för 2' i iirligen under en treiirsperiod. J<edan detta
ger ett visst incitament att planera verbamhcten mer bngsiktigt. Ett
ökande antal myndigheter har visat intresse för detta. iivcn om llertalet
myndigheter fortfarande har valt att redovisa cn 2-pnicentig neddragning
av dc reala resurserna dct niirmaste [1ret. t-.tcJ hirnsyn h<irtill och mot
bakgrund av vad jag sagt i det föregf1ende om nödvändigheten av fortsatta
effektiviseringskrav pii myndigheterna. ökadc insl<ig av olika slag av incitament och värdet av ett l{ingsiktigt synsätt, anser jag att det nuvarande
lkrfiriga 5-prncentiga huvudförslaget blir ligga till grund vid utformningen
av de s. k. iirliga anvisningarna för budgetilrel 1986!87.
11.fot bl. a. denna bakgrund finns det skiil att allm;int sett

preci~cra

kraven

p;I myndigheternas redovisning av huvudförslaget och kLmsekvenserna av
delta. Om ett siidant underlag trnts •illt inte red1wisas. mi1ste slutsatsen
som tidigare iir vara att huvudforsl<1get kan genomfiiras utan piitagliga
kl111sek \'en ser för verksamheten.
Jag avser att senare föres!;( regeringen att besluta om föreskrifter för
myndigheternas anslagsframst;illningar för budgeU1ret l 986il0 med den
inriktning som jag h;ir har redovisat.
Jag vill ;i ven niimn;1 att jag a\'scr att i samband med klllllpktteringspropl1sitiLrnen v{1ren 1985 iltcrkomma till friigor som sammanhiinger med metoder for omprövning av verksamheter. m. m. och diirvid lH.:ksil n;1got
heriira beslutsunderlaget för reformer.

6

Den kommunala ekonomin
Ni1r regeringen tilltriidJe hL1sten l 1J82 visade gjorda kalkykr en mycket

mörk hild a\· den kommande finansiella utvecklingen i knmmunsektorn
med stigande finansiella sparandeunJerskott. En utveckling i linje med de
föregående ~tren skulle libönhiirligen ha lett till kraftiga kommunala skatte-
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höjningar eller omfattande nedskiirningar i för medhorgarna viktiga verksamheter (>Ch med allvarliga sysselsiittningsproblem som följd.
Dessa farhagor. som byggde p[1 antaganden om fortsatt höga pris- och
löneökningar. har inte besannats. Ökad tillväxt i ekonomin kombinerad
med lägre pri~- och löneökningar har. tillsammans med en strävan från
regeringens sida att inte i1Higga kommuner rn.:h landstingskommuner nya
omfattande uppgifter. istället medverkat till att kommunsektorn nu generellt sett har en god ekonomi, trots relativt låga skattesatshöjningar sedan
1982. Till detta har bidragit bl. a. äterstiillandet av skat!eunderlaget frtin
fysiska personer till I00 ~:·( samt en budgetpolitik i övrigt som inte innehåller nilgra kraftiga reduceringar av statsbidrag. Jag vill ocksti understryka
att kommuner och landsting sjiilva i hög grad bidragit till den nuvarande
gynnsamma situationen genom en aktiv omprövning av utgifter och verksamheter. Kommuner och landsting har dilrmed ocbii fiitt utrymme att
fortsiilta sin u1byggnad av vcrksamhelana pä de prioriterade områdena.
om iin i111c i lika snabb tak! som under 1970-talel.
Under senan: ilr har kommuner od1 landsting i1ven byggt upp betydande
finansiella resurser. Finansieringskapitalet uppgick i 1983 års bokslut till
över 30 miljarder kr. eller till Jrygl 15 '/(. av de totala externa utgifterna.
Bl. a. detta motiverade den likviditetsindragning som genomförs vid ~irs
skiflet.
Allmänt sett har, i fr~1ga om atgiirder av större omfattning, eftcrstriivats
en framförh~dlning frfin statens sida. så att kommunerna skall kunna beakta
föriindrade förutsiittningar i sitt normala budgetarbete. På sa sätt uppnås
stabilitet i den kommunala planeringen och möjligheter ges för kommunerna att effektivt genomföra föriindringar i sina verksamheter. Sysselsättningsläget har dock lett till att krav ibland måst stiillas pa kommunsektorn
att med kort varsd medverka för att öka syssels~ittningcn. Jag vill i sammanhanget erinra om att det i en god kommunal hush;\llning hör ingå att
underhiilla kommunala fastigheter och anläggningar pii ett ekonomiskt
riktigt siitt. Nuvarande finansiella liige för kommuner och landsting torde
medge att kl>mmunerna på egen hand finansierar denna typ av insatser.
Den finansiella situationen i kommunscktorn ter ~ig inför år 1985 gynnsam, förutsatt att pris- och löneökningarna begriinsas i enlighet med regeringens mål. Kommunalskattehöjningarna blir för år 1985 mycket bt:gränsade. Sammantaget blir ökningen preliminärt sju öre. varav landstingskommunerna svarar för en höjning om sex öre m:h församlingarna för ett
öre. Den genomsnittliga nivån för utdebiteringen i kommunerna är oförändrad. Däremot ökar sp;innvidden mellan de kommuner som har högst
respektive lägst sammanlagd kommunalskatt. Skillnaden mellan högsta
och Higsta sammanlagda kommunalskatt kommcr 1985 att uppgå till närmare nio kronor. Att skillnaden i utdebitcring mellan kommunerna ökar på
detta sätt är mycket oroande. Enligt min mening är det påkallat med snara
åtgärder för att komma tillrätta mcd de mest extrema skillnadcrna.
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Den h1ga \ammanlagda skattc:satshöjningen ht:ror framför allt pä en
lirnpammare kosrnadsiikning iin tidigare samt clt systematisk! omprövning~- och dft:ktivi~eringsarhete. Centralt i sammanhanget iir också att en

snahhan: till\'ii\l av produklion och syssclsiillning ökat det kommunala
skatleundcrlaget.
Den siirskild<1 arhelsgruppen om kommunc:rnas ekonomi fKEA). vari
ingiir n:prc:si:ntantt:r for finans- och civildepartementen. Svenska kommuntlirbundet och Landstingsforbundct. har i likhet med tidigare iir tagit
fram kalkyler Ö\'er den kommunala verksamhets- och sysselsiittningsutvecklingen samt dt:n finansiella utvecklingi:n. Arets kalkyler slriicker sig
fram I. l). m. i1r I 9X7.
Av KEA-kalkykrna framg{ir all dt:n kommunala kon>umtionsvolymen
undt:r vissa förutsiillningar beriiknas öka med

0.7 '::; år 1985 och med

mindre: iin 0.5 r:;. per ;ir för iiren 1986 och 1987. Den volymmiissiga ökning
Slll11 s;1mmanhiinger med utvecklingc:n av bdolkningcns storlek m:h iildt:rsstruklur uppgi1r till endast ni1gra tiLmdels pwcent. Av kalkylerna framgiir
vidare all det framför allt är omsorg och v{in.I av barn och äldre som svarar
for ökningcn i verksamhcten. medan ett liign: antal dever i skolan drar ned
volymökningen.
Kalkylerna h<1r tidigarc underskattat den förviintade konsumtionsökningcn. rör 191-i.5 har utifr;°in budgt:tuppgiftcr bedömts all konsumtionen
ökar med 1.5 ri llCh för 191-iti och I 9X7 har en schahlonmässig ökning med

I•; per iir lagts till grund for KEA:s finansiella kalkyler. [knna nivä
i1vi:rt:nssUim1m:r med dcn ut\'t:Ckling av den kommunala konsumtionen
som fi>rlH.d<1ts i den av riksdagen nyligen godkiinda prllpositionen om
riktlinjer for den ekl)Illlmiska politiken p{i medelliing sikt. Den niimnd<1
lit\ ccklingcn a\' konsumtionsniviin utgiir en ht:tydande omsviingning jiim-

fiin mc:d den under 1970-ialct genomsnittliga Hilymökningen med ca 4 ~;;
per ar.
Syssek11tningen har a\' KEA l">edi.imts komma all ut\'ecklas p<°1 samm;1
<itt MHll konsumtillnsvolymen. Vid nyss angi\'11a ökningstal for k'msumtionen inncbiir detta att dt:t totala antalet syssebatta ökar mt:d I 'i 000
personer 19~'i och for {1ren 1986-19~0 mc:d 10 000 pcrsoner per ar förutsall
1)fiir;indrad medclarhetstid. För de l">;ida sistniimnda aren har ej effektcr av
syssek1llningsskapande ~itgiirder beaktats.
KLA:s finansiella kalkyler indikc:rar. vid liine- och prisökningar i överensstiimmelse mcd regeringens m{il. en stahil finansiell situation inom
klllllmunsektorn de niirmaste :iren. En alternativ kalkyl. beräknad pt1 en
högre: men successivt avtagande löne- och prisökning. rcsuht:rar i en
ogynnsammarc linansit:ll situation.

Ko~tnadsutvecklingen

är diirmed av

a\'görande hctydelsc för i vilken utstnickning en kommunal vc:rksamht:tsexpansion med <ttföljandt: sysselsiittningsilkning kan ske 1986 utan kommun;dskallehöjning.ar som fi.iljd. Det kan vidare utifriln tidigare gjorda
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kalkykr konstateras att en bestiiende snabb pris- och löneut veckling leder
till en iinnu snabbare urholkning av de kommunala finanserna.
I propositionen om riktlinjer for den ekonomiska politiken p{1 medellång
sikt redovisade jag att utrymmet for siiviil privat som offentlig konsumtionsökning kommer att vara begriinsat de niirmastc •iren. lnum utrymmet
för konsumtionsökning förordas en inriktning till fördel för den privata
konsumtionen framför den offentliga. Di.:nna avvägning skall se!' mot bakgrund av den kraftiga minskning av reallönerna som

~kedde

1976-1983 och

den kraftiga utbyggnad av den kommunala konsumtionen som skedde
under samma period.
Prioriteringen ansluter till alternativ I i l;\ngtidsutredningen, där den
privata konsumtionen ökar med 1,5 '/i per år och den offentliga konsumtionen med 0,5 % per år. Inom ramen för den sistniimnda förutsiitts en
ökning av den kommunala konsumtionen med I '·'i· per iir och en minskning
av den statliga med I l.:( per ilr. Den kommunala konsumtionen med bl. a.
barnomsorg, äldreomsorg. utbildning och sjukv;ird prioriteras säledes
framför den !.tatliga. Det iir ett uttryck för den stora betydelse som miiste
tillmätas de kommunala verksamheterna och den vikt de har för möjligheterna att åstadkomma en ökad sysselsättning och förbiittrad social välfärd.
Jag betonade i den nämnda propositionen. att en förutsättning för en
fortsatt utbyggnad av den offentliga sektorn är att den sker inom ramen för
ett i stort sett oförändrat skattetryck. För kommunsektorns vidkommande
fär nya resurser för prioriterade omri(dcn inom barn- och äldreomsorg i
v~isentlig

grad skapas genom omprioritering av befintliga resurser. Det är

därför nödvändigt att kommuner t>ch landstingskommuner även fragment
tillvaratar möjligheter att ompröva och effektivisera sina verksamheter.
Genom en minskad statlig detaljreglering far kommunerna större frihet att
anpassa sina verksamheter till lokala f"lirhi11landen och möjligheter till
effektivare utnyttjande av befintliga resurser.
Här bör även framhållas möjligheten att genom förändrade verksamhetsformer och alternativa finansieringsvägar kunna bedriva vissa verksamheter inom kommunsektorn till en lägre kommunal kostnad. Jag vill i
sammanhanget erinra om att det inom stat-kommunberedningen f. n. pågår
ett utredningsarhete i syfte att kartlägga och analysera vilka administrativa
och institutionella hinder som finns för en mer aktiv avgiftsfinansiering.
Statsfinanserna medger f. n. inte ökade transfereringar till kommunsektorn. Tvärtom är det nödviindigt att fortsatta iitgärder vidtas i syfte att
begränsa automatiken i utgiftsökningarna för staten. Dessa hör kopplas till
en minskad detaljreglering genom en ökad schablonisering av bidragssystemen. Hiirigenom ges möjlighet att frigöra resurser som kan överföras till
prioriterade områden, diir de största behoven finns. Kommunernas och
landstingens stora betydelse för sysselsättning och v~ilfärd gör det dock
inte möjligt att vidta omfattande nedskärningar i statsbidragen. Sådana
åtgärder skulle snabbt kunna leda till kraftigt ökade kommunalskatter med
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åtföljande högre lönckrav eller omfattande neddragningar i angdägna kommunala verksamheter med ökad arbetslöshet som följd. Verkningar av
detta slag kan inte accepteras.
Däremot är det som nämnts angeläget att fortsätta arbetet för att bryta
automatiken m. m. i de statliga transfereringarna. Detta behöver inte :iterverka negativt på verksamheter. sysselsättning och kommunabkattesatser. Likaså medger den finansiella situationen i kommunsektorn att
vissa smärre bidrag m. m. som nu utgår pä statsbudgeten kan dras ned eller
avvecklas. I budgetförslaget återfinns vissa åtgärder av detta slag som
berör kommunerna bl. a. pa skolans område, i frftga om energirftdgivning
och inom det arbetsmarknadspolitiska området.
Jag avser mot bakgrund av vad som nu anförts och efter ytterligare
beredning föreslå regeringen att återkomma med förslag till åtgärder inom
det kommunalekoncimiska området inför 1986 i en särskild proposition
under våren 1985.

7

Avslutning

Sveriges ekonomi har under 1984 tagit flera viktiga steg på vägen mot
balans och full sysselsättning. Det stora underskottet i våra utrikes affärer
förbyttes i ett mindre överskott. Budgetunderskottet fortsätter att minska
och den offentliga sektorns underskott. mätt som andel av bruttonationalprodukten, har sedan 1982 halverats. Industriinvcstcringarna ökade kraftigt efter flera års fall. En fortsatt produktionsökning och begynnande
invcsteringsuppgång ledde till att även läget på arbetsmarknaden vände.
Arbetslösheten minskade efter att oavbrutet ha ökat sedan 1980. Även
inflationstakten gick ner, ehuru mindre än vad som varit önskvärt.
Denna påtagliga förbättring av det ekonomiska läget har kommit snabbare och med större bredd än vad som allmänt förväntats. Utomordentligt
ambitiösa mål hade satts upp för den ekonomiska politiken och den förbättring som nu uppnåtts ligger i linje med dessa mål. Sverige är ett av de
ytterst få västeuropeiska länder. som utan reservationer satsar på att
bekämpa både arbetslöshet och inflation och som samtidigt slår vakt om
det sociala välfärdssystemet.
Utvecklingen 1984 visar att vi tillhör den ännu mer exklusiva grupp
länder, där dessa mål också faktiskt uppnås genom att arbetslösheten
sjunker samtidigt som inflationen dämpas. Även om nedgången i inllationstaktcn 1984 borde ha varit större med hänsyn till den internationella
prisutvecklingen. bör det noteras att inflationen i Sverige kunde dämpas i
ett skede med kraftigt ökad ekonomisk aktivitet i landet och en betydande
uppgång i sysselsättningen. Både erfarenheterna från andra länder och
4
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våra egna från tidigare konjunkturuppg~ingar visar att dett<• <ir en siillsynt
kombination.
De ekonomiska utsikterna för det kommande itret ter sig förhiillandevis
goda. Det gäller särskilt mot bakgrunden av <itt draghjiilpen for v~ir industri
från den internationella konjunkturen viintas bli svagare 19X5 i111 den varit
det senaste året. Den ekonomiska tillv~ixten stannar diirför vid drygt :! r;:{.
Men uppgången av export och industriproduktion, investeringar lH.:h sysselsättning fortsäth:r. Det betyder hl. a. all arbehlösheten virntas minska
ytterligare under 1985. Ockst1 i ett annat avseende ter sig utsikterna gynnsammare än tidigare. Om inflationen kan hållas nere kommer de svenska
hushållens realinkomster att växa och ge utrymme för en allmiin förbättring av levnadsstandarden.
Det samlade resultatet av den ekonomiska politik som inleddes hösten
1982 visar att den valda strategin varit framg~ingsrik. Tillviixten av produktion och investeringar har skjutit fart genom stimulans av efterfriigan riktad
mot svenska varor och tjiinster. En rad riktade in~aber har gjorts för att
öka det svenska näringslivets slagkraft och utvecklingsförmiiga. inte minst
inom den tekniska forskningen. Underskollen och inllationen har minskats
genom en stram finans- och penningpolitik.
Även skatte- och fördelningspolitiken har givits en viktig rnll i aroetet
för tillväxt och full sysselsättning vid ekonomiskoalans. Skalleoelastningen har förskjutits från arbete och sparande till konsumtion och stora
kapitalvinster. Samtidigt har såväl skattepolitiken som de sociala reformerna utformats så att krispolitikens bördor fördelas så rattvist som möjligt.
De uppnådda resultaten kan dock inte enbart tillskrivas den ekonomiska
politiken. En avgörande insats för att 1982 [irs devalvering hlivit sftpass
framgångsrik gjordes av löntagarna och deras fackliga organisationer. när
de accepterade ännu en period av sänkta reallöner. Det svenska niiringslivet har överlag visat stor förmåga att utnyttja sitt förbiittrade konkurrensoch vinstläge genom ökade försäljningsansträngningar. nya investeringar
och utvecklingsinsatser. Tillsammans med de stora samhiilbinsa1ser som
gjorts för att skapa en ny och slagkraftigare industristruktur ger den starka
utvecklingsviljan i näringslivet en god grund för framtida tillvilxt av produktion, sysselsättning och lcvnadsstandard.
Även om oväntade svårigheter aldrig kan uteslutas, kan det mot denna
bakgrund med viss tillförsikt hävdas att Sverige har en internationellt sett
nästan unik chans till ekonomisk tillväxt och hög sysselsättning, samtidigt
som utvecklingen mot ekonomisk balans och stabilare priser kan forts;it\a.
Förutsättningar finns nu att under 1985 slutgiltigt bryta med den långa
inflationsepoken. Och även om överskottet i utrikesbalansen inte kan
bibehållas 1985, är underskottet inte större än att Sverige numera obestridligen är en nation som kan försörja sig själv.
Detta högt satta mål förutsätter att regeringens ekonomisk-politiska

Prop. 1984/85:100

Bilaga I

51

strategi fullföljs med stor fasthet och konsekvens. Det nu framlagda budgetförslaget har inriktats på en fortsatt neddragning av budgetunderskottet. Med detta förslag kommer underskottet att ha minskat med ca 23
miljarder kr. i löpande priser på tre budgetår. I budgeten för budgetåret
1985/86 uppnås den statsfinansiella förbättringen genom att utgifterna inklusive statsskuldräntorna hålls starkt tillbaka, så att de inte ökar ens i
nominella tal. Inom ramen för denna mycket återhållsamma utgiftsutwckling har utrymme skapats genom omprioriteringar för förbättringar på
vissa. socialt särskilt angelägna områden samt inom utbildningen och på
kulturen~ område. I budgetens utgifter ingår också en uppräkning av
pensioner och studiestöd enligt principen om full värdesäkring.
Denna strama budgetpolitik bör bli ett viktigt bidrag till en fortsatt
förstärkning av den samhällsekonomiska balansen, inte minst på prisområdet. En rad andra faktorer pekar också på att utsikterna är goda för en
väsentlig minskning av inflationstakten under 1985. Enighet råder mellan
arbetsmarknadens parter om att lönekostnadsstegringen bör begränsas till
5 %. Utvecklingen av hyror, matpriser, taxor och avgifter samt importpriser ligger, såvitt nu kan bedömas, väl inom ramen för det uppsatta
prismålet.
Regeringen har visat att den är beredd att utnyttja de resurser som står
till den ekonomiska politikens förfogande i kampen mot inflationen. Avgörande är nu att tillräcklig enighet kan uppnås om att ytterst få har något att
vinna på att inflationen ånyo skjuter fart. Med dessa förutsättningar bör
det vara möjligt att nå målet, om förnuftet och solidariteten får fortsätta att
styra vårt handlande.
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Särskilda frågor
I

Reklamskatt

Enligt lagen ( 1972: 266) om skatt pi1 annonser och annan n.:klam utg;ir
skatt med 10% av beskattningsvärdet utom för annons i allmirn nyhetstidning. diir skattesatsen är 31/i-. Beskattningsviirdet utgors av vederlaget för
reklamen. Den som offentliggör reklamen, t. ex. ett tidningsforetag i friiga
om annonser i pressen. är skattskyldig.
Förutom för annonser utgår reklamskatt för reklamtrycksaker och för
reklam som äterges i ljustidningar. pii fastigheter m. m. samt genom visning av film eller återgivning av ljud.
I fdga om annonser i dagspress. popuhirpress och fackpress g;dler att
någon reklam~katt inte belastar en annonsoms~ittning l)m upp till 9 milj. kr.
per år (dagspress) resp. 6 milj. kr. per ilr (popuHirpress och fackpress).
Statsradet Göransson kommer i det följande att föreslå att produktionsbidraget inom presstödet höjs med I0 %. För att finansiera denna ökning
bör enligt min mening nu en mindre höjning av reklamskatten ske. Skattesatsen hör därvid genomgaende höjas med I procentenhet. Det inneb~ir al\
skatten för annonser i dagspressen ökas till 4 '7·(, av heskattningsvil!"det llCh
att reklamskatten i övrigt höjs till 11 ';f av beskattningsviirdet. För att
åtgärden inte skall bli alltför kännhar för dagstidningar med !äga annonsintäkter föreslår jag att frigransen höjs från 9 till 12 milj. kr. per år. D~irige
nom kommer några dagstidningar som nu far betala in reklamskall att helt
bli befriade frän skatten och n[1gra andra tidningar en s;inkt skatt.
Totalt ger den föreslagna höjningen ökade skalleinliikter om ca 50
milj. kr. per år. varav drygt 20 milj. kr. per år avser dagspressen.
Inom finansdepartementet har utarbetats ett lagförslag om iindring i
lagen om skatt på annonser och annan reklam (se bilaga 1.5). Med hiinsyn
till att lagstiftningsfitgärden är av enkel beskaffenhet anser jag att det inte

rn

finns någon anledning att inhämta yttrande från lagddet.
Höjningarna bör träda i kraft den I juli 1985.

2

Statliga kreditgarantier, m.m.

Omfattningen av olika statliga kreditgarantier framgar inte av ~tatsbud
geten. 81. a. av detta skäl har riksrevisionsverket (RRV) regeringens uppdrag att två g{mger per år redovisa vissa uppgifter om kreditgarantigivningen. I tiibell I samman fattas dessa uppgifter. Liksom tidigar..: år tillampas
en kassamässig redovisning.
Det är främst exportkreditgarantierna, för vilka utfästelse enligt gallande
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rcgli:r kan liimnas till helorr <;Om överstiger de fastställda i:11ra11tira11111rn11,
samt rik sgiildskontorcts garantigivning. som svarar för skillnaden mellan

gam11ti11tfi'istd11.,- och garantiramar. Vattenfallsverkets utfastelser överstiger ocksii garantiramen. Orsaken iir - som tidigare redovisats - föriindringar i valutakurserna som intriiffat efter den tidpunkt d<I garantin stiilldes
ut.

Den g11r1111t1•1m/c k1111ita/.1k11/dc11 urpgick den 30 juni 1984 till 91,7 miljarder kr .. vilket iir ca 3.8 miljarder kr. mer iin ett {ir tidigare. Då har. som
anmiildes i komrletteringsrrorositionen våren 1984 (prop. 1983184: I .'iOl.
hiinsyn tagits till att skuldförhindelser som iir deponerade i riksbanken och
som a\'ser internationella utveckling,fonder inte Hingre redovisas som
kreditgarantier. Inkluderas iivcn dessa föriindringar har kapitalskulden
under hudgetiirct 1983184 ökat med h.2 miljarder kr. Garantierna till Konungariket Sveriges statshypotekkassa. Sveriges Allmiinna Hypotekshank. hirsmarks Kraftgrurp AB. Svenska Petroleum. stöd till varvsföretag samt cxportkreditnämndcn svarar för de största ökningarna. Kapitalskulden har ocksil ökat till följd av valutakursförändringar. Även minskningar av den garanterade karitalskulden förekommer. framst när det
giiller <'itaganden inom industriderartementets verksamhetsområde.

Urgifil'nw till .fi'i/jd a1· i1(fi·i111/c gamntil'r uppgick under budgetåret
1983184 till niirmare 1.6 miljarder kr. Exportkreditgarantierna och riksgiildskontorets garantier svarar detta hudgeti\r för de största förlusterna.
Export kreditgarantierna svarar samtidigt för de största inkomsterna .fi'tln
gara11tia1·gificr som totalt uppg[ir till ca 400 milj. kr. Inkomsterna från
garantiavgifterna har jiimfört med föreg{1ende budgetår ökat med ca .'i.'i

Tahell I. Statliga kreditgarantier. m.m. per den 30 juni 1984
Milj. kr.
Garantier 11tfardade
av

Av rq!enngen
medgiven
garantiram

Rik>giild-;kontnrct
h3511
ll';ira'' grundfnndfor121 145)
hindelserl
F.x port kredit n:imnden
51 807
Staten-. vattenfall<,7 886
verk
.,, 774
1.anthruk,st vrel<.en
Staten, industriverk
2 300
Statens energiverk
915
Televerket
310
K11mrn11nikat ionsdepar300
tementet
Övriga
Summa

726

1.31 529

Gj11rda
garantiutfoslel-

Garanterad
kapitalskuld

~er

Utgifter
p.g.a.
infriade
garantier

Inkomster

Inkomster

Min ga-

p. g.

rantiavgifter

betalning
av tidigare
infriade garantier

a. åter-

54017

52 592

534.9

61.9

139.4

12105fil
67 050

121 056)
25 932

1-l

RR4.0

(34.6)
318.0

293,0

R 177
3 774
1560

7Rl9
3 586
I 107

R5. I

0.4
12.3

2.fi
1.2

310

127

0.4

0.4

393.0

436,6

39.2

(-)

300
581

535

13.fi

135 769

91698

1556,8
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milj. kr. RRV anför i sin redovisning att även om avgifter tas ut i ökad
omfattning på nya garantier får detta inte någon mera betydande effekt på
inkomsterna eftersom de äldre, ej avgiftsbelagda. garantierna helt dominerar.
Inkomster till fiiljd a1· ätcrhetalning m· infriade 1:aranticr uppgår för
perioden till ca 400 milj. kr. Även dessa inkomster kommer fotmst från
exportkreditgarantierna.
Statens kassamässiga underskott för kreditgaranti verksamheten uppgick
under budgetåret 1983/84 till 727 milj. kr., en ökning jämfört med budgetåret 1982/83 med 66 milj. kr. eller ca 10 procent. Till detta kommer statens
kostnader för administration av garantiåtagandena.
I tabell 2 redovisar jag de förslag om förändringar av statliga kreditgarantiramar som förelagts riksdagen efter kompletteringspropositionen 1984
eller som berörda statsråd idag kommer att liigga fram förslag om.
Tabell 2. Föreslagna eller beslutade förändringar a\' ramar för statligt garantiåtagande till budgetåret 1985/86
efter den 30 juni 1984
Milj.kr.
Ramar för årligt
statligt engagemang

Garantiram

1984-06-30
Garantier för lån
till personal inom
biståndsförvaltningen
Garantier för lån
till jordbrukets
rationalisering m. m.
Garantier för lån
till liskeföretag m. m.
Garantier för lån
till byggande av
skogsvägar
Bercdskapsgarantier

Ramar för samlat
statligt wirantiutagande
Strukturgarantier
inom industridepartementets verksamhetsområde
Garantier för lantbrevbärarlån
Garantier till AB
Trav och Galopp
Summa förändringar

Förändring till
1985-07-01
1984-07-01

5,5
3 586 1

4043 2

1985-07-01

ls'
4000)

+ 9.5

-

43

48.0 1

71.6'

75'

7,9 1
35,I I

18,92
160.1 2

12Y

- 35.1

O-'

-445.5

445,5

o•

40

50

16

14'

+ 3.4

-

18.9

+ 10

-521.6

Garanterad kapitalskuld 1984-06-30
Maximalt ianspraktagen ram vid utgången av budgetåret 1984/85 om hela det årliga ramtillskottet skulle
ianspråktas
3
Engagemangsram
4
Garantiramen upphör
-' Garantier lämnas i fortsättningen inom ramen för garantier till industrigarantilån m. m.
' Ramen nedsätts årligen med 2 milj. kr.
1

2
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Om riksdagen liifaller regeringens samtliga förslag kommer st1ledes ramarna för staten\ garanti<°1taganden att minska frfm 131 529 milj. kr. den 30
juni 1984 med 521.6 milj. kr. till 131007.4 milj. kr. vid ing{mgcn av hudgctf1ret 1985/86. D<°1 har beriiknats att hela garantiutrymmet i de {1rliga ramar
som tidigare redovisats utnyttjas under budgetf1ret 1984185. Statsrådet
Hellström kllmmcr hiirutöver senare denna dag att föreslf1 att regeringen
bemyndigas att höja garantiramen för statsgarantier för exportkrediter med
ytterligare 10 miljarder kronor om s[1 anses erforderligt. Denna ökning av
garantiramen har inte heaktats i ovanst;knde heriikning. Av de 70 miljarder kr. regeringen redan tidigare beviljats medge exrortkreditnämnden
som garantiram har knarpt 52 miljarder kr. lagts ut den 30 juni 1984 (se
tabell I I.
Vid min anmiilan av 1984 f1rs kompletteringsprorosition föreslog jag att
de garantisystem som for innevarande budget{ir baseras p;°1 årliga ramar
borde omvandlas till s. k. engagemangsramar. Som framg{ir av tabell 2
fi.\re\l{is nu denna förändring för !lera garantisystem med f1rliga ramar. Som
jag tidigare anfört anser jag att systemet med engagemangsramar iir mer
överblickbart och ger hiittre kontroll av tillviixten av det samlade statliga
kreditgaranti;\tagandet. Ett system med engagemangsramar stiiller emellertid siir.skilda krav p{1 redovisningen av garantiverksamheten. Jag har för
avsikt att i annat sammanhang {iterkomma till regeringen i denna frf1ga. Jag
kommer df1 ock~{1 att redovisa mina förslag med anledning av RRVs
rappllrt om verk~amheten med statliga kreditgarantier. Rarrorten bereds
f. n. i regeringskansliet.
Jag föreslog vid min anmiilan av 1984 [1rs komrletteringsrrorosition att
infriande av kreditgaranti i ett system med engagemangsramar skall minska ramen med motsvarande belorr. Detta for att undvika att ev. förluster
leder till att det skapas utrymme för ny garantigivning. Förslaget trädde
sedermera i kraft den I juli 1984. Givetvis g;iller denna regel iiven för de
garantisystem som nu föresl{1s bli omvandlade till engagemangsramar.
Av RRV: s redovisning av kreditgaranti verksamheten per den 30 juni

1984 framgår att den av staten garanterade kapitalskulden har ökat med 6.2
miljarder kr. under budget[1ret 1983/84. medräknat skuldförhindelser för
internationella utvecklingsfonder.
1982/!n var 13 .2 miljarder kr.

Motsvarande siffra for budgetåret

Som jag tidigare anfört hör den statliga garantigivningen inte innehålla
n:°1got suhventionselement. Den allmänna övergången till s. k. engagemangs ramar bör skapa incitament som verkar i denna riktning. även om
ökningen av statens kassamässiga underskott för verksamheten är oroande
stor. Jag kommer därför att följa utvecklingen och återkomma till frågan
vid senare tillfälle.
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Försöksverksamheten med ränteincitament på myndigheternas
utgiftsanslag
Riksdagen beslutade under våren 1983 (prop. 1982/83: 100 bil. I s. 53-

54, FiU 30. rskr 143) att det skulle inledas en försöksverksamhet med att
koppla en räntefaktor till vissa anslag för att skapa incitament för en
förbättrad kassahållning vid myndigheterna. Avsikten var att studera alternativ eller komplement till administrativa regleringar.
Försöksverksamheten inleddes i juli 1983 och har omfattat anslaget
Inköp av motorfordon m. m. under andra huvudtiteln. vilket disponeras av
rikspolisstyrelsen. och anslagen Forskning och utveckling samt Utrustning
under tolfte huvudtiteln. vilka disponeras av styrelsen för teknisk utveckling.
De berörda myndigheterna har dilrvid givits möjlighet att pbcera anslagsmedel på räntebärande konto i riksgäldskontoret. Räntefoten har
motsvarat statens avkastningsränta under närmast föregående hudgetår.
Vid anslagsberäkningen har en reduktion gjorts för förv~intade medelstillskott i form av ränteinkomster. I den mån medelsförbrukningen senarelagts har myndigheterna kunnat tillgodogöra sig extra medel till följd av att
ränteinkomsterna överstigit vad som ursprungligen budgeterats.
RRV har på uppdrag av regeringen följt och utvärderat försöksverksamheten under föregående hudgetår. I uppdraget har även ingått att överväga
tekniska lösningar för en mer generell användning av ränteincitament samt
att föresl[i justeringar i de regler som gäller för affärsverk och uppdragsmyndigheter niir det gäller förräntning av statskapital och utrustningslån.
Uppdraget rapporterades i augusti 1984.
RRV konstaterar att försöksmyndigheterna har senarelagt utbetalningar.
RRV bedömer dock att myndigheterna borde ha kunnat vidta ytterligare
åtgärder. Att så inte har skett kan enligt RRV: s utvärdering delvis bero på
att vissa betalningsrutincr inte kunnat ändras förrän efter någon tid. Vidare
bedömer RRV att en påtaglig knapphet på medel erfordras för att myndigheterna skall bli tillräckligt motiverade att senarelägga betalningarna.
RRV diskuterar i rapporten alternativa tekniska lösningar för ett generellt verkande system med ränteincitament. I rapporten redovisas vidare
ett antal förslag till åtgärder för att öka incitamentet för effektiv kassahållning hos affärsverk och uppdragsmyndigheter. Dessa förslag bör beaktas
dels i det ordinarie budgetarbetet. dels inom ramen för utvecklingsarbetet
avseende styrningen av myndigheterna.
Av RRV: s rapport framgår att ett system med ränteincitament för att
fungera tillfredsställande kräver bl. a. betydande förändringar av såväl
anslags- som betalningssystcm. Enligt min mening bör därför ett generellt
verkande system med ränteincitament inte aktualiseras nu. Vidare har
framkommit att den tekniska lösning som utnyttjats under försöket har
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hetydande brister. Bl. a. har ränteinkomster erhållits utan att faktisk senareläggning av uthetalningar från statskassan har skett. Vis~a korrigeringar
har därför fått göras vid budgeteringen. Jag anser mot denna bakgrund att
den pågående försöksvcrksamheten hör avslutas vid utg{ingen av innevarande hudgctfa. Cheferna för justitie- och industridepartementen återkommer till detta vid sina anmälningar av herörcla anslag.
Jag anser emellertid att det iir viktigt att ta tillvara de synpunkter som
RRV framför i sin rapport i det vidare arhctet med att förbiittra den statliga
kassahftllningen. En utveckling inom detta område är också en förutsättning för att bl. a. frågan om att skapa någon form av riinteincitamcnt för
vissa myndigheter eller anslag åter skall kunna aktualiseras. Det gäller
exempelvis en översyn av hetalningssystemct. RRV anmäler i sin rapport
att ett utvecklingsarbete bedrivs vid verket inom detta omd1de. Arbetet
hör enligt min mening ges en sådan inriktning att det hlir rnQiligt att följa
betalningsprofiler på myndighetsnivå. införa ränteincitament eller en spärr
som möjliggör en bättre kontroll av myndigheternas dragningsrätt på statsverkets checkräkning samt förhättra avstämningsrnöjligheterna löpande
och vid bokslutstillfället mellan redovisnings- och betalningssystemen.
Härigenom bör också ett förbättrat underlag för statens uppläningsvcrksamhet kunna erhållas.
Jag vill understryka att ett översynsarbete av denna karaktär är omfattande och kommer att ta tid att genomföra. Det är min avsikt att i olika
sammanhang återkomma till regeringen med förslag i de frågor som jag här
redovisat.

4

Finansiering av vissa affärsverks verksamhet

Regeringen föreslog i 1984 års budgetproposition att televerkets investeringar och behov av rörelsemedel skulle kunna tillgodoses genom lån på
den allmänna kapitalmarknaden. Riksdagen beslutade i enlighet med regeringens förslag (prop. 1983/84: 100 bil. I. FiU 1983/84: 25, rskr. 142). Finansutskottet ansåg att samarbetet mellan televerkskoncernens centrala
finansfunktion och riksgäldskontoret när det gäller upplåningen på kreditmarknaden borde ägnas siirskild uppmärksamhet och betonade vikten av
att riksgäldskontoret med sin erfarenhet och kompetens samordnar dessa
frågor. Klarhet borde enligt utskottet också skapas om avgränsningen i
upplåningen mellan televerket å ena sidan och dess dotterholag å den
andra liksom vilken typ av verksamhet som de skall finansiera. Utskottet
angav vidare att regeringens överviigandcn och förslag med anlt:dning av
dessa frågor borde föreläggas riksdagen för ställningstagande om hur arbetet horde bedrivas framöver. En särskild arhetsgrupp har varit verksam för
att närmare studera dessa frågor. Chefen för kommunikationsdcpartemen-
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tel_ kommer senare denna dag att utförligt redovisa resultatet fr:°in arhetsgruppen samt övcrviigandcn i samhand diirmed.
Inom regeringskansliet har övervägts möjligheterna att ge iindrade linansicringsförutsättningar i ytterligare nflgra fall. Utöver televerket finns behov att skapa mer marknadsmiissiga förutsiittningar för ytterligare några
affärsverk. lnvcstering~volymerna och behovet av rön.:lsemedel iir i dessa
fall var för sig väsentligt mindre iin för televerket. Liksom for televerket iir
det min uppfattning att ändrade finansieringsformcr ft>rutsiitter att en mer
ändamålsenlig styrning av verken tilliimpas I. ex. genom att l:°ingsiktiga
investcringsplancr upprättas, siirskilda avkastningskrav formuleras och
genom en välutvedclad m{ilstyrning av verksamheten. Det kan dessutom i
vissa fall finnas anledning att samtidigt iindr;1 verkens orf!<misation s[i att
en styrning med hiir angivna medel underliittas.
Förutom all televerket medgetts ltma p:I krcditmarknaden har riksdagen
godkiint <itt vissa delar av televerket!'. och SJ: s finansiering sker genom
linansholag som iigs av verken. Förslag har framförts iivcn fr:"in andra
affärsverk att ni bilda liknande holag. Enligt min mening framstär det snm
mindre liimpligt att förfara p;I detta sätt. En sädnn liisning skulle innehära
att överblicken över statsupplåningen försiimras och att redovisningen av
statsskulden försvåras. En god ö"vcrhlick och fullständig redovisning iir
nödviindig för att statens uppl[ming skall kunna ske effektivt.
Jag föreslår diiri'ör. som ett alternativ till finansiering pt1 den allmiinna
kapitalmarknaden. att en möjlighet örpnns för några affärsverk som innebär att riksgiildskontoret tillhandahåller bilde lörandc och llingfristiga krediter. Riksgiildskontorcts nuvarande kreditgivning till affärsverken kan df1
kompletteras med längre krediter iin de nuvarande rörlig<i krediterna. De
rörliga krediterna hör i s;'\ fall ses över och göras mer lika affärshankernas
checkriikningskrediter. Riintcsättningen för de liinga krediterna hör kunna
knytas till riintorna på riksgäldskontorets marknadsmässiga uppliining
komrlettcrad med ett tillägg för att tiicka

riksgiildskontorct~

hante-

ringskostnader. En uppl[rningsmöjlighet p[1 detta sätt kan innebära lägre
lånekostnader än om upplåningen sker genLlm resrektive verk. En förutsättning för detta är att riksgäldskontorct kan tillhandah:°1lla krediter på si\
långt möjligt marknadsmässiga villkor samt ftstadkomma en rationell administrativ hantering av låneverksamheten. Samtidigt skall sjiilvfallct utlåningen inte vara suhventionerad. Förslaget innebär diirutöver den fördelen
att respektive affärsverks relationer med riksgäldskontoret med avseende
på amortering och förriintning av krediterna blir ovillkorliga till skillnad
mot nuvaramle ordning med stntskapital över budgeten. Detta innehiir
ocksf1 att eventuella förluster pft verksamheter som finansierats i riksgaldskontoret skall regleras mellan kontoret och affärsverket och intern belasta
statshudgetcn. Dessa krediter tiör inte redovisas över statsbudgeten. Upplåningen måste däremot rapporteras och redovisas som statsskuld. En
lösning enligt mitt förslag innebiir att de nuvarande stordriftsfördelarna för

Prop. 1984/85:100

Bilaga 1

59

statsupplåningen kan bibehållas och att överblicken och rapporteringen av
statsskulden inte försvåras.
En utgångspunkt för kreditgivning via riksgäldskontorct är enligt min
mening att den skall omfatta investeringar där full förräntning kan påräknas. Investeringar där så inte är fallet bör fortfarande anslagslinansieras
över statsbudgeten. I samband med att ett enskilt affärsverk av riksdagen
medges att direkt låna i riksgäldskontoret bör detta ske inom en angiven
ram. En motsvarande ram bör kunna ges för verkets behov av riirelsemedel. För budgetåret 1985/86 förutser jag att denna lånemöjlighet hör kunna
utnyttjas för delar av luftfartsverkets och statens järnvägars investeringar.
För televerket föreslås ingen ändrad ordning. Avsikten iir att denna bneverksamhet i avvaktan pi\ resultatet av en ut viirdering enda\t hör omfatta
ett hegriinsat antal affärsverk och. som jag tidigare anfört. med begränsat
upplåningsbehov. Möjligheterna och metoderna att styra affärsverkens
verksamhet vid denna typ av finansiering bör successivt ut vecklas och
utvärderas.
Jag föreslår att riksgäldskontoret efter förslagsvis en period av td är
utvärderar sin del av verksamheten och avrapporterar till riksdagen. Berörda myndigheter bör ges tillfälle att yttra sig över ut värderingen. Kontoret bör därutöver lämna en regelbunden redovisning för verksamheten,
t. ex. i samband med budgetpropositionen.
Chefen för kommunikationsdepartementet kommer under våren 1985 att
återkomma till regeringen med förslag om här nämnda affärsverk.
Fullmäktige i riksgäldskontoret har i en skrivelse den 6 december 1984
yttrat sig över det här redovisade förslaget. Fullmäktige anser att en
ordning som innehiir att riksgäldskontoret tillhandahåller krediterna tillgodoser kraven på överblick och redovisning av statsskulden samt att nuvarande stordriftsfördelar bibehålls. En iindrad inriktning på kreditgivningen
kräver vissa smärre förtydliganden i lagen ( 1982: 1158) om rik ~gälds kontoret. Fullmiiktige kommer. om riksdagen accepterar hiir redovisad ordning, att föreslå riksdagen att lagen om riksgäldskontoret förtydligas i vissa
avseenden. I sitt remissvar uppger fullmiiktige som sin uppfattning att
riksgäldskontoret har goda förutsättningar att utforma kreditgivningen pf1
ett flexibelt och marknadsanpassat sätt. Räntesättningen bör anknyta till
riksgäldskontorets marknadsmässiga upplåning med ett visst mindre tillägg
för att täcka kontorets kostnader.
Räntetilläggets storlek och de närmare villkoren för kreditgivningen bör
utformas efter överläggningar mellan riksgiildskontoret och vederbörande
affärsverk. Diirvid bör hänsyn tas till respektive verks speciella förutsättningar.
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Vissa särskilda budgeteffekter samt valutaförluster

5.1 Särskilda

hud~ctcITektcr

Som ett led i arbetet med att förbiittra statsfinanserna bedrivs ett fortlöpande rationaliseringsarbete i fr[1gor som ri\r den statliga ka~sahi\llningen.
den statliga fondhanteringen och den statliga liingivningsvcrksamheten.
Arbetet har berört säväl utgiftssidan som inkomstsidan i budgeten och det
har i en rad fall utmynnat i förslag till [1tgiirder som ger en bestående positiv
effekt på statsbudgeten. Vissa av åtgärderna har samtidigt medfört en
engångseffekt som innebär att statsbudgetens kassamiissiga underskott
reduceras under något eller några budgetår. Andra föriindringar kan leda
till en bestående förändring av inkomst- eller utgiftsniviin utan att för den
skull ha nf1gra realekonomiska effekter.
Effekter av i'1tgärder som här behandlas kan vara sv~ira att beriikna.
framför allt kan det vara svärt att särskilja eng[rngseffektcr friin mer bestiiende effekter pä statsbudgeten. Del är ocks;\ svttrt a\t dm gr:insen mellan
effekter på statsbudgeten som är en följd av bedriven budgetpolitik i ett
kärvt statsfinansiellt liige och vad som är att anse som särskilda budgeteffekter. Det är emellertid viktigt att ändå försökll skilja ut de engångsvisa
effekterna sii att ej statsbudgetens underliggande utveckling undanskyms.
I det följande kommer jag därtl.ir i korthet att redovisa de eng{ingsvisa
effekter resp. nivåförskjutningar som kan särskiljas fr. o. m. budgetfiret
1982/83 t. o. m. föreliggande budgetförslag.
För redovisningen gäller, vad avser åtgiirder på inkomstsidan. all enbart
den initiala effekten av ändrad skatteuppbörd eller den klart uttalade
tillfälliga höjningen av en skatt, avgift eller inleverans betraktas som engångseffekt. På utgiftssidan har en förändrad redovisning av statlig verksamhet i en del fall inneburit betydande nivåförändringar.
Jag vill också understryka att engångsvisa effekter tidigare har förekommit på statsbudgeten utan att de för den skull särskilt redovisats. Vad som
gjort det angeläget att nu redovisa budgetutveeklingen rensad från engångseffekter, nivåförskjutningar och från de stora valutaförlusterna är
dels att omfattningen blivit större, dels att finansutskottet relativt utförligt
behandlade de engångsvisa effekterna i sitt betänkande till regeringens
budgetförslag 1984 (fiV 1983/84: 25).
Effekterna kan indelas i tre huvudgrupper. niimligen
- kassahållningsåtgärder
- engångsförstärkningar
- budgetavlastning och redovisningstekniska f1tgärder.
Denna uppdelning ansluter till genomgången i finansutskottets betiinkande.

Kassahållningsåt,l!iirder bestfir av åtgiirder för en stramare statlig kassah~1llning. Dessa åtgärder ger normalt engångseffekter p·:1 budgeten samti-
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digr som de medför en rermancnt effekt i form av minskar urpliining~be
ho\'. Effekter av detta slag har uppst[1tt till följd av exempelvis förslaget
om ~arnonlnad uppbörd av skatter och arbeb12ivaravgifter. Den samordnade uppbilrden beriiknas medföra en rositiv cng<ingseffekt pä statsbudgeten
budget{1ret 198-i/85 genom en förskjutning i uprbördstt:rmincrna. Omläggningen 1111.:dfor även en permanent bestfiende positiv budgeteffekt. Andra
ext:rnpel p<I kassahallningst1lgiirder iir förändrad uppbörd av mervärdes-,
bensin- od1 energiskatt, omliiggning av affärsverkens redovisning av lagstadgade socialavgifter, förkortade kredittider för vissa punktskatter samt
iindrade utbetalningsregler fors. k. bidragsanslag. Även för dessa {1tgärdcr
iir det svärt att exakt beräkna eng:ingseffekten. I viss utstriickning har
kompktterandc i1tgiirder pil utgiflssidan ocksil m{1st vidtas.
Rena c11gll11g.1:fi'ir.11iir/..11i11gur kan vara av vitt skilda slag. Till denna
kategori har jag r:iknat extra inleveranser fran affärsverken. utförsäljning
av oljdagt:r m. m. Dösa atgiirdcr iir visserligen av tillfällig natur men ger
cn l;lngsiktig realekonomisk besparingseffekt genom att de begränsar statens lilnebehov och diirmed riintekostnadcrna.
I linansutskoneh betiinkande 1983/84: 25 definieras h11dge1al'i11smi11g
som L'n ;]tgiird som medför en best{1ende minskning av det statliga budgetunderskottet men som endast omfördelar lttngivningen och därmed inte
innebiir n<'igon realeknnomisk besparing. Finansieringen kommer alltjämt
att ta samma utrymme pii kredit marknaden men uppltiningcn sker pä annat
siitt iin genom riksgilldskontorct. Lir samhiillsekonomisk synvinkel är iitgiirden niirmast att betrakta som en bokföringsteknisk ombggning, vars
fr<imsta drde ligger i all budgetunderskottet blir mer rättvisande vid
internatinnellajiimfön:lser och samhiillsekonomiska bedömningar. I andra
bnd<.:r iir det niimligcn incc \'anlig1 an redovisa J:ingivning över stalsbudgeten.
Till denna kategori kan hänföras det förslag om finansiering av vissa
affärsverks verksamhet. som jag nyss framlade. Vidare uppstiir effekter på
statsbudgeten under innevarande budgetar till följd av iindrad finansiering
av televerkets investeringar.
Enligt riksdagens beslut skall bostadslfö1givningen finansieras genom
upplilning via en siirskilt liineinstitut fr. o. m. budgeti\ret 1985/86. Delta
medför ett firligc minskat uppliiningshehov på statsbudgeten om ca 8 miljarder krnnor. Denna föriindring medför att motsvarande utgift rå budgeten bortfaller. medan ränteinkomsh:rna fr(in tidigare beviljade 1~111 successivt -

i hörjan mycket Jfö1gsamt -

sjunker för att försvinna helt niir

samtliga tidigare 1<'111 itr amorterade. Detta sker först om ca 30 i1r. I en
bngsiktigt perspektiv medför föriindringen av hos1adsli111efinansieringen
ingen budgetavlastning eftersom inkomster och utgifter vid nuvarande
byggnadsvolym och hyggnadskostnader i stort sett balanserar. I t:tl mer
kortsiktigt perspektiv blir budgetavlastningen emellertid hetydande. Mot
bakgrund av att bostadsliinen fr. o. m. budgetåret 1985/86 dctiniti\"I förts
bort fran budgeten. har jag valt att bt!trakta utgifterna för dessa 1<1n under
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1982/83 - 1984/85 som särskilda budgeteffekter. Jag har dock ej

beaktat effekten på budgetens inkomstsida. Skälet till detta är att denna
effekts storlek beror pii vilket år som tas till utgångspunkt for beräkningen
och all valet av utgångs:lr är godtyckligt. Det bör vidare noteras att
bostadslåncutgiflerna inte exkluderats vid beriikningarna av underliggande
utvedding i budget- och komplctteringspropositioncrna år 1984.
En annan typ av budgetavlastning uppstår till följd av vad som kan kallas
redovisningstekniska åtgiirder. Till denna kategori räknar jag t. ex. vissa
förändringar avseende de statliga fonderna. Däremot har jag inte betraktat
det löpande saldot !lir fonder som redovisas över statsbudgeten som en
särskild budgeteffekt. Tidigare ingick sjukförsäkringsfondens saldo i de
s. k. extraordinära ätgärderna.
De åtgärder jag här har redogjort för avser llera olika områden. Som jag
anförde inledningsvis är syftet med denna n.:dovisning att särskilja de
engångsvisa och nivåförändrande effekterna så att inte statsbudgetens
underliggande utveckling undanskyms. Som jag tidigare nämnt kan avgränsningen av särskilda budgeteffekter diskuteras. Jag vill därför kort
beröra ett antal poster i budgeten vars storlek varierar över åren, men som
inte ingår i min beräkning av särskilda budgeteffeklt!r. Jag har exempelvis
ini!.: räknat in de anslag. främst inom arbetsmarknadsdepartementets omrt1de. som är starkt konjunkturberoende. Inte heller ingår anslagen till stöd
åt krisdrabbade företag och branscher. Vidare har jag inte räknat in förändringar i riksbankens inleverans av överskott till statskassan. Vinsterna har
huvudsakligen uppstatt till följd av ökad statsupplåning och de ökade
kostnadcrna för statsupplåningen - statsskuldräntorna - kan ses som en
mot post till riksbankens vinster. Jag har härutöver inte beaktat variationer
i utbetalningen av kommunalskattemedel som en särskild budgeteffekt.
For utgifterna och inkomsterna under posten tillkommande utgiftsbehov.
netto. har inte något helopp förts upp som särskild budgeteffekt. m. h. t. att
heriikningen av denna post är preliminär till sin natur. För fullständighetens skull bör nämnas att det på statsbudgeten finns ett betydande antal
anslag av uttalad engångskaraktär. Detta har ej beaktats i beräkningen
eftersom de normalt inte är av samma karaktär som tidigare nämnda
engångseffekter. Över åren torde dessutom summan av engångsanslagen
inte variera i särskilt hög utstriickning.
Jag har beräknat de särskilda budgeteffekterna enligt vad som framgår
av tabell 3.
Tabell 3. Särskilda budgeteffekter

Miljarder kr.

lnknmstpaverkan
Utgiftspavcrkan
Saldopaverkan

1982/83

1983/84

1984/85

1985/86

+5.9

+5,0

+ 10,8

+2.9

+6.8

+7,8

+ 6,6

-0,9

-2,8

+ 4,2

+2,9
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5.2 Valutaförluster
RiksgälJskontoret har i Jen skrivelse som utgör underlag för huvudtitdsbilagan Räntor på statsskulden m. m. pekat p~I en redovisningsprincipiell frilga som hiingcr samman med kontorets metod för vi1rdering av den
utliindska statsskulden. Ett utlandskt lån redovisas under låneperioden till
viirdd i svenska kronor vid upplimingstillfället. Om l~inets värde i svenska
kronor vid ;iterbetalning avviker frän Jet bokförda värdet belastar elkr
gottgörs skillnaden statsbudgeten som en valutaförlust eller valutavinst.
Till följd av de svenska devalveringarna [iren 1981 och 1982 samt den
kraftiga uppgilngen av dollarkursen. är der bokförda viirdet av den utländska -;tatsskuldt:n liigre an viirdet ull ryckt i aktuella valutakurser he vidare
bilaga 17 Rimtor pi1 statsskuldt:n. m. m.l. Delta innebär att stora valutaförluster realiseras och belastar statsbudgeten dcls pä grund av planenliga
amorteringar och inlösen av ltm. dels dii li'm löses in i förtid och ersätts med
lim med fördelaktigare villkor. Valutaförlusterna innebiir emellertid inte en
ökning av utlamlsskulden ullryckt i aktuella valutakurser. utan endast en
ökning av utlandsskuldens bokförda värde. Valutaförlusterna innebar inte
heller niigon ökning av likviditeten i ekonomin.
RRV har i beräkningen av statsbudgetens utfall för innevarande:: budget[ir ockst1 behandlat valutaförlusterna. mot bakgrund av all dessa under
budgetitret 1984/85 beräknas öka med inemot 9 miljarder kr. jämfört mt:d
det i statsbudgeten beriiknade hdoppcc. Vi:rkct anför att valutaförlustt:rna
inte medför nägon kassamiissig belastning p{1 statsbudgeten och di.i huvudprincipen för redovisningen i1r

kassamii~sig.

kan dt:n nuvarande metoden

för bllkfliringen av valutaförluster diskuteras utifrt111 redovisningsprincipiella utg<ingspunktcr. Ribgiildsknntoret har i sin skrivelse framfört synpunkter av samma slag.
Jag noterar de framförda synpunkterna avst:enJe statlig rt:dovisningspraxis och forlusternas re<1ickon1JmisJ..a innebörd. Valutaförluster vid omsiit1ning av utlanJshin kan. SLlm framg~1t1. b<::lraktas som enbart t:n bokforingsmiissig registrering av en föriindring av statt:ns linansiella förmögenhet. Jag noterar ocksf1 all kursvinster kan förekomma. Denna frilga hör

Tabell -'· lindcrliggande statsskuldninlor

Miljardt:r kr.

Sta1,,kuldri111tor m. m.
Valutaforlu'11.:r
U ndc:rligg<mdc
stats,kuldr;mwr

l4X2!X3
Utfall

l9X3iX4
Utfall

l984/8'i
Nuv. hcr.

l9X'ii8h
Nuv.her.

4X.2

h0.4

70.h

71.2

4.3

7.6

12.2

5.8

4.1.4

52.X

'iX.4

65.4
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utredas vidare. Även svårighekma att på ett tillfredsställande sätt prognosticera valutaförlusterna bör beaktas i detta sammanhang. Vid en genomgång av den underliggande budgetutvecklingen är det. som tidigare
framgått, motiverat att särskilja valutaförlusterna från ränteutgifterna på
statsskulden så att den underliggande trenden vad avser statskuldriintorna
åskådliggörs (se tabell 41. Denna justering gjordes ej vid beräkningen av
underliggande budgetsaldo i 1984 ~i.rs budget- och kompletteringspropositioner.

5.3 Underliggande budgetsaldo
Den underliggande utvecklingen av statsbudgeten framkommer om
statsbudgetens inkomster och utgifter korrigeras för tillfälliga och redovisningsmässiga budgeteffekter och valutaförluster. Den underliggande utvecklingen framgår av tabell 5. Jämfört med tidigare beräkningar av det
underliggande budgetsaldot har denna gäng bl. a. utgifterna för bostadslänen och valutaförlusterna exkluderats från den underliggande utvecklingen. Som jag tidigare anfört kan avgränsningen av särskilda budgeteffekter diskuteras. Det bör därför påpekas att nivån på det underliggande
budgetsaldot är av underordnat intresse jämfört med den utveckling som
kan utläsas mellan olika budgetår.
Tabell 5. Underliggande budgetsaldo för budgetåren 1982/83-1985/86
Miljarder kr; löpande pris..:r

U ndcrliggande
inkomster
Underliggande
utgifter
texkl. statsskuldräntor)
Underliggande
statsskuldräntor
U ndcrliggande
budgetsaldo
Saldo som andd av BNP

6

198:?./83
Utfall

1983/84
Utfall

185.4-

216,2

240.3

253.9

222.9

230.1

243.6

2-19.1

43.9

52,8

58,4

65.-1

-81.4

-66.7

-61,7

-60.6

12.4%

8,9'7(

I9l\4/85
Nuv. ber.

7.6'1-

1985186
Nuv. ber.

6.9~;;.

Bruttoredovisning av statsbudgetens inkomster

Varje beräkning av statsbudgetens inkomster är av naturliga skäl osäker.
Mellan budgetpropositionen och kompletteringspropositionen våren 1984
reviderades inkomslerna upp med 3. 7 miljarder kronor för budgetåret
1983/84 och med 19,2 miljarder kronor för budgetåret 1984/85. Jag kommer
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strax att redovisa hur jag justerar upp beräkningarna för budgeti\ret
1984/85 med 7 ,8 miljarder kr. Orsakerna till detta är bl. a. ändrade regler

för vissa skatter och avgifter samt förändringar i konstaterad och prognosticerad löncsummc- och konsumtionsutveckling.
En annan betydande orsak till osäkerheten är att det över statsbudgetens
inkomstsida redovisas bade inkomster och utgifter. Bruttoomsl11t11in.i.:e11 på
statsbudgetens inkomstsida är mer än dubbelt så stor som nettot. Jämförelsen över åren försvåras även av tidsmässiga förskjutningar vad avser inoch utbetalningar på enskilda inkomsttitlar. Ett förändrat antagande om
pris- eller löneutvecklingen kan direkt påverka bruttoinkomsterna medan
utgifterna påverkas först efter en tid.
I tabell 6 redovisas såväl de bruttoinkomster som de utgifter som bokförs p<l statsbudgetens inkomstsida. Mellan budgetåren 1983/84 och
1984/85 stigcr bruttoinkomsterna med ca 10.3 %· samtidigt som utgiftt:rna
endast stiger med ca 7 .4 %. Detta innebär att nettoinkomsterna som redovisas på statsbudgeten ökar markant mellan dessa budgetår. En motsvarande jämförelse mellan budgetåren 1984/85 och 1985/86 visar däremot att
utgifterna stiger snabbare än bruttoinkomsterna, vilket får till följd att
nettoinkomsterna som redovisas på statsbudgeten endast ökar med 2,3 %.
I riksrevisionsverkets inkomstberäkning (bilaga 1.2) ges en utförlig beskrivning av bruttoredovisningen samt av inkomstutvecklingen mellan
budgetåren.
Tabell 6. Bruttoredovisning av statsbudgetens inkomstsida budgetåren 1983/841985/86
Miljarder kr.

Inkomstskatt
diirav
inkomster
utgifter
Socialavgifter
därav
inkomster
utgifter
Skatt på varor och
tjänster
därav
inkomster
.. utgifter
Ovriga inkomster
därav
inkomster
utgifter
Summa nettoinkomster på
statsbudgeten
Procentuell utveckling.
bruttoinkomster
Procentuell utveckling.
utgifter
Procentuell utveckling,
nettoinkomster
5

1983/84

1984/85

1985/X6

48,9

64.3

56.1

176,8
127,9
47.0

204,7
140,4
45.3

207,2
151, I
53.4

117.4
70.4

117.5
72,2

130.1
76,7

87.6

99.4

105,2

128.4
40,8
37,7

143,7
44,3
42,I

153.9
48,7
42.1

41.6
3,9

46,I
4,0

46,3
4,2

221.2

251,I

256.8
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+I0,3

+5.0

+ 7,4

+7,6

+13,5

+2.3
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Statsbudgeten budgetåren 1984/85 och 1985/86

7 .1 Beräkningsförutsättningar

Vid en beräkning av statsinkomsternas utvt!ckling iir de antaganden som
görs om inkomstutvecklingen i samhiillet av stor betyddse. Riksrevisionsvcrkets beräkningar grundas pä antagandet all lönesumman mellan f1ren
1982 och 1983 ökade med 7.8r;;. Mellan åren 1983 och 1984 antas lönesumman öka med 9r;; samt mdlan iiren 1984 och 1985 med 5,5 ~;;.Även ;ir 1986
har verket antagit ökningen till 5.5 I/(. vilket dock endast päverkar en
mindre del av budgett1rct 1985/86. Vad avser dt!n genomsnillliga prisutvecklingen mellan åren räknar riksrevisionsverkct med en ökning med 5 ~;
mdlan åren 1984 och 1985 samt med 3 I/( mellan ären 1985 och 1986.
RRV: s bt!räkningsföruhättning;ir stämmer i stort sell överens med den
lönt!- och prisutvt!ckling for åren 1984 och 1985 som jag n.:dogjon för i det
förcgåt!ndc. För år 1986 har jag inte g_jorl n{igra egna beriikningar av
utwcklingen av lönesumma och priser. Jag utgär diirför kalkylm;hsigt fdtn
de av verket använda antagandena.

7.2 Statsbudgetens inkomster och utgifter avseende budgetåret 198.i/85

inkomster
I riksrevisionsverkets beräkning av statsb-...dgett!ns inkomster för budgetån:n 1984/85 och 1985/86 har verket tagit hänsyn till beslut som riksdagen fattat före den I december 1984. Verket har också kunnat beakta
förslag om förändringar som lagts fram av n:geringen i propositilrner före
denna tidpunkt. I förslaget till statsbudget för nästa budgcti\r ingiir ell antal
förslag som påverkar statsbudgetens inkomster. Jag ämnar i det följande
redogöra för de justeringar av verkets beräkningar for dels innevarande.
dels nästkommande budgetår som jag funnit vara nödv;indiga.
RRV beräknar statsbudgetens totala inkomster under budgetiiret 1984/85
till 251111 milj. kr.
RRV har för sina beräkningar antagit all basbeloppet. enligt lagen
( 1962: 381) om allmän försäkring, kommer att uppgå till 21 700 kr. for ~ir
1985. Det av regeringen numera fastställda basbeloppet för 1985 iir dock

100 kr. högre. Detta medför att jag räknar upp statsinkom~terna p~\ inkomsttiteln Fysi~·ka per.rnners skall på inkomst. re11/i.rntio11.1Ti11st och riire/.H' med 40 milj. kr. för innevarande budgetår. Samtidigt räknar jag ned
inkomsterna på inkomsttiteln Statliua pe11sio11sm·u(fier, 111·110 med 40
milj. kr.
RRV har beräknat inkomsterna på inkomstiteln \/is.1·ll m·u!fierji"ir regist-

rering a1· kiirkort och mo101ji1rdo11 till 110,5 milj. kr. för budgetåret
1984/85. Efter samråd med chefen för kommunikationsdepartemt:ntet beräknar jag dessa inkomster 2.S milj. kr. högre än vad RRV har heräknat.
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Vidare kan inkomsterna av fyravgifter och farleds varuavgifter för innevarande budgetår beräknas bli 6 milj. kr. större iin vad RRV har angett.
Efter samråd med chefen för kommunikationsdepartementet räknar jag
därför upp inkomsterna under inkomsttiteln J-~vrm·i;ijier, far/eJ.1Tarum·-

gijicr med detta belopp.
Regeringen har ännu inte fastsciillt domänverkets bokslut för år 1983. I
avvaktan på ett sådant beslut beräknar jag. efter samräd med statsrådet R.
Carlsson, att inkomsterna på inkomsttiteln Dumiim·erkets inlei·ereradc

1ivcrskvtt för budgetåret 1984/85 blir i enlighet med RRV: s beräkning.
Sammantaget medför mina justeringar av RRV: s beräkningar för budgetåret 1984/85 en beräknad ökning av inkomsterna med 8.5 milj. kr.
Utg(ficr
RRV har i sin beräkning av budgetutfallet för budgetåret 1984/85 beräknat de totala utgifterna till 320708 milj. kr.
Verket har beaktat förslag till anslag på tilläggsbudget om sammanlagt
1850 milj. kr. RRV beräknar utgiftsanslagen exkl. statsskuldräntor till
240 233 milj. kr.. och merbelastningen på förslagsanslag exkl. stats skuldräntor till 3 264 milj. kr. Finansfullmakten har inte utnyttjats hittills under
budget~tret.

Jag kan instiimma i dessa konstateranden och bedömningar,

dock med tillägget att RR V baserat sina beräkningar på att 1985 års
basbelopp skulle bli 21700 kr. Mot bakgrund av att basbeloppet blir 100 kr.
högre har jag räknat upp merbelastningen på förslagsanslag med 100
milj. kr. I övrigt ser jag ingen anledning att ändra i RRV: s totalsiffa för
merbclastning på förslagsanslag exkl. statsskuldräntor. Senare denna dag
kommer att föreslås anslag på tilläggsbudget Il om sammanlagt ca 51 milj.
kr. Därmed beräknas utgiftsanslagen exkl. statsskuldräntor att uppgå till
240284 milj. kr.

Tabell 7. Anslagsbchållningarna vid utgången av budgetåren 1981182-1984/85
Miljarder kr.
Huvudtitel
Utrikcsdepartementet
Kommunikationsdepartementet

1981/82

1982/83

1983/84

1984/85

Utfall

Utfall

Utfall

Ber. utfall

4.0

4.6

5, I

5,7

3,4

5,3

4,8

4,4

3J

3.6

4.1

3.2

1.2

\,(.)

1.3

0.3

6.1

7,6

8.7

7,8

Arbetsmarknad~-

departementet
Bostad~depane-

mcntet
lndustridcpartementet
Övriga huvudlitlar
Summa

1,7

2.4

2,4

2,1

19,7

24,6

26,4

23,5
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RRV har beritknat utgifterna för stahskuldriintorna till 70 600 milj. kr.
Jag delar denna bedömning.
Enligt RRV kommer de totala anslagsbeh{tllningarna umkr innevarande
budgetilr all minska med 2 943 milj. kr. för alt uppgii till 2H6 I milj. kr. vid
ingfo1gen av budgetäret 1985/86. Jag har inget all erinra mot denna bedim1ning. Utvecklingen av ansl<tgsbeh{dlningarna mellan budgetåren 1981/82
och 1984/85 framgiir av tabell 7. Redovisningen koncentreras till de departemenbomritden

d~ir

anslagsutvccklingen spelar en siirskilt stor roll.

Enligt RRV kommer utnyuandet av rörliga krediter all minska med I 332
milj. kr.. bl. a. till följd av att televerket i samband med iindrade finansieringsförutsilttningar för verket betalat tillbaka I 600 milj. kr. av tidii,:are
utnyttjad rörlig kredit. Jag har inget all inviinda mot RRV: s bediimning p;i
denna punkt.
Fiir tillkommamk utgiftsbehov. nello tar riksrevisionsverket upp 5 miljarder kr. Jag kan ansluta mig till denna bedömning.
Sammantaget ber~iknar jag utgifterna 1984185 till 320 859 milj. kr.
Tahell 8. Statsutgifterna hudgetaret 1984i85
Milj. kr.
19114/115

RRV

FöredraganJen

240 233

240 2X4

3 2h4

3 3h4

3\\UU

70hll0
2 943

70600
2 943

-.'iOO

- I 332

- I 332

IOOUO

.'iOOO

5000

3113113

.320701!

.320859

Statsbudget
Utgiftsanslag exkl. statsskuldritntor
Fi nan sful Imakt su t nyttjande
I3er;1knaJ merbelastning på forslagsanslag exkl. statsskulJr;intor
StatsskulJrantnr
För;rndringar i am.Iagsbehållning<1r
Ändrad disposition av rörliga
krediter
Beräknat tillkommande utgiftsbehov, netto

Summa slatsulgifter

60500

7 .3 Statsbudgetens inkomster och utgifter avseende budgetåret 1985186

Jnkomsta
Riksrevisionsverket har beriiknat statsbudgetens totala inkomster under
budgetåret 1985/86 till 256 70 I milj. kr.
RRV har som beräkningsförutsättning utg{1tt ifrän all basbeloppet för [1r

1985 kommer att uppgå till 21 700 kr. Det av regeringen fastställda basbeloppet för år 1985 uppgår emellertid, som jag nyss niimnt. till 21 800 kr. Jag
har med anledning av detta korrigerat RRV: s beriikningar av inkomsterna
för budgetåret 1985/86. För nästkommande budgct~ir r~iknar jag sålunda
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upp inkomsterna under inkomsttitlarna Frsisf.:.a pcn1111cr.1· sf.:.att 11il i11f.:.0111st. r1'11li.w1io11s1·i11st och riil"l'lse och M1°1T1irdc.l'f.:.art med IOO milj. kr.

resp. ~O milj. kr. För inkomsttiteln Statliga pl'mi1111.1·a1·g!ficr. 111'/to innehiir
ett hashelopp för {1r 1985 p[t 21 800 kr. att RR V: s hcriikning av inkomsterna
netto hchövcr justeras ned med 90 milj. kr. Jag riiknar s{tlcdes med ett
underskott p[t inkomsttiteln som uppg;\r till 44 milj. kr.
RRV har heriiknat inkomsterna p{t inkomsttiteln A rgifier rid 111//1·crf.:.c1
till h4.7 milj. kr. Till följd av nya avgiftsuttag inom tullverkets vcrksamhetsomdde som jag senare denna dag avser att föres!;\. riiknar jag upp
dessa inkomster med 5 milj. kr.
Jag har i det förcg{1ende redogjort för mitt förslag till höjning av skatten
pä annonser och reklam. Statens merinkomster till följd av skattchöjningen
hcr:iknar jag till 50 milj. kr. Jag riiknar diirfor upp inkomsterna under
inkomsttiteln Skatt pil m111011s1·r och rcf.:.la111 med detta hclopp.
För post verkets del riiknar jag - efter samrfttl med chefen for kommunikationsdcpartemcntct - upp inkomsterna under inkomsqitcln Riintor på
pos11·crf.:.cts stats/1)11 med 44 milj. kr. Inkomsttiteln Posti·erf.:.ets i11/c1·crc/'llclr iii·crsf.:.1111 riiknas p<'t samma gfmg ned med 6 milj. kr. Ändrade heriik-

ningsgrunder för postverkets statskapital för vidare till följd att inkomsttiteln Postrcrf.:.cts ll\'.l'l.:ifr11i11gar hör utg{1 ur statshudgeten.
Samtidigt beräknar jag - även i detta fall i samråd med chefen för
kommunikationsdepartementet - att inkomsterna under inkomsttiteln Vissa a1".r.:ifier f('ir rcgistrcri11g m· kiirkort och 111111111f11rd1111 kommer att uppg{1

till 2.7 milj. kr. mer iin vad riksrevisionsverket beriiknar för budgetåret
1985/86.
Chefen för kommunikationsdepartementet kommer att senare under
dagen lägga fram ett förslag till dels extra inlcveranser. dels ökade kvartalsvisa inleveranser från statens traliksiikerhetsverk. In leveranserna skall
ske till inkomsttiteln Ö1·riga i11f.:.11mster m· statens 1·erk.rnmhc1. Efter samråd med chefen för kommunikationsdcpartementet räknar jag upp denna
inkomsttitel med 78.6 milj. kr.
RRV heriiknar inkomsterna under inkomstiteln Inkomster m· 11pphiird
111·.fdparf.:.eri11Rsm·g!fier till

45 milj. kr. I denna beräkning ingår inte effek-

terna av kostnadsrelaterade ökningar av upphörden av felparkeringsavgifter. Jag justerar därför. även i detta fall efter samråd med kommunikationsministern. riksrevisionsverkcts beräkningar med 11 milj. kr. till 56
milj. kr.
Chefen för arhetsmarknadsdepartementet kommer senare idag att redovisa sina beriikningar över de totala utgifter som skall täckas av anslaget
Bidrag till arhetslöshetsersiittning och utbildningsbidrag samt av arbetsmarknadsavgiften. Till följd av detta riiknar jag upp inkomsterna under
inkomsttiteln Ö1·riga .rncia/m·g!ftcr, ncttn med 151 milj. kr.
För inkomsttiteln Sj11~fi.irsiikring.rn1".r.:!fi. 11c110 beräknar riksrevisionsverkct inkomsterna till I 558 milj. kr. för niistkommandc budget[1r. Chefen
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för socialdepartementet heräknar att utgifterna under denna inkomsttitel
blir 223 milj. kr. större än vad som RRV utgår ifrån. Jag räknar därför ned
inkomsterna under inkomsttiteln med 2'.!3 milj. kr.
Inom jordhruksdepartementets område har en översyn av gällande inkomst- och anslagsregler lett till att ett antal inkomsttitlar hör upphöra eller
slås samman. Inkomsttiteln A1·gifrer fiir 1•iixrskyJd.1inspekrion. som RRV
beräknat till 8,6 milj. kr., bör inte tas med i statsbudgeten för budgetåret

1985/86. Till den del avgifter för växtskyddsinspektion avser verksamhet
inom lantbruksstyrelsens område bör avgifterna tillföras anslaget Lantbruksstyrelsen. Den del av avgiftsinkomsterna som avser avgifter för
registrering av hälso- och miljöfarliga varor avses tas upp i en siirskild
proposition om den framtida kemikaliekontrollen under vf1ren 1985. Detta
har beaktats under beräknat tillkommande utgift~hehov. netto.
Vidare bör inkomster som redovisas under inkomsttiteln Inkomster 1·id
stafl'll.f lit'.1·medcl.n-crk och som RRV uppskattar till 2 milj. kr. fr. o. m.
budgetåret 1985/86 tillföras anslaget Statens livsmedelsverk. Inkomsttiteln
tas därför inte upp i statsbudgetförslaget för hudgetf1ret 1985/86.
I statsbudgeten för budgetåret 1984/85 har de tidigare anslagen Fiskerilån och Fiskheredningslån förts samman till ett nytt anslag benämnt Lån
till fiskerinäringen. Inkomsttitlarna Ränteinkomster pcl.flskeriltln och Rii11tei11komsrer på fiskbcrednings/ån bör därför föras samman till en inkomsttitel benämnd Rämeinkomstcr på lån till fiskerinäringen. Vidare hör inkomsttitlarna Återbetalning m• fiskeri/ån och Återbetalning m· fiskhered-

ningslån föras samman till en inkomsttitel benämnd Återhl'talning a1· lån
till fiskerinäringen.
Jag har i dessa frågor samrått med chefen för jordbruksdepartementet.

Tabell 9. Ändringar i RRV:s beräkningar av statsbudgetens inkomster
budgetåren 1984/85 och 1985/86
I 000-tal kr.
1984/85

RRV:s
beräkning

Inkomsttitel
1111 Fysiska personers skatt
på inkomst,
realisationsvinst och
rörelse
1221 Sjukförsäkringsavgift,
netto
1251 Övriga
sociala vgifter, netto

50193000

1985/86

Förändring enligt föredraganden

+40000

RRV:s
beräkning

Förändring enligt föredraganden

39635000

+ 100000

I 558 000

-223 000

587 000

+ 151 000
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19K.'i/K6

19K4!8''

RRV:'
hcr;1knin,l!

hir;indrin,l! enligt ft•rcdraganden

1411 \1.:rv;irde>katt
14.'i2 Skatt r•I
annonser tl<.:h
reklam
2111 l'o\t \-Crket s
inlevererade
iwcrsk<•tt
2:114 R;inte1nkt1msler
p:i l;.in till
fi,knin;irinµen
2~15 R:mteinkomo;,ter
p;"1 fi,l..beredning,liin
:!)~~ R;inlor p[1
r<ist\"erkets
\ta1'1{m
2518 Fyravgifter.
~~~."

25:14

2541
2622

2624

2811

412:1

4124

52 Il

:104000

110500

+ 50000

488000

+ .'iOOOO

hOOOO

1)000

+

1919

10000

+ 44000

KhOO

KhOO

121600

+ 2 700

f\000

+ 2 500

+

2000

45000

+ 11 <KIO

420000

+ 78600

+

4146

-40 ()()()

+
251 110787

5 000

20()()

IMlOO

I 162()()(1

1919

1919

04700

Summa förändrini:ar
enlii:t föredra,:tanden
Summa inkomster

...

for;indrinJ! enligt fon:dragandcn

'it.900000

5 (l()(l

f~1rlcdwaru-

avµifter
A'"!!iftcr for
viixl\kyddsin,pektion
Vi\sa av!!ifter for
re!!istrcring av körkort och
motorfordon
Avgifter vid
1ullvcrkc1
Inkomster vid
statem livsmedels verk
Inkomster av
urrhörd av
felparkeringsavgifter
Ovriga inkomsler av
statens verksamher
Aterhetalning
av hin till
fiskeriniir_mgen
Aterhetalning
av liskhercdninµsl{m
Statliga pensionsavgifter.
netto

RRV:'
her;ikninJ!

46000

8500

4146

4146

-

90000

+162700
256701215
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RRV: s ber[ikningar i övrigt föranleder inte n;°1gon erinran från min eller
andra berörda statråds sida. Totalt innebär de av oss förordade avvikelserna från verkets beriikningar en uppräkning av inkomsterna för budgetåret 1985/86 med 162.7 milj. kr. Jag beräknar sålunda statsbudgetens inkomster för budgct;\rct 1985/86 till 256 864 milj. kr. Ändringarna i RRV: s
berLikningar framg~lr av tabell 9.
Avslutningsvis vill jag redovisa förändringarna i indelningen av statsbudgetens inkomstsida i statsbudgetförslaget för budgetåret 1985/86 (tabell
10).
Tabell 10. Fiirslag till förändringar i uppställningen av
inkomster 19115186

stal~budgetens

Inkomsttitel

Förslag

1453
2115
2210
2314
2315
2325
2512
2513
2525
2622
3112

Namnändring
Namnändring
Namniindring
Namnändring
Upphör
Ny inkomsttitel
Upphör
Upphör
Upphör
Upphör

31I5
3120
3312
3362
4123
4124
5111
5115
5120
5121

Totalisatorskatt
Affärsverket FFV: s inlevererade översko!!
Överskott av fastighetsförvaltning
Riintcinkomstcr p;\ lån till fiskerinäringen
Riinteinkomstcr pi1 fiskberedningshln
Räntor pt1 rost verkets stat si än
Vattendomstolsavgifter
Avgift för statlig kontroll av läkemedel
Avgifter fiir viixtskyddsinspcktion
Inkomster vid statens livsmedelsverk
Televerkets inkomster av försälda fastigheter
och maskiner
Affärsverket FFV: s inkomster av försålda fastigheter och maskiner
Statliga myndigheters inkomster av försålda
byggnader och maskiner
Övriga inkomster av försåld egendom
Inkomster av försålda lager
Återbetalning av lån till fiskerinäringen
Återbetalning av fiskberedningslån
Postverkcts av~krivningar
Affärsverket FFV: s <1vskrivningar
Avskrivningar pfi fastigheter
Avskrivningar på fastigheter

Upphör
Namnändring
Namnändring
Ny inkomsttitel
Upphör
Namniindring
Upphör
Upphör
Namnändring
Namnändring
Namnändring

Utg{fterna
Mitt förslag till statsbudget uppgår på utgiftssidan till totalt 320 325 milj.
kr. Därav uppgår utg(ftsans/agen exkl. statsskuldriintor till 244125 milj. kr.
Det största anslaget i budgetförslaget är anslaget Räntor på statsskulden
m.m. Riksgäldskontoret beräknar belastningen på detta anslag till
71200milj. kr. under nästa budgetår. Riksgäldskontoret har i sina beräkningar utgått från räntenivån och valutakurserna i början av november
1984. Sedan dess har räntesatserna i stort sett legat stilla samtidigt som
dollarskursen har stigit. Av dessa skäl kan statsskuldräntorna tyckas lågt
räknade. Mot detta skall dock ställas att riksgäldskontorets beräkningar
baseras på ett underskott i statens budget om ca 70 miljarder kr. såväl för
innevarande budgetår som för budgetåret 1985/86. Vid min beräkning av
inkomster och utgifter på statsbudgeten har jag funnit att underskottet
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kommer att uppgå till ett lägre belopp för nästkommande budgetår. Då
beräkningarna av statsskuldräntorna även i övrigt är behäftade med stor
osäkerhet, bl. a. med avseende på statsskuldens placering och valutaförlusternas omfattning. finner jag sammantaget ingen anledning att gå ifrån
riksgäldskontorets beräkningar för budgetåret 1985/86.
Räntorna på statsskulden beräknas till 71 200 milj. kr. enligt vad som
framgår av tabell 11.
Tabell 11. Räntor på statsskulden
Miljarder kr.
Budgetar

1984/85

Förändring

1985/86
Förslag

Nuv.beriikning

12.2

+7.9
-0.9
-6.4

51.9
13.5
5,8

70,6

+0,6

71,2

Räntor på inhemska län m. m.
Riintor på utländska lim
Valutaförluster

44,0
14.4

Summa

I syfte att få en så långt möjligt rättvisande bild av den totala belastningen på statsbudgeten beräknas. utöver utgiftsanslagen. på statsbudgetens
utgiftssida även medel för förändringar i anslagsbehållningar. ändrad disposition av rörliga krediter och beräknat tillkommande utgiftsbehov, netto.
Det är mycket svårt att beräkna anslagshehållningarnas 11t1•eckling.
Detta beror bl. a. på det sätt som posten Beräknat tillkommande utgiftsbehov. netto, beräknas på. Denna post avser beräknad kassamässig belastning. Det senare innebär att anvisade anslag kan visa sig bli större än vad
som kassamässigt reserverats under denna post. vilket - under i övrigt lika
förutsättningar - leder till att beräkningarna av förändringarna i anslagsbehållningarna bör justeras.
Jag räknar med en nedgång i anslagsbehållningarna om totalt I 500 milj.
kr. budgetåret 1985/86 (tabell 12). Dessa beräkningar beaktar det nyss
nämnda förhållandet att bedömningarna av tillkommande utgiftsbehov,
netto. såväl under innevarande som nästkommande budgetår avser kassamässig belastning.

Tabell 12. Beräknad förändring av anslagshehållningarna under budgetåret 1985/86
Miljarder kr.
Huvudtitel

Beräknad
anslagsbehållning

1985-07-01
Utrikesdepartementet
Arbetsmarknadsdepartementet
Industridepartementet
Övriga departement
Summa

Beräknad förändring

1985-07-011986-07-01

5.7
3.2
7.8
6,8

+0.5
-1.0
-0.5
-0.5

23,5

-1.5
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Budgetutfallet, och därmed statens upplfmingshehov. påverkas i\ ven av
förändringar i utnyt(jandct m· riirliga krediter hos riksgäldskontoret. Sådana krediter har enligt riksdagens beslut stiillts till förfogande för vissa
affärsverk. myndigheter och bolag. För nästkommande budgetf1r brukar en
schablonmässigt beräknad ökning av den rörliga krediten om 500 milj. kr.
tas upp i förslaget till statsbudget. Det har inte kommit ni1gra forhf1llanden
till min kännedom som föranleder mig att frfingfi denna praxis. Sammantaget räknar jag därför med en ökning av utnyttjandet av rörliga krediter med
500 milj. kr.
För att erhålla en rätt visande bild av den slutliga helastningen p~i statsbudgeten miiste utöver budgeteringen av utgiftsanslagen. beräkningar av
föriindringar i anslagsbehållningar och i utnyttjandet av rörliga krediter.
posten Beriiknar rillkommandc 111g({rs/Jl'i10\', ncrro \ieräkna-;. Normalt
m[1ste under löpande \iudgetiir anvisas medel p{i tillägg<,budget for vissa
iindamftl utöver vad som anvisats i statsbudgeten. Detta sker frtirnst i
samlingspropositioner om anslag m. m. p[1 tilläggsbudgetarna 1-111. 1 föreliggande förslag till statsbudget täcker tillkommande utgiftsbehov. netto.
den ändrade belastning som kan komma att uppst;\ p[1 statsbudgeten till
följd av dessa tilläggsbudgetar och andra särskilda propositioner som planeras föreläggas riksdagen senare under vårriksdagen och diir motsvarande anslag i budgetpropositionen upptagits med endast beriiknadc belopp.
Dessutom ingår vissa allmänna reserver. och vissa forstiirkningar av stahinkomsterna. i beräkningen. Mot bakgrund av vad jag nu anfört har jag
beräknat posten Beräknat tillkommande utgiftshehov. netto till 3 miljarder
kr. för budgetåret 1985/86.
Jag beräknar sålunda statsutgifterna for budgetåret 1985/86 i enlighet
med vad som anges i tabell 13.
Tabell 13. Statsutgifterna för budgetåret 1985/86
Milj. kr.
1985/8(>

Förslag till statsbudget
Utgiftsanslag exkl. statsskuldräntor
Statsskuldräntor
Föriindring i anslagsoehållningar
Ändrad disposition av rörliga krediter
Beräknat tillkommande utgiftsbehov. netto

244 12.'i
71 2110
I 5110

Summa statsutgifte['

320325

5110
3 0110
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7 .4 Statsbudgetens saldo för budgetåren 1984/85 och 1985/86

Med hänvisning till min redovisning i det föregående beräknar jag utfallet av statsbudgetens inkomster och utgifter för innevarande budgetår och
förslaget till statsbudget för budgetåret 1985/86 på det sätt som framgår av
tabellerna 14 och 15.
Tabell 14. Statsbudgeten för budgetåren 19R4/85 och 1985/86
Miljarder kr.
1984/8.'i
Beräknat utfall
Enligt

RRV
Inkomster
Utgifter
varav statsskuldräntor
Saldo

251.1
320,7

Enligt föredraganden
251.1
320.8

198.'i/86
Förslag
till statsbudget
256.8

Förandring
1984/851985/86

32tU

+5.7
-0.5

70.6

70,6

71.2

+0.6

-69.6

-69,7

-63,5

+6.2

Sammanfattningsvis innebär min redogörelse att underskottet i statsbudgeten för innevarande budgetår kan beräknas uppgå till 69. 7 miljarder kr.
För budgetåret 1985/86 beräknar jag att statsinkomsterna ökar med 5. 7
miljarder kr. och att statsutgifterna minskar med 0,5 miljarder kr. Underskottet i statsbudgeten för budgetåret 1985/86 beräknas därmed bli
63 .5 miljarder kr.

.,
""=

Tabell 15. Förslag till statsbudget för budgetåret 1985/86
Inkomster:
Skatter
Inkomster av statens verksamhet
Inkomster av försåld egendom
Återbetalning av Ian
Kalkylmässiga inkomster
Summa kr.

Underskott
Summa kr.

221995501 000
26 552326000
99401000
4155 121000
4061566000
256 863 915 000

63461425000
320 325 340 000

0
"C

Utg(ftsanslag:
Kungl. hov- och slottsstatema
Justitiedepartementet
Utrikesdepartementet
Försvarsdepartementet
Socialdepartementet
Komrnunikationsdepartementet
Finansdepartementet
Utbildningsdepartementet
Jordbruksdepartementet
Arbetsmarknadsdepartementet
Bostadsdepartementet
Industridepartementet
Civildepartementet
Riksdagen och dess verk m. m.
Räntor på statsskulden, m. m.
Oförutsedda utgifter

--=

31468000
9096197000
9713744000
25 081 657 000
79 210 164 000
12 513 239000
15215198000
37981647000
6 31458:! 000
17 848 624 000
13 819 587 000
11 208 462 000
5658861000
430910000
71 200 noo 000
I 000000

315 325 340000

Beräknad ä1·rig mede/J/örhrukning:
Minskning av anslagsbehållningar
Ökad disposition av rörliga krediter

1500000000
500000000

2000000000

Beräknat tillkommande
utgiftsbehvl'. netto

3 000 000 ()()()

3 000000000

Summa kr.

00

""00-

'JI

.Q
Q

~

;-

-

IJQ
~

320 325 340 000

-.J

~
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Till regeringsprotokollet i detta ärende bör fogas som bilagor:
Preliminär nationalbudget 1985 (Bilaga I. I)
Riksrcvisionsverkets inkomstberäkning !Bilaga 1.2)
Riksrevisionsverkets beräkning av budgetutfallet for budgetåret 1984/85
!Bilaga 1.3)
Vissa tabeller rörande den statsfinansiella utvecklingen m. m. (Bilaga 1.4)
Lagförslag IBilaga l.5l

HemstälJan
Med hiinvisning till vad jag har anfört hemställer jag att regeringen
dels föreslär riksdagen att
I. godkänna de allmänna riktlinjer för den ekonomiska politiken
som jag har förordat i det föregående .
.., godkänna de allmänna riktlinjer för budgetregleringen som jag
har förordat i det föregående,
3. anta förslaget till lag om ändring i lagen ( 1972: 266l om skatt på
annonser och reklam,
4. för budgetåret 1985/86, i avvaktan på slutliga förslag i kompletkringspropositionen och i enlighet med vad jag har förordat i det
föregående.
al beräkna statsbudgetens inkomster.
bl beriikna förändringar i anslagsbehällningar.
c) bcriikna förändringar i dispositionen av rörliga krediter.
dl berilkna beritknat tillkommande utgiftsbchov. netto.
5. bemyndiga fullmäktige i riksgäldskontoret att medge kreditgivning till affärsverk i enlighet med vad jag har förordat.
dels bereder riksdagen lillfälle au ta del av vad jag har anfört beträffande
6. den kommunala ekonomin.
7. statliga kreditgarantier. m. m ..
8. försöksvt:rksamhcten med riinteincilamcnl.
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Bilaga 1.1 Preliminär nationalbudget

Bi/a!fa i .i

PRELIMINÄR NATIONALBUDGET 1985 1
Inledning
Den preliminära nationalhudgeten för 1985 som härmed läggs fram är
utarbetad inom finansdepartementet och konjunkturinstitutet. Nationalbudgeten bygger på material från fackdepartement och olika verk och
institutioner. Vidare har utredningsrådet hörts. Dess ledamöter bär dock ej
något ansvar för de bedömningar som görs i nationalbudgeten.
Nationalbudgeten består av två delar. I den första delen. kapitel I.
sammanfattar finansdepartementet det ekonomiska läget och konjunkturutsikterna. Den andra delen, kapitel 2-10, behandlar utvecklingen inom
olika områden mera i detalj. I appendix till kapitel l redovisas arbetsfördelningen mellan finansdepartementet och konjunkturinstitutet.
Ansvaret för bedömningen av Sveriges ekonomi 1985 vilar på finansdepartementet. där arbetet med nationalbudgeten letts av statssekreteraren
Erik Åsbrink och planeringschefen Lars Mathlein.

1

I

Kalkylerna avslutades för finansdepartementets del den 20 december 1984.
Riksda1:en 1984185. l sam/. Nr 100. Bilaga I.I

2

Prop. 1984/85: 100
I Sammanfattande översikt

1

I. I Internationell utveckling

I Förenta staterna. som varit motorn i världsekonomin under den senaste uppgången. nådde den ekonomiska tillväxten närmare 4%, 1983 och över
8 ~,;:,första halvåret 1984 för att därefter försvagas avsevärt, Under de nära
tvä år den ekonomiska aktiviteten expanderade snabbt i Förenta staterna
kunde andra länder i större eller mindre utsträckning dra nytta av den
ökade efterfrågan. Stimulansen förstärktes i hög grad av dollarkursuppgången. Särskilt i Japan och andra länder i Ostasien betydde exportmöjligheterna att också hemmaefterfrågan så småningom förstärktes, främst
vad avser investeringarna.
Även i Västeuropa förstärktes tillväxten, men i långt blygsammare utsträckning. Arbetsmarknadsläget har därför fortsatt att försämras i Västeuropa. Under andra hälften av 1984 var d~ir närmare 20 milj. människor,
motsvarande drygt 11 % av arbetskraften, utan jobb. Tillväxtimpulserna
från Förenta staterna dämpades av att många länder fortsatt att föra en
restriktiv ekonomisk politik. För Västeuropa som helhet ökade BNP med
ca 2 % under första halvåret 1984. Prisstegringstakten dämpades som följd
av lägre inhemska kostnadsökningar och mycket måttliga råvaruprisstegringar på världsmarknaden. Eftersom många råvarupriser noteras i dollar,
har flertalet europeiska länder ändå genom dollarkursuppgången fått vidkännas stigande importpriser på råvaror omräknat i nationell valuta.
Konjunkturutvecklingen i Förenta staterna företer drag som inte utesluter en förnyad tillväxt i efterfrågan efter det relativt svaga andra halvåret
1984. Inflationstakten är fortfarande relativt låg, vilket bör stärka hushållens realinkomster. Finanspolitiken kan väntas vara fortsatt expansiv,
även om vissa budgetförstärkande åtgärder kan komma att vidtas under
1985. Å andra sidan riskerar de stora underskotten i den federala budgeten
och på bytesbalansen att medföra en ränteuppgång och en utveckling av
växelkursen som dämpar den inhemska efterfrågan. Den framtida dollarkursen är i det perspektivet särskilt osäker och snabba förändringar härvidlag kan få följder som är svåra att förutse. Med en mera successiv
nedgång av dollarkursen, beräknas tillväxttakten i den amerikanska ekonomin 1985 kunna bli ca 3 %.
Jämfört med helåret 1984 innebär detta således mer än en halvering av
tillväxttakten. För de Västeuropeiska länderna - liksom för övriga länder
med direkta eller indirekta ekonomiska relationer med Förenta staterna krävs därmed en starkare inhemsk tillväxt för att kompensera för den
långsammare amerikanska utvecklingen. De länder som haft den bästa
' I detta kapitel redovisas finansdepartementets bedömning av den ekonomiska
utvecklingen. I kapitel 2-10 behandlas utvecklingen inom olika områden mera i
detalj, Arbetsfördelningen och prognosavvikelser mellan finan5departementct och
konjunkturinstitutet framgår av appendix till detta kapitd.
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draghjiilren friin Förenta staterna heriiknas fii en viss urrhromsning av
tillviixten - i t. ex. Jaran med niirm<_m: en rrocentenhet - men i1nd;I
bevara en starkare expansion iin i Viis.t.eunira. diir BNP-tillviixti:n heriiknas hli ungefar oföriindrad 198'\. dvs. ca 2 li2t;(. Den förhiittrade lön,amhctcn och det ökade kapacitetsutnyttjandet viintas mcdfiira en relativt
exransiv investcringsvcrksamhet. I ncra liindcr förutses den ekonomiska
rolitiken heh;'\lla en övcrviigandc restriktiv inriktning. En försvagning av
dollarkursen kan vidj!a utrymmet för liittnadcr i renningrolitiken. men det
iir inte att riikna med att nf1gra mer hetydandc finansrolitiska stimulanser
kan f;°1 effekt redan under 1985. Risken för en tilltagande innarion i Viisreun,ra ffir hcdömas vara liten under detta {1r.
Produktionstilhiixlt·n fHNP> i 01-:Cf>-områdl'I
Artig procentuell for;indring
19!(1

19X4

3.7
3

h 314

Japan
Förhundsrepuhliken Tyskland
OECD - Europa
OECD - totalt

1.3
2.6

Förenta staterna

u

5 314
:! 1/2
2 1/4
4 314

3
5
:! 314
2 1/2

3

Även Hinderna utanför OECD-omr;°1det torde ffi kiinna av den l<°mgsammare tillväxten 198.'i. Förutsiittningarna varierar dock avseviirt mellan
olika regioner. I de asiatiska Hinderna iir tillviixtförutsiittningarna i allmänhet fortfarande relativt goda. För de skuldtyngda liinderna innebiir den
liigre aktivitetstillviixten i viirldsekonomin ett hortfall av exportmöjligheter
som i viirsta fall ocksf1 förviirras av stigande dollarriintor. För de nesta
råvaruproducenter är marknadssituationen svag med överkaracitet p:'1 uthudssidan och lf1g efterfrf1gan i förhrukarliindcrna av si1viil konjunkturella
som strukturella skiil. Sett frt1n industriliindernas horisont innehär denna
utveckling en hegriinsad importkapacitet i u-liinderna ocks{1 under 1985.
Sammanfattningsvis förutses således tillväxten i den internationella konjunkturen hromsas urir 198.'i. Osiikcrhcten om vilka faktorer som skulle
kunna hidra till en fortsatt tiJJv;ixt in rit1 1986 iir stor. Om inhromsningen i
Förenta staterna hlir kraftigare iin hehikni1t s<°1 iir riskerna för en internationell recession hetydandc. 1
Viirldshandcln. som genomgick en hctydande exransion 1984. väntas
1985 <°1terg[1 till en lägre tillväxttakt om ca 4-5 c,r,. Handeln med hearhctade
varor förutses öka med n I /2 '+ och rriserna för dessa varor med 4 '/( 198.'i.

1
I de kalkyler som rcdovi-.1s i finamplancn och nationalhudgctcn har ber;ikningstckniskt antagits en v;ixelkurs. SEK/dollar. p;I K:h9 för 1985.

Rät1clsc: S. 3. tabell kol. 3. rad 3 Står: 2 1/4 Rättat till::! 3/4
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1.2 lJt\'ccklingcn i s,·crigc
Under perioden 1982--1984 beriiknas den totala produktionen. BNP. ha
ökat med 5.4 '.:(. Förutom exporten iir det friimst näringslivets investeringar som har givit ett positivt bidrag till produktionstillviixten. Övriga efterfr1igekomponenter som privat konsumtion. lagerinvcsteringar och bostadsinvesteringar har sammantaget snarast haft en diimpande inverkan pä
uppgilngen. Som framgilr av tabell I: I iir eflerfr{1gesammamii1tningen i den
hiir konjunkturfasen viisentligen annorlunda iir under den föreg{iende uppg,fingen 1978- 1980. Då var drivkrafterna privat och offentlig konsumtion
samt lager. medan utrikeshandeln gav ett negativt bidrag.
Exporttillviixten och en förhftllandevis svag inhemsk efterfr[igeutveckling har medfört en kraftig förbiittring av bytesbalansen. Förbiittringen
under de tvf1 senaste liren uppgår till drygt 20 miljarder kr.
Lönsamheten i industrin har också förhättrats. Driftsöverskottet I netto).
miilt som andel av fi.iriidlingsvärdet. uppskattas till 23 i;;, 1984, all jiimfiira
med I I .87r 1982. 1978 låg driftsöversko\lsandelen p;°1 en rekonll{1g nivå.
4.1%.
Sysselsiillningen minskade med IOOOO personer mellan 1980 och 1982.
Under 1983 viinde utvecklingen. och ökningen under de senaste tv[i åren
uppskattas till niirmare 40000 personer.

UIri /.: cs/111mlcl11
De senaste tvf1 f1ren har. som nämnts. innehurit en kraftig tillväxt av

cxportrn. Fr<°in 1982 till 1984 har den totala exportvolymen ökat med ca
18.5';''r och för bearhetade varor var ökningen niira 20':·r. Exporten till
industriliinderna har ökat i en iinnu högre takt. Niirmare hiilften av exportökningen har sin grund i ökade marknadsandelar.
Denna andelsvinst är huvudsakligen en effekt av J982 {1rs devalvering.
Sveriges relativpriser för hearhetade varor minskade med inemot 4 ';'·(
mellan 1982 och 1983. Givet vissa observerade samhand mellan relativprisforändring och marknadsandelsvolyrner (se kapitel 3.1.) beriiknas den med
devalveringen sammanh;ingande rclativprissänkningen ha medfört en lik-

Tahell 1:1RNP-uheckling19112-19114och 19711-19110
Föriindring i milj. kr .. !9!<0 lirs priser

19!(!-1984

197!<- 1980

HNP

2N442

27719

Privat konsum!ion
Offen!lig konsumtion
Bruttoinvesteringar
Lagerinves!cringar
U!rikeshandeln. ne!!o
därav export
import

-:!W'
4 9.5:!
4 12:!

]l) :!.55

4hf1

:!I :!65

30.547
9 :!82

3999
79:!1
l.'i :!70
-9 7:!6
K:!.'\7
17983
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ning av de svenska marknadsandelarna med ca 7 C/r, i volym fram Lo, m,

1984.
Vid sidan om effekterna av relativprissänkningen har devalveringen
troligen också givit upphov till ytterligare andelsvinster. framför allt genom förbättrade vinstmarginaler. De ökade vinsterna har medfö11 att företagen kunnat satsa mer på bl. a. marknadsföring. Förbättringen av vinstläget har dessutom inneburit möjligheter att utöka varusortimentet och bjuda
ut dels nya, dels tidigare olönsamma produkter. Sannolikt ger denna typ av
konkurrenskraftsförbättring effekter på andelarna med något längre tidseftersläpning än förändringar i relativpriset.
Sammantaget beräknas devalveringen ha bidragit till en ökning av de
svenska marknadsandelarna och därmed exporten av bearbetade varor
med ca 8 S'r i volym 1983 och 1984. För råvaruexporten har motsvarande
ökning beräknats till .'i '/i:-.
Exporten av bearbetade varor ökade enligt preliminära beräkningar med
ca 11 1/2 % 1984. Exporttillväxten kan i huvudsak föras tillbaka på en
mycket stark importökning i industriländerna. framför allt i Nordamerika
och Japan där marknadstillväxten beräknas ha uppgått till ca 30 %. I
Västeuropa låg importtillväxttakten kvar pa 1983 års nivå kring 7%. I de
icke-oljeproducerande u-länderna och i statshandclsländerna ökade importen något 1984 efter att ha varit stagnerande under ett par år. Importefterfrågan från OPEC-området fortsatte däremot att minska.
Totalt sett ökade marknadsandelarna för Sveriges export av bearbetade
varor med drygt I% 1984. I industriländerna, där den svenska marknadsandelen ökade mycket kraftigt - drygt 8Vc i volym - 1983, hölls andelen
ungefär oförändrad 1984. Å andra sidan ökade andelarna i länderna utanför
OECD-området kraftigt 1984 efter en pataglig minskning 1983. Bakom
olikheterna i utvecklingen i olika länderområden kan flera faktorer skönjas. Dels är det tydligt att effekterna av relativprissänkningarna i samband
med devalveringarna 1981 och 1982 får genomslag med större tidseftersläpning i u-länderna än i 1-länderna. Det synes vidare vara så att export till
Hinderna utanför OECD-området av kapacitetsskäl fått stå tillbaka för
export till industriländerna 1983. Härigenom har en del marknadsandelsförluster uppkommit utanför OECD-området som sedan tagits tillbaka
1984.
Konkurrensläget för den svenska industrivaruproduktionen har försämrats något under 1984. Detta har skett dels genom att lönekostnaderna per
producerad enhet har ökat I a I 112 % snabbare än i konkurrentländerna.
dels genom att kronkursen, konkurrensmässigt sett, har stärkts. De svenska relativa exportpriserna har härigenom ökat med drygt 3 '/~ 1984. Eftersläpande, positiva effekter av relativprissäkningama i samband med devalve1ingcn 1982. uppväger emellertid de negativa effekterna på marknadsandelarna 1984. I OECD-området förutses en andelsförlust med I 114 'le.
medan andelarna kan väntas öka lika mycket i övriga världen.
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Med en timlöncökning på 5 % från 1984 till 1985 kan det relativa exportpriset hållas oförändrat 1985. Det förutsätts

<la vidare att produktivi-

tetsökningen i exportindustrin 1985 kommer att uppgå till 3 i1 4 '/( och att
företagens vinstmarginaler hålls ungefär oförändrade.
Mot bakgrund av den utveckling i omvärlden som beskrivits ov;.m bedöms marknadstillväxtcn för svensk export av bcarbt:tadt: varor stanna vid
drygt 6% 1985. En påtaglig minskning av efterfrågetillväxtt:n friin 1984 är
att vänta i Nordamerika och Japan liksom i de nordiska länderna. Även i
de större västeuropeiska länderna förutses marknadstillväxtt:n dämpas
från 1984 till 1985. Den totala svenska exporttillviixkn för hearhetadc
varor skulle därmed sjunka till något under 6(.'.·(. i volym 1985.
Råvaruexporten förutses minska med ca I 112 (.'( 1985. En fortsatt minskning i utförst:ln av petroleumprodukter och trävaror iir all vänta. Även
exponen av fartyg beräknas fortsätta att minska piitagligt frfrn 1984. Totalt
bedöms varuexportens tillväxt minska frän 7 112 <;; 1984 till ca 3 1/2 q. 1985.
För imporfrn har devalveringarna 1981 och 1982 inte givit lika stora
effekter som för exporten. 1982 års devalvering beräknas ha lett till att
importvolymökningen 1982- 1984 blev ca 3 procentenheter lägre iin den
eljest skulle ha blivit. För de bearhetade varorna har motsvarande effekt
skattats till 6 procentenheter. Detta har emellertid endast räckt till att
motverka den trendmä~siga ökningen av importens andel av den inhemska
förbrukningen. Importandelen har salunda varit ungefär oförändrad 19821984. Den sjönk något under loppet av 1983 men ökade återigen 1984.
Relativpriset för de bearbetade varorna minskade med drygt 3 112 ')(
1983. varav ca 3 procentenheter

ber~lknas

vara en följd av 1982 iirs deval-

vering. Uppenbarligen har de utländska leverantörerna och de svenska
grossisterna minskat vinstmarginalerna på den svenska marknaden i syfte
att bibehålla konkurrenskraften.
Importen av bearbetade varor ökade preliminärt med 9,5% 1984. Detta
innebar en påtaglig acceleration från 1983. då importtillväxten för bearbetade varor stannade vid knappt 2 %·.
Den kraftiga importtillväxten 1984 kan huvudsakligen föras tillhaka på
ökningar av export, lagerinvesteringar och fasta investeringar. Genom all
konkurrenskraften för den svenska produktionen försämrats något under
1984 har importandelen av den inhemska förbrukningen åter ökat.
Importen av bearbt:tade varor väntas fortsätta att öka i en förhiillandevis
hög takt 1985 eftersom den privata konsumtionen. lagerinvestcringarna
men även de fasta investeringarna förutses öka kraftigt. l\frd en lönekostnadsökning i Sverige på högst 5 <;f, förutses relativpriset gentemot utländsk
produktion bli ungefär oförändrat. även om tidsförskjutna effekter av
konkurrenskraftsförsämringen 1984 väntas bidra till att importandelen
ökar något. Totalt beräknas importen av hearhetade varor stiga med
knappt 9% i volym 1984-1985.
Importen av råvaror beräknas bli ungefär oförändrad 1985. Av råvarorna
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väntas importen av råolja och pctroleumprodukter forts~itta att minska.
För jordhruks- och livsmedelsprodukter förutses importen öka med omkring 3 S'i: i volym.
I tahell I: 2 sammanfattas" utvecklingen av handeln med varor och tjänster I 98J- 1985. Handelshalanscn har förbiittrats med drygt '27 miljarder kr.
från 1982 till 1984. Hälften av denna förhällring kan beräknas utgöra en
effekt av 1982 års devalvering.

/!11·1·.1·1crinRar och prod11ktio11
Industrins produktion har ökat kraftigt sedan 1982. Under hösten 1983
passerade produktionen nivån från den senaste konjunkturtoppen 1979/
1980 och sedan första kvartalet 1984 har produktionen legat över årsgenomsnittet för 1974. det hittills högsta flfsgenomsnittet. Produktionsvolymen bcriiknas 1984 ligga drygt 6.5 <;·i, över 1983 flfs niv~i.
Industrins kapacitetsutnyttjande har därmed stigit. siirskilt inom verkstadsindustrin. järn-. stål- och metallverken samt gruvorna. Flera liranscher. ni. a. massa- och pappersindustrin. redovisar nu praktiskt taget fullt
kapacitetsutnyttjande.
För 1985 förutses en fortsatt produktionsökning med 4 %. Produktionsökningen 1985 beror hl. a. på ett beräknat lageromslag och en fortsatt
ökning av exporten. Det höga kapacitetsutnyttjandet talar för en fortsatt
hög investeringstakt.
Näringslivet är s[1ledes åter inne i en expansiv investeringsfas, som bör
kunna lili långvarigare än uppgången 1979-1980.
Industrins investeringskvot är stigande men beräknas ännu 1985 ligga ett
stycke under toppnivån friin mitten av 1970-talet.
lnvesteringsuppgången under 1984 bedöms ha varit starkast i verkstadsindustrin. järn- och stålverken samt massa- och pappersindustrin. Vissa
indikationer. bl. a. den senaste investeringsenkäten. tyder på att en ökad

Tabell 1:2 Sammanfattning a\' utrikeshandeln 1983-19115
Procenruell föriindring
19!0

1984 prognos

1985 prognoo;

pris

volym

pris

volym

pris

volym

Export
hearhetade varor
totalt vamr och
tjiinster

11.9

8.0

11.0

11.4

3.3

5.R

12.0

10.5

7.1

7 .2

3.3

3.11

/111port
bcarhetade varor
totalt varor och
tjiinster

14.11

1.8

43

9.6

3.7

8.8

l.'1.6

0.0

4.1

5.8

3.2

Handelshalans. milj. kr.
Hyteshalans. milj. kr.

10 155
-70211

:! I 600
I 000

5.8

17800
-:! :!00

Rii111'iu: S. 9. tahell I: 3 kol. 3. rad I Sti\r: -20.0 Riittat till -:!6.0 Rad:! Står: -37.5
Rättat till: -43.5 Rad 9 Stf1r: -22.0 Riittat till: -16.0 Rad 11 Sti\r: -9.0 Riittat till:
-3.0 Filr~la stvcket. rad 2 Sl:°ir: 29 Riittat till: 35 Rad 3 St{ir: 20.0 Riittat lill: 26.0 Rad
4 Stfir: 2.4 Riittat till: 3.1
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bredd i invcsteringskonjunkturen är pil väg. S{ilunda har smtiföretagens
investeringsplaner kraftigt reviderats upp under 1984.
F\cnalet faktorer pekar p[1 en fortsatt investeringsuppg~mg \ 985 i industrin. Visserligen torde de senaste årens mycket kraftiga resultat- och
lönsamhetsförbiittring inte fortsätta. Fjolt1rets förhiillandevis höga resultatnivli bedöms dock kunna höjas niigot ytterligare. Samtidigt har kapacitetsutnyttjandet i stora delar av verkstadsindustrin stigit markant och bör även
under 1985 ligga p~t en hög nivt1. Ett fortsatt högt resursutnyttjande i
kombination med att goda vinster ökat sjiilvfinansieringsgraden stärker.
som niinmts. ytterligare utsikterna till en förlängd investeringsexpansion.
lndustriinvcsteringarna bedöms diirför kunna öka i ungefär samma takt
som 1984ellermed 18(;{.
Utvecklingen i övriga niiringslivssektorer viintas bli svagare. Hiir <'iterfinm bl. a. leasingverksamheten som enligt tillgtinglig statistik inte uppvisar samma snabba tillviixt 1984 som tidigare. Delvis kan det kanske förklaras av att sjiilvfinansieringsgraden ökat.
Nedgimgen i de totala bostadsinvcstcringarna viintas fortsiitta. liven om
ombyggnadsinvesteringarna förutses öka.

Finansiell 1111·eckling
Den höga realräntan har hittills inte förhindrat en investeringsuppgång
vare sig internationellt eller i Sverige. En förklaring kan åtminstone för
svensk del vara den snabba resultatförbiittringen efter 1981 och 198::! års
devalveringar och den totalt sett mycket höga ackumulerade likviditeten.
En real investeringsuppgång har s[1ledes kunnat ske parallellt med att en
god finansiell plaeeringskapacitet kunnat bibehållas. Ett stramare likviditetsliige och förviintningen om ett högt realriintcläge under de närmaste
i'tren kan dock komma att fö ökad betydelse för investcringsbesluten. Det
lir möjligt att det förhållandet inte hinner fä något större genomslag ännu
1985. Att beniigenhetcn att ta långa lån minskat står dock klart: det iir f.ö.
ocksf1 ett internationellt fenomen.
Ovanstt1ende problem skall ses mot bakgrund av att företagens samlade
finansiella sparande. som varit positivt de senaste åren. nu är på väg att
försämras. Investeringsuppg[111gen i byggnader och maskiner forts;itter och
ett omslag till lageruppbyggnad beriiknas ske samtidigt som driftsöverskotten inte viintas öka lika kraftigt som tidigare. Det leder till ett nettoupplåningshehov 1985. Finansiellt motsvaras det av att tillg<°mgarna inte ökar i
takt med skulderna. Företagens skuldökning har kunnat begriinsas under
senare f1r. En n;lgot kraftigare uppl<'iningsökning kan nu iiter viintas för
1985.
Den totala offentliga sektorns finansiellu sparande som sedan 1978 varit
negativt förbiittrades 1983 och 1984 (tabell 1:3). Sparandeunderskottet
uppgick 1983 till 35 miljarder kr. motsvarande 4.9".·( miitt som andel av
BNP. För 1984 registreras en markant förb~ittring. Det finansiella sparan-
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Tahell I:~ Finansit>llt sparandt> 191U-1911S
l\lil.ianler kr.

Offentlig sektor
stal
kommun
soc ia Iförsii kring
Hush{ill
hosliider
övrigt

19ll.1

19K4

19R5 1

-:14.7
-53.5
- 0.2
19.0

-n.7
-47.1
- 2.4
21,9

-26.0
-43.5
- 2.5
20.0

0.5

:I.I
2.7
0.4

6.5
4,0
2.5

u

- 0.7
27 .K

31.9

33 .5

Icke-finansiella företag
hostiider
övrigt I restpost)

- 0.6

-16,0

-10.K
10.2

- 6,0
-ID
6.3

nyteshalans

- 7.0

1.0

- 2.0

Finansiella företag

-n.o

- 3.0

1 :\vrundadc tal. I kalkylerna ing:'ir en omliiggning av upphiirdsrulinerna vilket
innehiir 11 m{inaders inhetalning av arhehgivaravgifler och !:i miinaders kiillskatlcupphilrd.

deunderskottet beriiknas uppgf1 till 28 miljarder kr.. eller 3.5 7r av RNP.
1985 beräknas underskottet till 35 milj:1rder kr.. men det från kreditmarknadssynpunkt relevanta kassamiissiga underskottet begränsas till 26.0 miljarder kr .. 3.1 i:;,; av BNP (se avsnitt 9.1 och 9.4).
Offr11tlig sl'ktor

I nedanst{1ende tabell I :4 sammanfattas nf1gra nyckeltal för den offentli!!a \Ckforns urveckling. Hudgcflmdcrskoftel. som mldde en !opp 1982.
minskade 1983 och viintas fortsiitta att mimka 1984 och 1985 (avsnitt 9.1).

Taht>JI I :4 Jämförelse mellan B'.llP och totala offenllii:a sektorns Inkomster. u121fter
ol'h hudJ!elunderskott J 97R- J 9R5
J97K

1979

19KO

19RJ

19R2

19R3

19R4

19R5

Procentuell fiiriindring av
offentliga sektorns
reala inkomster
reala utgifter

0.9
4.7

2.0
6.3

2.0

2.11
4.5

1.9
4.0

4.4
2.1

I. 7
-0.4

0.2

3.3

Del statliga hudgetunderskottet. miljarder kr.
andel av BNP

33
7.9

45
9.R

53
10.1

6ft

113
n.2

xo

11.6

11.4

73
9,3

65
7.7

Skaller och avgifter som
andt:I av HNP

50.5

49.5

49.5

50.9

50.1

51.0

50.6

49.4

OfTentlii,:a Ut!!ifter som
andel av B:-JP

59.9

f.U

62.3

65.3

67.4

f.7 .I

65.0

64.5

l.R

3.R

1.7

-0.5

0.11

2.5

2,R

2.1

BNP. procentuell
volym ut veckling

1.3
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Den statliga konsumtionsvolymen som minskat 1982 och 1983 väntas
öka n[lµot 1984. heniendc pf1 ökad militär och civil förhrukning. För 1985
förutses i'inyo en minskning av konsumtions volymen med ca I l'f.
Den statliga

sy~sehiittningen

har minskat med ett par tusen personer per

i'ir de senaste [1rcn. Avcn för 1984 och 1985 förutses en minskning.
De statliga myndigheternas investeringar ökade kraftigt under 1983 och
hedöms ligga kvar på denna nivå 1984 och 1985. Affärsverkens investeringar som expanderade kraftigt 1982 och 1983 beriiknas minska kraftigt 1984.
huvudsakligen beroende pt1 minskade investeringar av Vattenfall efter
kiirnkraftsutbyggnaden och Luftfartsverket efter uthyggnaden av Arlanda.
Även 1985 viintas en minskning av investcringsvolymen. De investeringar
som genomförs av arbetsmarknads- eller regionalpolitiska skäl d;impar
emellertid denna minskning.
K11mm1111crna

Den kommunala konsumtionen beriiknas ha ökat med närmare 3 % i
volym 1984. vilket iir en något större ökning än 1983 1. En stor del av
ökningen är hiinförlig till sysselsiittningsskapande åtgärder.
Totalt ökade antalet sysselsatta i primärkommuner och landsting med
30000 personer 1984. Antalet sysselsatta med arhete i s. k. ung.domslag
uppgick till 25 000, medan antalet beredskapsarbetare minskade med 5 000.
Sysselsättningsvolymen mätt i antalet arhetadc timmar ökade med 3.2 %.
vilket indikerar en viss ökning i sysselsättningsgraden. trots att nertalet
sysselsatta i ungdomslag endast arhetar halvtid. Under 1985 förutses en
ökning av antalet sysselsatta med 10000 personer.
De kommunala investeringarna 1984 minskade med drygt 2%. för 1985
förutses en fortsatt minskning av ungefär samma storleksordning.
Kommunernas relativt goda finansiella situation har försämrats något.
Underskottet i det finansiella SP.arandet beräknas bli omkring 2 1/2 miljarder kr. både 1984 och 1985. Likväl höjs den kommunala utdehiteringen
bara med 7 öre 1985 - från 30:30 till 30:37 kr. (avsnitt 9.2).

Priser och pril'ltl k1111s11mtio11
Efter att ha minskat med sammantaget niistan 6 <;'f. under de tre föregående åren har hush{1llens realinkomster stigit med knappt 11/r under 1984.
Aven den privata konsumtionen ökade med niirmare I C:'r, vilket innebar
att sparandet låg k~ar p<°t samma låga niv;'1 som 1983. Ökad sysselsättning
och siinkt infiationstakt är de faktorer som främst hidragit till att hushållens inkomster ökat. Reallönerna (lönesumman efter skatt och prisforänd-

1
Enligt de preliminära nationalriikenskaperna. Kommun- och landstingsförbundenl'
bedömningar vi~ar p{1 en liigre ökningstakt.
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ringar) sjönk med niirmare 10% under perioden 1980-1983. men ökade
med ca I '.:~. under 198.f.
Konsumentpriserna beräknas ha ökat med ca 7 .5 f.:i· under loppet av
198.f. Detta är en n<'1got lägre ökningstakt än under föregiiende t1r.

Konsumentprisiikningar 1980-1985
1980

dec.:-dec
år ... genom">nitt

Bedömningen av

D.7
13.7

pri~-

1981
9.4
12.1

1982

1983

9,9

9.2

8,6

8.9

1984

1985

prognos

prognos

ca 7.5
ca 8

ca 5

3,0

och inkomstutveckling för hushållen under 1985

har utgiltt frfrn att den genomsnittliga timlönen (avtalshöjning och löneglidning) ökar med 5 r,;;.
Vid bedömning av konsumcntprisutvecklingen mftste man förutom lönekostnaderna ta hänsyn till hur importpriser. hyror. statliga och kommunala
taxor. vinstmarginaler och produktivitet utvecklas.
Importpriserna beräknas i genomsnitt öka med knappt 3 '>'c under loppet
av året. Världsmarknadspriserna på råolja och petroleumprodukter förväntas ligga stilla under aret och övriga importvaror som påverkar konsumentpriserna beräknas i genomsnitt öka med knappt 4 % .
Detjordbruksavtal som slöts i mitten av dcc. 1984 bedöms ge en effekt
på knappt 0.3%· på konsumentpriserna ijan. 1985.
Det centrala hyresavtal som slöts mellan SABO (de allmännyttiga bostadsföretagen) och Hyresgästernas Riksförbund under hösten innebär hyreshöjningar med drygt 3.5 % . Eftersom hälften av hyresvärdarna förväntas ha tidigarelagt hyreshöjningarna till december 1984. kommer den genomsnittliga hyreshöjningen under loppet av 1985 att uppgå till knappt 2 % .
De taxehöjningar som aviserats av de statliga affärsverken är begriinsade. Flera affärsverk har bedömt att de intt: alls behöver höja sina priser,
vilket medför att de genomsnittliga taxehöjningarna inom stat och kommun
beräknas bli i underkant av 3 %. Arbetsgivaravgifterna höjs endast marginellt, eller med 0.3 procentenheter.
Produktivitetsökningen inom industrin bedöms bli lägre än under 1984.
3 % jämfört med 5,5 Cfr. Till följd av att bl. a. den privata konsumtionen
väntas öka torde möjligheterna till produktivitets vinster i den privata tjänstesektorn vara goda. Genom den viintade volymexpansionen behöver inte
heller de näringar som avsätter sina produkter pfl hemmamarknaden öka
marginalerna för att höja vinsterna. Därigenom blir prisstegringen lägre än
eljest.
Sammantaget leder en genomgång av de olika faktorerna till slutsatsen
att det bör vara möjligt att få ned prisstegringarna till nivån 3 % vid slutet
av 1985.
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Hushållens sparande sjönk kraftigt mellan 1980 och 1982. Sparkvoten.
andelen av de disponibla inkomsterna som sparas. sjönk under denna
period från 5 r;,;, till d•;n rekordlåga nivån 0.5 </(. Sedan dess har sparkvoten
legat kv<ir på denna nivå. Det är foimst det reala sparandet, i huvudsak
småhusinvesteringarna. som minskat. Även det finansiella sparandet har
utvecklats svagt. Såt. ex. sjönk hushållens bankinlirning 1982 och 1983.
Förklaringen till att hushållens sparande sjunkit si\ kraftigt ton.le främst
vara hushållens ömkan att hålla upp konsumtionen trots att realinkomsterna minskat. Under denna period har en ökning av den kreditfinansierade
konsumtionen noterats. vilket registreras som negativt sparande. En annan orsak till det låga sparandet kan vara att de stora kursstegringarna på
Stockholms fondbörs höjde förmögenhetsvärdena för hushålkn trots fortsatt lågt hushållssparande. Hushållen har alltså höjt sin förmögenhet under
denna period trots att inkomsterna minskat. vilkd kan ha minskat behovet
att hålla det traditionella sparandet uppe.
Cnder 1985 bör det finnas ett visst utrymme för hushtillen att öka sitt
sparande. Samtidigt torde det finnas ett behov att öka konsumtionen som
varit tillbakapressad under de senaste åren. Enligt tidigare erfarenheter.
den s. k. permanenta inkcnsthypotesen. finns det emellertid en viss
tröghet att omedelbart anpassa konsumtionen till inkomstutvecklingcn. I
föreliggande bedömning har därför antagits en viss ökning av sparandet
1985.
Eftersom prisökningarna bedöms avta under 1985 kommer hushällens
realinkomster att stärkas. Förutom den sänkta intlationstaktcn förutses
ökad sysselsättning. tredje stege•. av skattereformen samt höjda pen~ioner
och barnbidrag bidra till att hushållens inkomster ökar.
Totalt beräknas de disponibla inkomsterna öka med 1.6%. Med det
antagande sorn görs angående hushållssparandet bedöms den privata konsumtionen öka något mindre eller med 1.3 % .

Tabell 1:5 Hushållens disponibla inkomster, konsumtion och sparande 1984 och 1985
Procentuell förilndring. 1980 års priso:r

Löner
Enskilda företagares inkomster.
räntenetto m. m.
Pen,ioner
Beskattade sociala förmaner
Övriga inkomstöverföring;ir

1984

1985

1.0

0.5

3.8

2.3

-1.7

2.7
-1,6

-0,6
1.0

I:!. I

Disponihd inkomst. totalt

V.8

Privat konsumtion

0.8

u

Sparkvot. nivå

0.4

0.7

/ ,6
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Tahcll 1:6 försörjnini:shalans 1983-1985
Procentuell volymforiimlring
1983
Milj.kr ..
liipande
priser

1984

1985

2.8

BNP
Import. varor och tjänster

704474
233 076

5.8

2.1
<..8

Tillgång

937 550

3,5

3.0

Bruttoinvestcringar
Näringslivet
Därav: industri
Statliga myndigheter och
affärsverk
Kommuner
Bostiider
Lagerinvestering
Privat konsumtion
Offentlig konsumtion
Statlig
Kommunal
Inhemsk efterfrågan
Export. varor och tjänster

131470
tll 107
19261

3.0
10.2
20.0

1.8
5.7
18.0

17 339
24 557
284tl7
-%29

-4.4

-0.9
-1.2
-3.0

Användning
1

-3.4
-2.~

).<,I

o.<.'
0.8

3h2 727

~

20173<.

~

0.4
2.9

57 379

14tl 356
tl88 303
249 247

u
0.8
-1.0

u

2~:!

937 <.50

7.2

2.8
3,6

:u

3.0

Lageromslag i förhållande till föregående års BNP.

Fiirsiirjni111<s- och hyteshala11s
Den samlade produktionstillväxten. BNP. viintas uppgå till drygt 2 t;-;.
198.". Som framgår av tabell I :6 kommer bidraget till tillväxten i första
hand fr;°m lageruppbyggnad och privat konsumtion. medan bidraget frfm
utrikessektorn förutses blir klart liigrc iin 1984. Export- och importprognoserna har redovisats ovan. Överskottet på handelsbalansen väntas hli ca 4
miljarder lägre än 1984. Mot bakgrund av de bedömningar Stlm görs av
tjänste- och transfereringsbalansens utveckling förutses ett visst underskott på bytesbalansen 198.". (ta hell I :7).

Tahell I :7 Bytesbalans 1983-1985
Milj. kr.
1983

1984

1985

210483
200 328

242400
2:!0 800

258900
241 )()()

Handelsbalans

10 155

21600

17800

Tjiinstebalans

hOlt'i

h700

7800

T ransfereri ngsba lans

-23 197

-27 300

-27800

Bytesbalans

- 7 026

I 000

Export varor. fob
Import varor. cif

-

2 200
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Sysse/sii tt ningt'n

Mellan 1980 och 1982 minskade sysselsättningen med ca 10000 personer. Under 1983 och 1984 vände emellertid utvecklingen. Sysselsättningen
beräknas ha ökat med ca 45 000 personer mellan första och andra halvr1ret
1984. Av denna ökning kan knappt 20000 hänföras till att industrisysselsättningen åter börjat öka. Antalet anställda har även ökat inom tjänstesektorn. Inom kommunerna förklaras merparten av ökningen på 30000 personer av att arbetslösa ungdomar fått arbete i s. k. ungdomslag.
Produktions- och produktivitetsprognoserna redovisas närmare i kapitel
5. Sammantaget tyder bedömningarna på en fortsatt sysselsättningsökning, om än i lägre takt än under 1984. Merparten av ökningen förväntas
komma inom privata näringslivet. Inom industrin och den privata tj~inste
sektorn förutses sysselsättningen totalt öka med 20-25 000 personer. Ökningen i den offentliga sektorn. exkl. sysselsatta i olika former av arbetsmarknadspolitiska åtgärder, uppskattas till ca 10000 personer.
Arhetskraftsutbudet väntas öka något snabbare än under 1984, eller med
20-25 000 personer. Sysselsättningsökningcn bedöms dock bli större än
utbuc.lsökningen varför det bör vara möjligt att minska arbetslösheten
mellan 1984 och 1985.
Prognoser och arhetsfördelning mellan finansdepartementet och konj1111kt11rinstit11tet redol'i.rns i hifi1gade appendix
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APPENDIX

Prognoser och arbetsfördelning rörande den preliminära nationalbudgeten 1985
Nedan framgår vilka kapitel och avsnitt som sammanställs inom finansdepartementet <FiD) resp. konjunkturinstitutet (Kil.
Sektorprognos

Privat konsumtion
Offentlig konsumtion
Bruttoinvcsteringar
Lagerinvestcringar 1
Export av varor och tjänster
Import av varor och tjänster
Bruttonationalprodukt

Prognos.%
FiD

Kl

1.3
0.8
1.8

1.4

1.5
3.6
5.8

0.6
1,5
2.6
5.4

2, I

Nå~ra

nvckeltal
Konsum.entpriser, dec-dec
Sparkvot. förändring
lndustriproduktion
Industrins produktivitet
Bytesbalans. milj. kr.
Växelkurs SEK/dollar
1

3,0
0,3
4.0
3.0
-2200
8:69

3.3
0.1
3.3

2.1
-2750

8:69

Lagerförändring i% av föregående års BNP.
Inom finansdepartementet utarbetas kapitel I. 2. 5 och 9. Konjunkturin-

stitutet skriver kapitlen 3. 4. 6. 7. 8 och IO.
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Den internationella utvecklingen 1

2.1 Allmän i>vrrsikt
Förenta staterna fortsatte att vara det dominerande tillväxtcentrumet i
världsekonomin under första halvåret 1984. I fasta priser steg efterfdgan
inom landet då med mer än 10%·, räknat i årstakt. och BNP med över 8?c·.
Denna expansion utgjorde en stimulans till betydande delar av övriga
världen. som genom att dollarkursen steg dessutom kunde stärka sin
konkurrenskraft på den amerikanska marknaden. Importvolymen till Förenta staterna ökade under första halvåret 1984 i en flrstakt om mer än 30
procent. Den höga räntan i Förenta staterna verkade å andra sidan hämmande pä tillväxten i andra länder. men netto beriiknas den amerikanska
ekonomin ändå ha haft en klart expansiv inverkan på världsekonomin.
Världshandeln ökade i början av 1984 i en ftrstakt om runt IOIJ(. i volym.
Japan tillhör de länder som kunde dra den största nyttan av den amerikanska ut vecklingen. Den japanska exporten till Förenta staterna steg med
mer än 40 % och utrikeshandeln beräknas netto ha bidragit med mer än en
tredjedel av BNP-tillväxten. De finansiella relationerna mellan de båda
länderna utgjorde heller inte någon allvarligare restriktion för tillviixten i
Japan där räntan förblev låg och penningmängden utvecklades stabilt och
balanserat. Även andra länder i Fjärran östern fick stark draghjälp av den
amerikanska konjunkturen, och de s. k. NIC-ländernas tillväxt förstärktes
både direkt och indirekt via ökad export till Japan. Flertalet länder i
Latinamerika har traditionellt huvuddelen av sin export riktad mot Nordamerika och fick därmed en i många fall viilbchövlig förstärkning av sina
bytesbalanser; de stigande räntorna i Förenta staterna under första halvåret motverkade dock de positiva effekterna.
Gentemot Västeuropa vidgades räntemarginalen något till följd av ett
visst ökat utrymme för en mer självständig utformning av penningpolitiken
där. Å andra sidan hade de europeiska länderna i genomsnitt mindre nytta
av marknadstillväxten i Förenta staterna, och utrikesbalansen bidrog netto
mycket obetydligt till tillväxten i Västeuropa. För enskilda länder var den
amerikanska draghjälpen ändå av betydelse. Totalt sett för de europeiska
OECD-Iänderna ökade den inhemska efterfrågan långsamt. under 2 % i
årstakt första halvåret, och BNP inte stort snabbare.
Under andra halvåret 1984 skedde en markant uppbromsning av den
amerikanska tillväxten. Industriproduktionen planade ut och den ökning
av efterfrågan som ägde rum var främst i form av en ofrivillig lageruppbyggnad. Dollarn fortsatte likväl att stiga. trots att räntenivån i Förenta
staterna föll och hytesbalansunderskottet fortsatte att växa. Importen ökade visserligen långsammare än tidigare. men ändå med mer än 10% i
1

Kapitlet är utarbetat inom linan~departcmentet.
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volym. Efterfrågan i industriländerna utanför Förenta staterna ökade i
gengäld något snabbare, bl. a. som följd av tidigare inkomstökningar, och
BNP-tillväxten uppgick i genomsnitt där till nära 3 1/2 % i årstakt de båda
halvåren. För utvecklingsländerna skedde en viss nedgång i tillväxttakten
under andra halvåret, både till följd av den långsammare amerikanska
efterfrågeökningen och genom en ogynnsam utveckling av hytesförhållandet. BNP-tillväxten för alla u-länder sammantagna kan uppskattas till nära
4 % för helåret 1984.
Den konjunkturella återhämtningen i världsekonomin efter den långdragna recession som följde på den andra oljekrisen har haft en del ovanliga inslag. som bidrar till en osäkerhet om det fortsatta förloppet. Till
sådana inslag hör de höga realräntorna under uppgångsfasen. den svaga
råvaruprisutvccklingen. den starka uppvärderingen av dollarn och de stora
skillnaderna i ekonomisk utveckling mellan Förenta staterna och Västeuropa. Dessa företeelser påverkar i hög grad bedömningen av huruvida
utvecklingen under andra halviiret 1984 var en tillfällig tillväxtsvacka eller
inledningen till en mer omfattande recession.
Till de positiva omständigheterna i det senaste årets utveckling hör den
starka tillväxten av investeringarna. De privata investeringarna exkl. bostäder steg under 1984 med ca 20% i Förenta staterna. med ca 15% i
Tabell 2: I Bruttonationalproduktens utveckling i vissa OECD-länder 1983-1985
Årlig procentuell förändring
1983
Andel av
OECD-områdels totala
BNPi% 1

De .1j11 stora länduna
Förenta staterna
Japan
Förbundsrepubliken Tyskland
Frankrike
Storbritannien
Italien
Canada

41.9
14,8

8.4
6,6

5.7

Norden
Danmark
Finland
Norge
Sverige

OECD-totalt
I

4,5
4,2

-1.2

0.7
0,6
0,7

2.5
2.9

1.2

2,5

1,0
1,7
1,3
0.9

0.4

n

6
5
2
I
2
2
4

3/4
3i4
1/2
1/2
1/4
112
1/4

l98Y

3

5
~

3/4
I 3/4
2 3/4
2 1/4

3

4
4 1/4
3 L'2
2 3/4

3
4
I 1n
'~
2 l/4

0.4
0.7
2.1

1 3/4
I 1!2
2 1/2
2 1/2

I 3/4
I 3/4
2 1/4
3

37 .0

1.3

2 Ji4

2 1/2

100,0

2,6

4 3/4

3

Vissa andra OECD-länder
Belgien
Nederländerna
Schweiz
Österrike
OECD-Europa

3,7
3,0
l ,3
U.7
3.2

1984~

1983 års BNP, priser och växelkurser.

z Finansdepartementets bedömningar.

'

~

·'•'-
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Storbritannien och med ca IO'lr· i Japan. I Förbundsrepubliken Tyskland
ökade de med ca 5 o/r efter ett svagt första .halvår till följd av upphörande
subventioner och osäkerhet i samband med arbdsmarknadskonflikter.
Den gynnsamma investeringsutvecklingen var så mycket mer överraskande som det allmänt hade befarats att de höga realräntorna skulle förhindra ett dylikt förlopp. Också det inte särskilt ansträngda kapacitetsutnyttjandet och den måttliga tillväxten, åtminstone i Västeuropa, antogs få
en avhållande inverkan på investeringsviljan. Mer avgörande tycks emellertid ha blivit den stabilare prisutvecklingen. den markanta förbättringen
av företagens likviditet och lönsamhet och den återhållsamma lönekostnadsutvecklingen. Genom olika förändringar av företagsbeskattningen har
också genomslaget av de höga realräntorna på kapitalkostnaderna begränsats. Investeringarna har i hög grad avsett högteknologisk utrustning som
givit snabba produktivitctsvinster och breddat underlaget för att möta
framtida ökningar av efterfrågan. Samtidigt synes investeringarna. särskilt
i Västeuropa, fortsatt ha haft en tyngdpunkt på rationaliseringsåtgärder
som sålunda minskar sysselsättningseffekterna av en given produktionsökning. Investeringsvågen synes inte ha ebbat ut ännu. utan kapitalbildningen kan väntas fortsätta att öka 1985.
En oväntat positiv utveckling kännetecknar också prisstegringarna som
fortsatt att avta. även i Hinder som haft en förhållandevis snabb produktionstillväxt. Utvecklingen på arbetsmarknaden har här spelat en viktig
Tabell 2:2 Konsumentprisernas utveckling 1980-1984
Årlig procentuell förändring
.
1980

1981

1982

1983

13,5
8.0

10.4
4,9
5.9
13.4
11,9
17,8
12.5

6.1
2,7
5.3
11.8
8.6
16.6
10,8

3.2
1.9
3.3
9,6
4,6
14,6
5.9

4,:!

11,7
12,0
13.6
12.1

JO.I

11.6
10.9
13,7

9.6
11.3
8.6

6,9
8.3
8.4
8.9

6.0
6.8
6.1
7.3

6.6
6.5
4.0
6.4

7,6
6.7
6,5
6,8

8.7
6,0
5.6
5.4

7,7
:!,8
3.0
3.3

5,8

OECD-Europa

14.3

l:!,l

10.5

8,3

7.3

OECD-totalt

12,9

10,5

7,8

5,3

5.1

Dt• .1j11 stora fonderna
Fi\renta staterna
Japan
Förbundsrepubliken Tyskland
Frankrike
Storbritannien
Italien
Canada
Norden
Danmark
Finland
Norge
Sverige
\'issa andra OECD-liinJer
Belgien
Nederländerna
Schweiz
Österrike

Kiillci:OECD.

5,5
13.6
18.0
21.2
10,2

12.3

Okt. 1983Okt. 1984

:?.2
:!.I
7.0
5.0
9.4
3.4

3.1
2.7
5,2
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roll. men det är att notera att nedgången i inflationstakten i Västeuropa
skett till priset av en ökad arbetslöshet, medan den i Förenta staterna gått
hand i hand med en fallande arbetslöshet. Om den amerikanska ekonomin
nu är på väg in i en lugnare tillväxtfas, kan den rådande inflationstakten där
mQjligen bli bestaende. För detta talar också utsikterna för råvarupriserna
som hittills hållit tillbaka inflationsimpulserna i industrivärlden och ser ut
att förbli dämpade. Det alltjämt växande federala budgetunderskottet,
möjligheten att dollarkursen faller och följdreaktionerna därav på kreditmarknaden är dock faktorer som skulle kunna öka inflationstrycket i
Förenta staterna. I de västeuropeiska länderna synes riskerna för en åter
förvärrad inflation vara mindre. Vissa länder har emellertid fortfarande en
hög inflationstakt. vilket bidrar till att genomsnittet för Västeuropa ligger
över det för hela OECD. It. ex. Förbundsrepubliken Tyskland är prisstegringarna dock lägre iin i Förenta staterna.
En tredje positiv omständighet i den senaste tidens ekonomiska U\\•eckling iir den anmärkningsvärt snabba och omfattande anpassning som skett i
de skulddrabbade utvecklingsländerna. vilket gjort det möjligt att undvika
mera vittförgrenade störningar i den internationella kreditförmedlingen.
Den politik som bedrivits i de berörda länderna har i vissa fall varit så
åtstramande att levnadsstandarden återförts till en nivå som rådde för mer
än ett decennium sedan. Resultatet av den åtföljande importminskningen
har också synts på bytesbalansen där underskottet för hela gruppen ickeoljeproducerande utvecklingsländer mer än halverades på två år fram till
1983. och därefter har det inte ökat igen. Under 1984 visade också exporten från dessa länder tecken till att börja stiga igen. innebärande att den
ekonomisk-politiska åtstramningen i vart fall inte definitivt och totalt slagit
ut användbar inhemsk produktionskapacitet. Finansieringen av bytesbalansunderskotten innebär dock i flera länder i Latinamerika en fortsatt
bräcklig situation. och det är inte att räkna med att dessa länder i någon
högre grad kan finansiera ökad import från industriländerna genom större
ökningar i skuldsättningen än vad som f. n. sker.
Bland osäkerhetsfaktorerna för den närmaste utvecklingen på det internationella området intar dollarns framtida värde en särställning. Under
1984 var dollarkursutvecklingen stundtals svårförklarligt stark och äterspeglade svårfångade viirderingar av den amerikanska ekonomins styrka
hos internationella kapitalplacerare. De växande strukturella underskotten
i den federala budgeten och i bytesbalansen syntes inte rubba detta förtroende. Studier inom OECD antyder att den höga realräntan för långa
placeringar i Förenta staterna jämfört med omvärlden kan förklara en god
del av utlandets intresse för dollarn. Samtidigt torde det finnas en ömtålig
balans mellan hur mycket realräntan kan drivas upp av det offentliga
upplåningsbehovet och den återverkan detta kan ha på företagens investeringar, tillväxten i ekonomin och ytterst på intresset för placeringar i
dollartillgodohavanden. Statistik över lönsamheten i amerikanska företag

Bilaga I. I

Preliminär nationalbudget

jämfört med utlandet samt över utländska aktieplaceringar i Förenta staterna ger inte belägg för något mera avgörande inflytande därifrån på
dollarns kurs ut veckling.
När efterfrågan sviktar i Förenta staterna - som fallet var andra halvåret 1984 - försvagas grunden för niiringslivets möjlighet att biira de höga
realräntorna, vilket kan komma att inleda en självförstärkande process
med resultat att de internationella kapitalflödena mer och mer styrs mot
andra valutor. Den hittillsvarande bristen pf1 attraktiva alternativ till dollarplaceringar kan därmed snabbt försvinna. Det förtjänar att uppmärksammas att det amerikanska bytesbalansunderskottet övervägande finansierats i den egna valutan, dvs. de utländska långivarna och placerarna har
stått hela kursrisken, vilket gör dollarkursen särskilt utsatt för förändringar
i förväntningarna på valutamarknaderna. Ett minskande kapitalinflöde till
Förenta stakrna driver upp räntenivån - eller spär på inflationen beroende på om penningpolitiken anpassas eller inte till det stramare likviditctsHiget - så länge den offentliga sparandebristen består. Om det sålunda
dröjer för länge innan budgetunderskottet begränsas. kan åtstramningen när den väl ofrånkomligen genomförs - komma att inträffa i ett läge när
efterfrågan i den privata sektorn är svagare och en recession bli svårare att
förhindra. Effekterna av en sådan utveckling torde hli betydande för
världsekonomin med håde försvagad amerikansk tillväxt och appreciering
av egna valutor mot dollarn.
En mer gradvis avtrappning av det amerikanska budgetunderskottet.
men som i gengäld inleds omgående, kunde å andra sidan ge underlag för
en fortsatt minskning av inflationsförväntningarna och därmed en lägre
ränta så att den privata efterfrågan hålls bättre uppe. Hittillsvarande signaler från den amerikanska administrationen inger emellertid farhågor om
att detta inte är den mest sannolika utvecklingen.
Oavsett hur mycket tillväxten i Förenta staterna mattas under J985
kommer övriga länder att i ökad utsträckning behöva ersätta den draghjälp
de kan ha haft av den amerikanska efterfrågan med en inhemsk tillväxt för
att uppnå oförändrad total tillväxt. 1 flertalet europeiska länder har inriktningen av finanspolitiken under senare år varit mycket restriktiv. Olika
strukturella handikapp har man sökt undanröja genom åtgärder riktade
mot ekonomiernas utbudssida. En konsolidering av de offentliga finanserna har eftersträvats i de flesta av de större länderna. och den processen
tycks fortsätta med ungefär oförminskad styrka under 1985. Lägre lönekostnadsandel har eftersträvats eller framdrivits av den stigande arbetslösheten. och hushållens köpkraft har utvecklats mycket svagt. Sedan betydande resultat nåtts när det gäller budgetsaldo, inflation och bytesbalans
torde ett utrymme för lättnader i den ekonomiska politiken finnas i flera
europeiska länder. Detta har hittills endast tagit formen av en mindre
följsam ränteutveckling gentemot Förenta staterna. Flera länder börjar
emellertid planera för att komplettera de offentliga utgiftsnedskärningarna
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med sänkningar av eller strukturella förändringar i skatteuttaget vilka
skulle kunna ge en viss finanspolitisk stimulanseffekt. Det ser emellertid
f. n. inte ut som om några åtgärder av detta slag skulle bli aktuella redan
under 1985. En fortsatt begränsad tillväxt i Västeuropa om nästan 2 1/2 %
antas därför för detta år. Det torde medföra en viss ytterligare ökning av
arbetslösheten.
Utvecklingen i u-länderna torde även fortsättningsvis bli varierad. Allmänt sett får man räkna med att de alla drabbas av den svagare tillväxten
bland industriländerna. De som är mest beroende av råvaruexport måste
befaras få ytterligare förluster i sitt bytesförhållande. Det är mycket få
faktorer som talar för högre reala. eller ens nominella. råvarupriser för
1985. Överkapacitet, behov av att öka exportintäkterna i producentländerna, minskad förbrukning i industriländerna och minskad lagerhållning
hos köparna vid rådande höga ränteläge bidrar till att pressa priserna. Det
bör observeras att ett fall i dollarkursen kan ge upphov till vissa ökningar i
de råvarupriser som noteras i dollar, men marknadsläget är för de flesta
industriråvaror så svagt att en fullständig kompensation inte kan påräknas.
Medan råvarupriserna 1984 sjönk i dollar räknat, steg de räknat i europeiska valutor: deflaterat med industriländernas genomsnittliga exportpris för
färdigvaror föll realpriset för metaller till 1978 års rekordlåga nivå.
De latinamerikanska länderna löper med den fortsatt osäkra utvecklingen på valuta- och kreditmarknaderna stora risker att tvingas till ytterligare
kostsamma anpassningar eller förorsaka akuta kriser i det internationella
betalningsystemet. De asiatiska länderna är mindre råvaruberoende och
har dessutom genom sin anknytning till den japanska marknaden. som
väntas växa snabbast inom OECD-området, goda möjligheter att undgå
större försvagningar av tillväxten.
De oljeproducerande utvecklingsländerna befinner sig i en liknande situation som övriga råvaruproducenter. Efterfrågan från industriländerna har
varit svag trots konjunkturuppgången och externbalanssituationen har
framtvingat strukturella anpassningar i deras import. En betydelsefull
skillnad gentemot övriga råvaruproducenter ligger emellertid i att OPECländerna, som dominerade oljeproduktionen i världen under hela 1970talet, på bara fyra år har tvingats nära nog halvera sin produktion medan
andra länder, inte minst länder inom OECD-området, fortsatt att öka
utvinningen. OPEC har därigenom mist det mesta av styrkan som prisledare på världsmarknaden. Den outnyttjade utvinningskapaciteten hos
OPEC-länderna sammantagna är nu så stor att det torde dröja länge innan
detta förhållande ändras; en faktor som då talar till OPEC:s fördel är att
utvinningen i övriga delar av världen inte beräknas öka särskilt mycket
mer. För 1985 är ett fortsatt utbudstryck troligt. inte minst från de länder
som har svårt att undvara ökade exportintäkter. Redan under våren, när
den säsongmässiga eftertrågan viker. kan priserna komma att pressas
nedåt på nytt. En eventuell dollardepreciering kan komma att förstärka
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denna press, därför att det sannolikt blir svårt att höja priserna i dollar i
motsvarande grad som växelkursen försvagas. En sådan utveckling kan
utgöra en stimulans till de oljeimporterande länderna utanför Förenta
staterna men urholkar samtidigt köpkraften för OPEC-länderna.
Världshandeln började redan mot slutet av 1984 att öka långsammare,
och för 1985 kan en volymtillväxt om 4-5% totalt sett möjligen påräknas.
Industriländernas sammanlagda importtillväxt avtar sannolikt som en följd
av den amerikanska avmattningen, men de europeiska länderna, som antas

få ungefär oförändrad BNP-tillväxt, har en relativt stor handel sinsemellan. Världshandeln med bearbetade varor kan därför antas öka något
snabbare än råvaruhandcln. Utvecklingsländcrna sammantagna kan antas
få svårt att öka importen lika snabbt som 1984, men bland dem kan NICländerna fortsatt öka mer än genomsnittet och de tågabsorberande OPECländerna generera en förnyad importtillväxt efter de senaste arens åtstramning.

2.2 Länderöversikter
Förenta staterna
Uppsvinget i den amerikanska ekonomin inleddes mot slutet av 1982.
Under de två år som har gått sedan dess har tillväxten i genomsnitt varit
6% i årstakt, vilket är något snabbare än vad som varit normalt under
tidigare konjunkturuppgångar i den amerikanska ekonomin. Recessionen
under åren 1980 till 1982 var å andra sidan djupare än normalt. En väsentlig
faktor bakom det kraftiga uppsvinget har varit den utpräglat expansiva
finanspolitik som förts de senaste två åren.
Under det första uppgångsåret 1983 drevs tillväxten främst av en mycket
stark ökning av bostadsbyggandet, men också av den privata konsumtionen. Under 1984 växte den inhemska efterfrågan med nära 9%. Näringslivets investeringar, lagerutvecklingen och en fortsatt stark konsumtionsutveckling var då de faktorer som starkast bidrog till uppsvinget.
Samtidigt fortsatte utrikesbalansen att försä~uas dramatiskt. Produktionstillväxten 1984 beräknas ha varit 6 3/4 %. Efter ett exceptionellt starkt
första halvår dämpades aktivitetsökningen betydligt under det andra halvåret 1984. Efterfrågan mattades inte av i samma grad utan tillfredsställdes i
allt större utsträckning genom ett fortsatt ston importläckage.
Den kraftiga ökningen av den privata konsumtionen är resultatet av
bl. a. skattesänkningar, reallöneökningar till följd av fallande inflationstakt
och en höjd sysselsättning. Den andel av hushållens inkomster som sparas
har också minskat samtidigt som hushållskrediterna ökat kraftigt.
Industriproduktionen har ökat med nära 25 % under de senaste två åren.
Kapacitetsutnyttjandet har stigit kraftigt och uppgick i november 1984 till i
genomsnitt 81,5 %. Detta värde ligger över den nivå på drygt 80 % som
traditionellt brukar anges som en kritisk gräns när många företag upplever
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kapacitetsbrist och väljer att nyinvestera. Investeringarna i nilringslivet
har också påverkats av de nya mer förmånliga avskrivningsreglcr som
infördes 1981 och av kraftiga vinstökningar. Invcsteringsökningen har
friimst gällt maskiner. Investeringarna i byggnader och anläggningar har
inte päverkats av de nya skattereglerna i samma utsträckning. Den kraftigt
stigande realräntan har heller inte verkat mer hindrande än att investeringarna fortsatt att stiga i snabb takt. Detta kan bl. a. hänga samman med att
riintor är avdragsgilla vid beskattningen varför realräntan räknat exkl.
skatt är mer måttlig.
Den höga realriintan och den goda efterfrt1gan har bidragit till att lagerinvesteringarna minskade kraftigt bftde 1982 och 1983. Under loppet av 1984
ökade lagren åter. men i stort sett endast i takt med produktionen. Lagren
räknat i produktionsmii.nader har sjunkit till historiskt sett mycket låga
värden. Lageromsvängningen under 1984 var dock kraftig och bidrog med
nästan 2 procentenheter till tillväxten.
Den amerikanska industrins konkurrenskraft har urholkats genom den
kraftiga appreciering av dollarn som ägt rum de senaste åren. Dollarn
beräknas sedan 1980 ha ökat med över 65 '/(· i värde när man jämför med ett
handelsvägt genomsnitt av övriga valutor. Det relativa efterfrågeläget med
en stark hemmaefterfrågan. nästintill stagnerande marknader i Europa och
en minskande import i viktiga latinamerikanska länder har också verkat
neddragande på den amerikanska exporten. Trots detta minskade exportvolymen av varor och tjänster bara med ca 6 % 1983 och ökade med 4- 5 %
under 1984. Importvolymen däremot steg med hela 25 % under 1984.
Underskottet i utrikeshandeln har stigit dramatiskt och beräknas för 1984
till 115 miljarder dollar. Importandelen i den amerikanska ekonomin är
ändå så låg som 12 r1"b. Nettoflödet av tjänstehandeln är fortfarande positivt
och tillsammans med övriga transaktioner beräknas underskottet i bytesbalansen för 1984 till strax under 100 miljarder dollar.
Sysselsättningen i den amerikanska ekonomin har ökat med nära 7 milj.
personer under konjunkturuppgången. Arbetslösheten har reducerats från
nära 11 % av arbetskraften hösten 1982 till 7 1/2 % hösten 1984.
Prisökningarna i Förenta staterna har trots den kraftiga inhemska efterfrågan varit måttliga. Konsumentpriserna har ökat med drygt 4 % i årstakt
medan producentpriserna flera månader i rad under hösten 1984 t. o. m.
varit fallande. Bidragande härtill har varit måttfulla löneavtal, apprecieringen av dollarn. den svaga råvaruprisutvccklingen och en god produktivitetsutveckling. Avregleringar av t. ex. telekommunikationer och inrikesflyg har också verkat prispressande.
Under hösten 1984 mattades tillväxten i den amerikanska ekonomin av
högst betydligt. Den privata konsumtionen beräknas bara ha ökat med ca
3 % i årstakt och industriproduktionen med ännu mindre till följd av begränsad lageruppbyggnad och den ökande importandelen. De amerikanska
räntorna har också fallit med flera procentenheter under hösten. Denna
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avsaktning under hösten 1984 innebar sannolikt inte början till en vändning
neråt i konjunkturen. Trots den kraftiga tillväxten under niira tv[1 [lr har
den amerikanska ekonomin ännu inte nått de begränsningar som brukar
resultera i svagare tillväxt. Mycket outnyttjad kapacitet finns både i form
av realkapital och arbetskraft. Prisutvecklingen iir fortfarande mättlig.
Investeringarna i näringslivet väntas fortsätta att vara den efterfrågefaktor som ökar mest. med över 7c,.;; 1985. Omstruktureringen av den amerikanska industrin till ny produktionsteknik. nya branscher och nya regioner
bidrar till denna utveckling. Det förbättrade vinslliiget och den höga utnyttjandegraden inom många industribranscher bygger också under företagens investeringsplaner. Realräntan torde förbli hög och tillsammans med
den svagare efterfrågan verka hiimmande pil investeringsviljan. Bostadsbyggandet däremot torde förbli p~t den nivil den hade 1984. Lagertillviixten
torde fortsätta men bara i 1ak1 med den avlagande produktionsökningen.
Härigenom blir lagercykelns bidrag till tillväxten svagt negativt för 1985.
De reala inkomstökningarna, efter skatt, torde inte bli lika kraftiga som
tidigare år. Även antalet sysselsatta torde öka något långsammare än
tidigare. Genom att också nettosparandet efter flera års fall sannolikt
stärks något under 1985 bl. a. till följd av stigande räntor kan den privata
konsumtionen bara beräknas öka med 3 9;. under 1985. Stigande försvarskostnader bidrar till att de offentliga utgifterna väntas öka med närmare
5 '?( realt.
Den stigande efterfrågan i omvärlden väntas göra det möjligt att öka
exporten med 3% trots de fördröjda effekterna av den kraftiga konkurrenskraftsförsämringen. Importen väntas öka med nära 10% och ge ett
underskott i bytesbalansen på 110-120 miljarder dollar. vilket motsvarar
ca 3 % av BNP. Utrikesbalansen skulle härigenom ge ett negativt bidrag till
tillväxten med nästan en procentenhet.
Den totala reala tillväxten under l 985 beräknas bli omkring 3 '}L Den
inhemska efterfrågan torde utvecklas något starkare. Tillväxttakten under
första halvåret 1985 kan väntas bli 2 1/2 % med en viss acceleration under
andra halvåret. Den något lättare penningpolitiken under hösten 1984 torde
bidra härtill. Under 1986 och 1987 förefaller det rimligt att anta att en
nödvändig finanspolitisk åtstramning och den försämrade konkurrenssituationen bidrar till en viss konjunkturavmattning.
Den fortsatta produktionsökningcn skapar visserligen ny sysselsättning
men troligen inte tillräckligt för att hindra att arbetslösheten ökar något
under loppet av 1985.
Prisökningarna torde under den närmaste tiden förbli måttliga bl. a. till
följd av den svagare inhemska efterfrågeutvecklingen. Redan en upphörande dollarappreciering ger dock en intlationsimpulsjiimfört med utvecklingen 1984 liksom en ändrad riktning på råvaruprisutvecklingen. Hösten 1985
torde inflationen därmed komma att uppgå till 5-6% i årstakt.
Den amerikanska administrationen förutser att aktiviteten ökar med 4 %
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under 1985 och även åren efter. Den genomsnittliga tillväxten under efterkrigstiden har varit 3 %, men man menar att ekonomin idag är flexiblare
och att tillväxtpotentialen därför är större. Å andra sidan baseras prognoserna på att ränteläget fortsätter att sjunka. vilket skulle stimulera både
den inhemska efterfrågan men också behovet av åtgärder för att begränsa
budgetunderskottet.
Underskottet i den federala budgeten för budgetåret som slutade den 30
september 1984 blev trots den goda konjunkturen 172 miljarder dollar,
vilket motsvarar 4 1/2 % av BNP. Om man korrigerar för konjunktur- och
priseffekter beräknas den amerikanska offentliga sektorns nettoutgifter
under perioden 1982-1985 öka med ett belopp som motsvarar totalt ca 4%
av BNP, vilket genom multiplikatoreffekter verksamt bidragit till den
kraftiga aktivitetsuppgången i Förenta Staterna. Det federala budgetunderskottet för innevarande budgetår väntas uppgå till över 200 miljarder
dollar. Till ökningen bidrar både en svagare tillväxt i ekonomin och stigande försvars- och ränteutgifter. Delstaternas och de lokala myndigheternas överskott torde också komma att reduceras. Det stora federala upplåningsbehovet utgör i dag en väsentlig del av den samlade kreditefterfrågan
och bidrar till att hålla ränteläget uppe. Detta fördyrar upplåningen och
verkar därmed höjande på de framtida underskotten. De åtgärder som den
återvalde presidenten väntas komma att föreslå vid framläggande! av den
nya budgeten i januari 1985 i form av besparingar och förändringar av
skattesystemet torde inte få effekt förrän tidigast 1986. Skatteförslagen
väntas bli statsfinansiellt neutrala men innebära en omfördelning till förmån för låg- och mellaninkomsttagare. Samtidigt breddas skattebasen genom begränsning av olika avdragsmöjligheter för företag och höginkomsttagare. Härigenom torde utrymme skapas för större besparingar på utgiftssidan. Eftersom presidenten bundit upp sig för att i stor utsträckning
undanta försvars- och socialutgifter från besparingsarbetet torde budgetunderskottet förbli högt.
Den mycket kraftiga ökningen av den inhemska efterfrågan under våren
1984 medförde att den amerikanska centralbanken stramade åt penningpolitiken. Penningmängden har sedan försommaren 1984 knappast ökat alls
och låg under hösten vid den undre gränsen i det intervall som Federal
Reserve satt upp som riktmärke. Efter tecken på en alltför kraftig avmattning i aktivitetstillväxtcn under tredje kvartalet lättades penningpolitiken
åter under senhösten. Ränteläget har sålunda sjunkit med nära två procentenheter under senhösten efter att tidigare under våren och sommaren ha
stigit med lika mycket. I mitten av december var räntan för goda industrilån knappt 11 % och för statlig kortfristig upplåning under 8 %. I slutet av
året sänkte Federal Reserve diskontot i två steg med totalt en procentenhet
till 8 %. Det sjunkande ränteläget var också delvis en följd av att tillväxten
och dänned kreditefterfrågan något bromsats upp. Den långa räntan har
inte sjunkit i samma utsträckning som den korta. För 30-åriga amorterings-
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lån var räntan knappt I 3 %. Räntesänkningarna kan också ses som ett
tecken på att förväntningarna om en kraftig inflationsuppgång reducerats.
Dollarn har fortsatt att stärkas under loppet av I 984. Från årsskiftet till
mitten av december stärktes dollarn med 6% mot ett vägt i genomsnitt av
övriga valutor. En allt större skillnad i ränteläge och tillväxttakt mellan
Förenta Staterna i omvärlden och kraftigt förbättrat vinstläge är några
faktorer som legat bakom dollarns uppgång under den perioden. Å andra
sidan har inte sjunkande räntor, en mycket måttlig tillväxt under andra
halvåret. vinstförsämring och inte minst det kraftigt stigande underskottet i
utrikesbalansen förmått försvaga dollarn mer än marginellt sedan dess.
En försvagning av dollarn förefaller dock på sikt oundviklig. De grundläggande obalanserna i form av de stora underskotten i budgett:n och
bytesbalansen och den kraftigt försämrade konkurrenskraften måste i ett
längre perspektiv verka neddragande på valutakursen. Frågan är när och
hur snabbt en sådan kursjustering sker. Det offentliga upplåningsbehovet
till följd av det stora budgetunderskottet i förening med både företagens
och hushållens fortsatt stora kreditefterfrågan torde bidra till att de amerikanska räntorna åter dras uppåt under loppet av 1985. Härigenom skulle
ränteskillnaden i förhållande till andra kapitalmarknader öka, vilket skulle
kunna bidra till att dollarkursen ändå hålls uppe på nivån kring 3 D-mark.
Den stora amerikanska upplåningen de senaste åren har medfört att utländska kapitalplacerare placerat stora andelar av sina portföljer i dollartillgångar. Om inte ränteskillnaden i förhållande till andra kapitalmarknader åter ökar torde kapitalplacerarna bli mindre intresserade av att täcka
in de accelererande amerikanska underskotten när tillväxten avtar och
inflationen åter börjar tillta.
En utveckling där dollarn kraftigt försvagas redan under 1985 kan inte
uteslutas. Detta skulle föra med sig en ytterligare förhöjd inflationstakt i
Förenta staterna genom importprisernas bidrag. Det är troligt att ett dollarfall innebär att även de amerikanska räntorna skulle pressas uppåt till följd
av den stramare penningpolitik som troligen måste föras för att begränsa
ett spekulativt valutautflöde. Både konsumtionen och investeringarna
skulle härigenom hållas tillbaka. Den positiva inverkan på utrikesbalansen
av en svagare dollar skulle däremot först komma på något längre sikt.
Försörjningsbalans Förenta staterna
förändring i volym, procent

Privat konsumtion
Offentlig konsumtion
Investeringar
Lager'
Utrikesbalansen 1
B'.llP
1
2

1983

1984 2

1985 2

4,8
-0,3

5

9.7
0.5
-1.2
3,7

IR

3
5
7
-1/2

Förändring i procent av föregående års BNP.
Finansdepartementets bedömningar.

3 1/4

-I 3/4
6 3/4

-3/4
3
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En annan osäkerhet är om och i så fall hur snabbt åtgärder sätts in för att
reducera de stora underskotten i den federala budgeten. De förändringar
av skattesystemet som kommer att föreslås våren 1985 kommer i huvudsak
inte att kunna träda i kraft förrän 1986, men kan komma att påverka både
hushållens benägenhet att konsumera och företagens intresse av att investera dessförinnan.
På sikt är det endast genom att få ner underskotten i budgeten och
bytesbalansen som den amerikanska ekonomin kan nå balans. Det stora
sparandeunderskottet kommer genom en press uppåt på räntan annars att
drabba de privata investeringarna och därmed slå mot vitaliteten i den
amerikanska ekonomin.
Japan

Bland OECD-länderna är det endast Förenta staterna och Australien
som kan redovisa en högre tillväxt än Japan för 1984. Det är ocks~1 den
amerikanska högkonjunkturen som givit de starkaste tillväxtimpulserna till
den japanska ekonomin det senaste året. Både andra halvåret 1983 och
första halvåret 1984 ökade den japanska export volymen totalt i en årstakt
om ca 18 procent. Försäljningen till Förenta staterna svarade för mer än
två tredjedelar av denna tillväxt. Den inhemska efterfrågan i Japan har
ökat långsammare. men successivt under 1984 bidrog exportuppgången till
att stimulera också denna, frilmst vad avser investeringarna i den privata
sektorn. Ökningen i BNP 1984 om 5 3/4 procent överträffas endast av
tillväxten åren före den första oljekrisen. Industriproduktionen beräknas
ha stigit med mer än 10 procent.
Konjunkturuppgången resulterade i ett stigande kapacitetsutnyttjande
och produktiviteten förbättrades markant. Sysselsättningen ökade främst i
form av mer övertid, men arbetslöshetstalen förändrades inte nämnvärt.
Lönerna fortsatte att stiga långsamt. och den privata konsumtionen var
forhallandevis svag trots den låga inflationen: i producentledet var priserna
näst intill helt stabila. Lönekostnaden per producerad enhet inom industrin
minskade med 4 procent 1984, och för företagens lönsamhetsutveckling
innebar fjolåret klara förbättringar efter flera års nedgång.
Aktivitetsförstärkningen medförde att även importen ökade, men inte
mer än att utrikeshandeln netto beräknas ha bidragit med 2 procent av
BNP-tillväxten 1984. Handelsbalansen kom därl()r att uppvisa ett nytt
rekordöverskott på över 40 miljarder dollar. Hela
ha givit 30

a 35

byte~halansen

beräknas

miljarder dollar i överskott. För året som helhet följde

yenen dollarn i dess appreciering relativt nära, och den effektiva växelkursen höll sig väl uppe. Ändå bidrog ett betydande kapitalutflöde till all
dämpa yenens styrka. Räntenivån föll sakt:i under året.
Utvecklingen under 1985 kommer i hög grad all påverkas av den väntade
svag:ire tillväxten i Förenta staterna. Utrikesbalansens bidrag till BNP blir
uppskattningsvis blott hillften så stort som 1984. Ändå beräknas handels-
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balansens överskott kunna fortsätta att öka och bli 5 miljarder dollar större
än 1984. Tillsammans med kvarståeride effekter från tidigare kan detta
väntas ge fortsatta impulser till den inhemska efterfrågan. särskilt investeringarna som också stimuleras av det stigande kapacitetsutnyttjandet och
den förbättrade lönsamheten. Den privata konsumtionen kan fortsätta att
öka i ungefär oförändrad takt under inflytande av högre löner. särskilt om
inflationen förblir låg. Bostadsbyggandet kan möjligen öka svagt igen. De
offentliga utgifterna. däremot. kommer med nuvarande trender att ge ett
minskande bidrag till BNP.
Det officiellt angivna målet för finanspolitiken är att statsbudgeten skall
komma i balans på medellång sikt. Detta har hittills föranlett en restriktiv
utformning av politiken från den japanska regeringen. Enligt beräkningar
från OECD hlir underskottet netto för den offentliga sektorn (inkl. socialförsäkringssektorn) mindre än I procent av BNP 1985. Detta underskott är
sålunda av relativt måttlig storlek, och den nyligen ombildade regeringen
har markerat sin prioritering av att få ner överskottet i hytebalansen. som
beräknas fortsätta att stiga. Särskilt gentemot Förenta staterna kan det nå
sådana proportioner (mer än 30 miljarder dollar enbart för varuhandelnl att
begränsningar i det fria varuutbytet kan komma att tillgripas. De åtgärder
som antytts i syfte att begränsa den externa obalansen berör ökad liberalisering av inhemska marknader, bl. a. jordbruket, samt stimulanser till den
inhemska efterfrågan.
Penningpolitiken har varit inriktad på att begränsa inflytandet från utländska kreditmarknader på den inhemska ränteutvecklingen. och de förändringar som vidtagits för att liberalisera förhållandena på den japanska
kapitalmarknaden tycks ha underlättat möjligheterna att föra en sådan
politik. Lågräntepolitiken medför dock samtidigt att den avsedda internationaliseringen av yenen går långsamt.
Av de beskrivna ut vecklingstendenserna för 1985 framgår att den amerikanska konjunkturen spelar en avgörande roll också för de japanska utsikterna. Förutom som den viktigaste avsättningsmarknaden för japansk export utgör Förenta staternas ekonomi den största mottagaren av kapitalutflödet från Japan. Beroende på den amerikanska ränteutvecklingen förändras kapitalflödenas storlek och riktning. och återverkningarna härav på
växelkursutvecklingen innebär ett betydande osäkerhetsmoment. En appreciering av yenen ger små omedelbara effekter på utrikeshandelsvolymerna. men den åtföljande dämpningen av den importerade inflationen ger
en omedelbar stimulans till den inhemska efterfrågan.
En annan osäkerhetsfaktor i konjunkturbedömningen gäller oljepriserna. Japan är mer beroende än de flesta andra OECD-länder av att
importera råolja och huvuddelen kommer från OPEC-länder. En depreciering av dollarn eller sänkning av oljepriset får därför särskilt stor effekt
på den japanska ekonomin.
Riskerna för en något snabbare inflation kan inte helt ignoreras. Visscrli-
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gen är inflationstakten i Japan f. n. bland de lägsta i OECD-kretsen, och en
starkare yen och ett lägre oljepris är mer sannolikt än tvärtom. Dessutom
skapar investeringsaktiviteten utrymme för fortsatta produktionsökningar,
och känsligheten är stor för hög inflation efter de dåliga erfarenheterna
1975. Men å andra sidan närmar sig den fas där konjunkturen mognar ut
och kapacitetsutnyttjandet blir mer ansträngt. Partipriserna har börjat stiga
snabbare än tidigare. Bonussystemets roll i lönebildningcn drar upp lönekostnaderna efter det goda vinståret 1984.
Sammanfattningsvis torde den japanska ekonomin i hög grad ändå kunna befästa sin starka ställning i världsekonomin under 1985. En avtagande
exporttillväxt motverkas av en uppgång inom landet. Prisstegringarna kan
komma att bli något snabbare, men utgångsläget från 1984 har varit lågt.
Om den ekonomiska politiken inte blir framgångsrik i sin ambition att
begränsa överskottet i bytesbalansen. kan dock extraordinära åtgärder
inom det handelspolitiska området komma att sättas in. Detta representerar den allra största osäkerheten i bedömningen av den japanska utvecklingen.
Försörjningsbalans Japan
Förändring i volym, procent
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Förändring i procent av föregående
Finansdepartementets hedömningar.

Förbundsrepubliken Tyskland
Återhämtningen i den västtyska ekonomin under 1984 har följt ett
ojämnt förlopp. Efter det första kvartalets kraftiga uppsving kom ett markerat avbrott under det andra genom de konflikter som ägt rum på arbetsmarknaden. Från hal vårsskiftet har emellertid den ekonomiska aktiviteten
åter förstärkts och för helåret 1984 torde BNP öka med 2.5 procent, en
tillväxt som tydligt ligger över resultatet för 1983. Uppgången har i första
hand burits upp av exporten medan den inhemska efterfrågan hittills visat
måttliga ökningstal.
Den ekonomiska politiken i Förbundsrepubliken har under 1984 karakteriserats av fortsatt konsolidering av statens finanser i syfte att pressa ned
det federala nettoupplåningsbehovet och skapa förutsättningar för låg inflation, stabil valuta, lägre räntor och därmed vad som brukar kallas
gynnsamma ramvillkor för företagens investeringar. Penningpolitiken har
inriktats på att möjliggöra en viss expansion i ekonomin under bibehållen
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prisstabilitet. Ökningen av penningmängden har hallits i intervallet 4-691-·.
Inflationen under 1984 har sjunkit ytterligare och kan uppskattas till
knappt 2.5 %·i årsgenomsnitt.
Arbetslösheten har trots den ökade tillväxttakten inte kunnat nedbringas
utan ligger kvar på nio-procentsnivån. Dock har en märkbar minskning av
antalet korttidspermitterade kunnat noteras.
Under inflytande av fortsatt låg inflation kan den privata konsumtionen
under 1985 antas öka något mer än under 1984, eller med 1.51/i.. och
därmed ge ett visst stöd till uppgången. Detta antagande bygger pf1 att den
nuvarande. for tyska förhållanden, låga sparkvoten ( 11.5 %1 består.
Den offentliga konsumtionen däremot kan förutses ge ett fortsatt svagt
bidrag till tillväxten. En ökning under 1985 om en halv procent är trolig.
Byggnadsinvesteringarna. särskilt bostadsbyggandet. har sedan början
av 1984 utvecklats mycket svagt. Denna utveckling väntas fortsätta. De
offentliga investeringarna kan däremot tänkas öka något till följd av viss
återhämtning av kommunala anläggnings- och byggnadsinvestcringar. Industrins maskininvesteringar utgör det mest dynamiska inslaget i bilden
och bidrar väsentligt till att investeringarna som helhet under 1985 kan
väntas öka med 3 l/Z procent.
Tillväxtbidraget från förändringar i lager förutses under 1985 motsvara
en halv procentenhet av BNP. dvs. något lägre än under 1984.
Med en förväntad ökningstakt om drygt 6%, kommer exporten att även
under 1985 utgöra en väsentlig tillväxtbefrämjande faktor. Importen förutses öka med i storleksordningen 4 %·. Bytesbalansens överskott skulle
därmed fördubblas till cirka 20 miljarder mark 1985 och utrikeshandelns
bidrag till RNP-tillväxtcn bli i storleksordningen en halv procentenhet.
Den samlade bedömningen av den ekonomiska utvecklingen i Förbundsrepubliken skulle därmed utmynna i att BNP efter en ökning med omkring
2.5 % 1984 kan förväntas öka med knappt 3 % under 1985. N[1gon påtaglig
förbättring i arbetslöshetssituationen skulle därmed inte vara att vänta.
Däremot torde prisstegringstakten kunna komma att falla ytterligare, ned
emot två-procentsnivån. mätt som årsgenomsnitt i konsumentprisledet.
Bedömningarna för 1985 är behäftade med betydande osäkerheter och
även i någon mån uppskattningarna av utfallet för 1984. Arbetsmarknadskonflikterna under det andra kvartalet 1984 förorsakade BNP att minska
med 1,5 %· jämfört med första kvartalet. Såväl faktisk orderingång och
produktionsutveckling som aktuella företagsenkäter pekar på att det kraftiga uppsvinget sedan halvårsskiftet till stor del kompenserat för detta
hortfall. Det är emellertid ännu oklart vilka effekter uppgörelsen om arbetsti<lsförkortning långsiktigt kan få på dels sysselsättning. dels företagens konkurrenskraft. För utvecklingen 1985 är det också värt att peka på
att förnyade störningar på arbetsmarknaden. inom andra avtalsområden än
1984. inte helt kan uteslutas.
3 Rihd11i:en 1984185. I sam/. Nr 100. Bilai:11 1.1
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För det andra hör påpekas att uppgångens beroende av exporten gör den
särskilt känslig för en avmattning i den internationella konjunkturen.
För det tredje bör det övervägas hur Förbundsrepubliken kan påverkas
av en föriindring i dollarns kursbild. Ett dollarfall. som motsvaras av en
appreciering av den tyska marken, skulle kunna ge utrymme för en fortsatt
låg, eller till och med sjunkande, räntenivå i Förbundsrepubliken. Frikopplingen från den amerikanska räntenivån skulle därmed befästas.
Till sist kan noteras att enligt regeringens intentioner 1985 kommer att
bli det femte aret i följd av restriktiv finanspolitik. Utgiftsökningarna i
finansplanen är begränsade till 21/2 'JL Det samlade underskottet i den
offentliga sektorns finanser skulle därmed nedbringas ytterligare, till omkring 20 miljarder mark eller cirka en procent av BNP (1983: 45 miljarder,
1984: 30 miljarder). Bundesbanks vinster till följd av dollaruppgången har
även under J984 spelat en inte obetydlig roll för förbättringen av statens
finanser. Försäljningen av delar av vissa statliga bolag kan förväntas ge
liknande bidrag under kommande år. Penningmängden förutses öka med
3-5% under 1985 vilket beräknas innebära att penningpolitiken, vid en
antagen inflation om knappt 2 %, inte kommer att bromsa tillväxten.
Den fråga som står i centrum för den aktuella ekonomisk-politiska
diskussionen är alltjämt den aviserade skattereformen. Enligt regeringens
planer skall denna genomföras i två steg, 1986 respektive 1988, med
tyngdpunkt på skattelättnader för barnfamiljer och andra familjepolitiska
åtgärder i steg ett och minskad progression i skatteskalan i etapp nummer
två. Det är inte uteslutet att, under inflytande av rekommendationerna från
bl. a. EG-kommissionen och de fem tyska konjunkturinstituten, ett tidigarcläggande av steg två till 1986 kan komma att ske, i synnerhet om konjunkturutvecklingen försvagas påtagligt. Det ekonomisk-politiska utrymme som kan skapas vid en appreciering av marken gentemot dollarn kan i
och för sig tänkas användas för finanspolitiska åtgärder av detta slag lika
väl som för penningpolitiska lättnader.
De allt kraftigare kraven från oppositionshåll om offentligt finansierade
invcsteringsprogram inom miljöområdet har hittills inte vunnit gehör.
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Frankrike
Den franska ekonomin har under 1984 dominerats av effekterna av den
strama ekonomiska politik som introducerades under 1982 och senare
förstärktes ytterligare i mars 1983. Betydande förbilttringar har sålunda
uppnåtts vad avser utrikesbalans och inflation. Samtidigt har företagens
vinstmarginaler ökat, bl. a. mot bakgrund av en markant lägre ökningstakt
för lönekostnaderna.
Exporten fortsätter, om än i avtagande grad. att understödja tillväxten.
I den inhemska efterfrågebilden är det huvudsakligen ökande investeringar
som. tillsammans med ett positivt bidrag från lagerutvecklingen. lett till att
BNP-tillväxtcn under 1984 i stort sett fördubblats till I 1/2 %.·jämfört med
1983 års utfall om 0.7%.
Målsättningen för finanspolitiken under 1984 har ~·arit att nedbringa
budgetunderskottet till 3 % av BNP. Trots en restriktiv budgetprövning har
ökade räntekostnader för statsskulden och ökade transfereringar medfört
att underskottet snarare blivit kring 3 1/2 %. av BNP. Penningmängd sökningen har hållits kring 6 o/c samtidigt som den reala räntenivån ökat något
under senare delen av 1984.
Som ett resultat av den mycket strama ekonomiska politiken har prisutvecklingen under 1984 bromsats ytterligare och inflationen under loppet av
året beräknas uppgå till drygt 7 %·.
Arbetslösheten i Frankrike har fortsatt att öka och uppgår nu till mer än
10%, motsvarande närmare 2,5 miljoner arbetssökande.
Under 1985 kan den privata konsumtionen förväntas öka med omkring
I r;;., Till följd av den sänkning av det samlade skatte- och avgiftstrycket
med en procentenhet (till 43, 7 7'-·J som regeringen beslutat för 1985. torde
hushållens köpkraft förstärkas något ( + 1.5 '/·i-) under 1985. Sparkvoten.
som fallit under flera år och nu ligger på en historiskt sett låg nivå ( 14,4 %).
skulle därmed kunna stabiliseras eller t. o. m. öka svagt.
Ökningstakten i den offentliga konsumtionen kan förutses fortsätta att
avta under 1985 under inflytande av regeringens ambition att nedbringa
budgetunderskottet till 3 % av BNP. En gen~1msnittlig ökning för året med

1/4 procent framstår dock som sannolik.
De totala investeringarna, som minskat under flera år, vände uppåt
under 1984 och denna utveckling kan förväntas bli förstärkt under 1985 då
investeringarna beräknas öka med 2 1/4 t;"~" Byggnadsinvesteringar och
offentliga investeringar kommer sannolikt att utvecklas negativt eller svagt
positivt medan de privata investeringarna väntas ta fart under inflytande
av ökande produktivitet. lönekostnadsstegringar som bringats bättre i samklang med konkurrentländernas och en förbättrad vinstnivå i näringslivet.
Ett högt ränteläge kan i någon mån motverka denna utveckling och samtidigt hör noteras risken för att ökade investeringar leder till en försämrad
utrikesbalans.
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Även effekten av förändringar i lagren kan förutses lämna ett positivt
bidrag till tillviixten under 1985. i likhet med vad som var fallet 1984.
Förbiittringen av den franska utrikesbalansen förväntas fortsätta men i
långsammare takt allteftersom effekterna av växelkursjusteringarna 1981!983 ebbar ut. Bytesbalansen ~kulle därmed kunna visa el\ överskott
fr. o. m. 1985 och tillväxtbidraget till BNP från utrikt:sbalanscn bli knappt
1/4'X·.
Sammantaget innebär detta att BNP skulle kunna visa en ytterligare

något snabbare tillväxt under 1985. kanske uppgående till drygt I 3/4 % .
Denna tillväxt torde inh: vara tillräcklig för att bryta den uppfngående
trenden i arbetslösheten. En viss avmattning i ökningstakten för arbetslösheten kan dock skönjas under senare delen av 1984 och effekterna av de
arbetsmarknadspolitiska åtgärder luthildningsinsatser m. m.) regeringen
vidtagit iir ännu svärhedömda. Riskerna för att dessa och eventuellt kommande satsningar visar sig kostsamma gör emellertid att bedömningen av
budgetunderskottets )>torlek 1985 snarare pekar på en ökning till över
3 1/2 % av BNP. Till denna bedömning bidrar också den kraftiga stegringen
av räntor och amorteringar på statsskulden.
lnflationsmålet för 1985 iir ~att till 4,5 % under loppet av året. Målt:ts
förverkligande förutsätter att den dämpning av lönckostnadsut vecklingen
som inträtt sedan andra halvåret 1983 fortsätter även 1985.
Risken för höga kostnader till följd av den stigande arbetslösheten har
redan berörts. Till detta kommer att de sänkningar av inkomstskatterna
med 22 miljarder francs och arbetsgivaravgifterna med JO miljarder francs
som företas under 1985 också försvagar budgetens inkomstsida. Viss kompensation sker genom att vissa taxor och avgifter höjs men den samlade
finanspolitiska effekten på BNP hlir likväl restriktiv unda 1985.
Det förhållandevis höga riintcläge<. såväl nationellt som internationellt.
har bidragit till att öka både budgetunderskottet och räntebetalningarna på
utländska lån. Penningpolitiken hedöms även under 1985 ges en sådan
utformning att ökningen av penningmängden begränsas till 4-6% och
alltså understiger den nominella BNP-tillväxten. Fortsatt höga realräntor
kan därmed förviintas.
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En rörelse nedåt i dollarkursen skulle för Frankrikes del dels kunna
resultera i lägre räntekostnader för de dollarlån man tagit upp i utlandet,
dels kunna lätla något på inflationstrycket. Samtidigt skulle detta emellertid ytterligare försvåra konkurrenssituationen för de franska företagen. Å
andra sidan skulle ett dollartall sannolikt utlösa påfrestningar inom EMS
vilka eventuellt kan leda till ett tryck nedåt på den franska valutan.
Exponen har hittills haft en inte oväsentlig del i den måttliga uppgång
som skett. Därav följer också att en för tidig eller för hastig avmattning i
det internationella konjunkturläget kan störa den förbättring av den ekonomiska utvecklingen som förefaller vara på väg som ett resultat av den
!>trama politiken och den förbättrade konkurrenskraften.
St orhriIan 11 ic n

I Storbritannien inleddes konjunkturuppgången redan sommaren 1981.
lJnder 1983 steg produktionen (BNP) med 3,2%, och under 1984 beräknas
tillväxten ha blivit 2 114 %. De faktorer som främst bidrog till uppgången
var under 1983 den privata konsumtionen tillsammans med offentliga investeringar och bostadsbyggande. Under 1984 har näringslivets investeringar
ökat kraftigt medan konsumtionen utvecklats betydligt långsammare bl. a.
på grund av att sparandet upphörde att falla.
Produktionen har påverkats av den stora kolstrejken som inleddes i mars
och som när den var som störst omfattade ca 130 000 arbetare i kolgruvorna. Konflikten medförde ett produktionsavbräck motsvarande I% av
BNP under 1984. Kolstrejken har inte stört produktionen i andra branscher
nämnvärt genom att den inte varit total och genom alt relativt stora lager
hade byggts upp innan konflikten bröt ut. Konflikten har dock bidragit till
att priset på tunga oijor stärkts men också till att nettoexponen av olja
reducerats.
Exporten av olja och oljeprodukter ökade under 1984 med 8'7i. Storbritannien har i likhet med andra oljeproducerande länder som står utanför
OPEC utnyttjat OPEC-ländernas frivilliga produktionsbegränsningar till
att ta marknadsandelar. Genom att olja prissätts i dollar har exponintäkterna omräknat till pund ökat kraftigt. Exponen av andra varor steg med
ca 7 o/c under 1984 genom att konkurrenskraften förbättrats till följd av en
effektiv depreciering av pundet. Under loppet av 1984 har pundet försvagats med mer än 10% mot ett genomsnitt av övriga valutor. Detta har
motverkat den urholkning av den brittiska industrins konkurrensförmåga
som annars de jämfört med ett genomsnitt för andra länders stora löneökningar skulle ha förorsakat. Lönerna har under de senaste åren ökat med
8 % i genomsnitt per år medan produktiviteten förbättrats med 3 % per år.
Importen ökade med 9% under 1984. Bytesbalansen försämrades härigenom så att den för 1984 visade ett underskott på ca I miljard pund.
lnflationstakten nedbringades från 20% under 1980 till 5% under 1983.
Under 1984 uppnåddes ej någon ytterligare minskning i prisstegringstakten
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trots en begränsad penningmängdstillv;ixt och en fortsatt ökning av arbetslösheten. Idag går 3,1 miljoner britter (eller ca 13~;;:. av arbetskraften)
arbetslösa. Antalet ökar med 15-20 000 per~oner per månad. Till växten i
ekonomin riicker inte till för att hindra en fortsatt ökning.
Den brittiska regeringen följer sedan flera år en ekonomisk-politisk
strategi inriktad på medellång sikt. Penningpolitiken inriktas på de målintervall som fortställts för penningmängdens utveckling. De vidare penningmängdsmåtten tenderade att under början av 1984 ligga i överkanten av
dessa intervall, vilket bl. a. var en följd av stigande offentliga upplåningsbchov. De brittiska basräntorna höjdes med 3 112 procentenheter till 12 o/r
vid halvårsskiftet 1984 bade till följd av den inhemska monetära utvecklingen, och av strejker samt den starka utvecklingen i Förenta staterna.
Under hösten har basräntan åter sjunkit till 9 112 %.
Den brittiska finanspolitiken iir restriktiv även om man inte lyckats nå de
mål som satts. Budgetåret 1984/85 beräknas det offentliga upplåningsbchovet reduceras något till 8 1/2 miljarder pund, motsvarande 2 1/2 % av BNP,
vilket är drygt I miljard pund över vad som angivits i budgeten. Ändå har
inkomstsidan kraftigt stärkts genom ökade skatter och avgifter på oljan
och genom de stora budgetförstärkningar som erhålls vid försäljning av
statliga bolag.
För nästa budgetår har uppläggningan av budgeten nyligen presenterats i
regeringens höstrapport. Målet är att få ner upplåningsbehovet till 7 miljarder pund. motsvarande 2 % av BNP. Utgifterna förutses förbli realt
oförändrade. Budgeten torde i praktiken komma att bli mer expansiv och i
likhet med tidigare år komma att övt:rskridas. Den finansieras i stigande
grad genom skatteintäkter på olja och av utförsäljning av statliga bolag.
Den stigande arbetslösheten torde också bidra till att budgetunderskottet
ökar. Skattesänkningar har utlovats både för individer och företag.
Under 1985 torde konsumtionen fortsätta att utvecklas relativt svagt och
öka med omkring I 1/2 o/c:. Visserligen kan realinkomsterna väntas öka rätt
kraftigt genom att lönerna torde öka med ca 8 % och inflationen ligger kvar
på knappt 5 % men det finns anledning att räkna med att det tidigare
nedpressade sparandet åter ökar något. Näringslivets investeringar torde
öka med över 5 % under 1985 och bli den efterfrågefaktor som visar
starkast tillväxt. Till den fortsatta investeringsuppgången bidrar både ett
lägre ränteläge, förbättrad lönsamhet men också bortfallande investeringsbidrag fr. o. m. 1986. Vinstläget är dock fortfarande lågt och realriintorna
höga. Bostadsbyggandet torde däremot stagnera. En omfattande återuppbyggnad av kollagren när kolkonflikten upphör torde medföra att lagercykeln bidrar med drygt en halv procentt:nhet till BNP under 1985. Den
offt:ntliga konsumtionen och investeringarna väntas utvecklas relativt
långsamt även om den kommunala verksamheten fortsätter att expandera.
Exporten beräknas öka med 5% under 1985, något mindre än 1984, till
följd av en svagare marknadstillväxt och en viss konkurrcnskraftsförsäm-
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ring. Den brittiska ekonomin präglas av att en relativt stor del av efterfrågetillväxten tillfredsställs genom import. Importen torde därför under 1985
öka snabbare än exporten, med 6 % och utrikesbalansen väntas därmed ge
ett negativt bidrag till tillväxten.
Den totala produktionen (BNP) väntas öka med knappt 3% under 1985.
Till en måttlig prisökningen under 1984 har fallet i de internationella
råvarupriserna bidragit. Pund-deprecieringen under loppet av 1984 har
heller ännu inte fått fullt genomslag i priserna. Under I985 kan därför
knappast prisstegringstaktcn väntas avta utan inflationstakten torde förbli
omkring 5 %. Det finns också en påtaglig risk att priserna ökar snabbare,
särskilt som löneökningarna inom industrin snarare torde komma att överstiga tidigare års nivå till följd av det stärkta vinstläget inom industrin.
Det internationella oljepriset påverkar både budget. bytesbalans och
konkurrenskraft för Storbritannien. Pundets styrka återspeglar delvis utvecklingen på oljemarknaden. En plötslig förändring i balansen på oljemarknaden kan härigenom få stor effekt på den brittiska ekonomin.
Försörjningsbalans Storbritannien
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De nordiska liinderna
Danmark, Finland och Norge har haft en tydlig konjunkturuppgång
sedan 1983 och tillväxten i dessa länder låg 1984 över genomsnittet för
Västeuropa. Den isländska ekonomin har däremot fått en fallande bruttonationalprodukt för tredje året i rad. I de förstnämnda länderna är det
genomgående fråga om en exportledd tillväxt men med ett ökande bidrag
från näringslivets investeringar. som har gynnats av god efterfrågan och
lönsamhet samt stigande kapacitetsutnyttjande. Ingen avgörande förbättring i sysselsättningsläget har kunnat noteras för 1984. Sysselsättningen
har visserligen visat en markant ökning i näringslivet men denna har
motverkats av ett ökat arbetskraftsutbud och en dämpning i den offentliga
sysselsättningsökningen. Arbetslösheten i de nordiska länderna ligger
dock klart under gcnomsnittstalen för övriga västeuropeiska länder. Prisökningarna fortsatte under 1984 att vara högre än för de nordiska ländernas
viktigaste handelspartners till följd av kraftigare inhemsk löne- och prisutveckling. En dämpning av inflationen har dock skett under loppet av 1984.
Finanspolitiken har, med undantag för Norge, i varierande grad haft en
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åtstramande effekt på tillväxten och även i kreditpolitiken har under 1984
vissa åtstramningar skett.
U tsiktcrna för 1985 tyder på en fortsatt tillväxt väl i nivå med övriga
västeuropeiska länder. Dock tyder mycket på att en viss avmattning i
tillväxten kommer all ske under 1985 i jämförelse med 1984. Samtidigt är
det troligt att en förskjutning kommer att ske från export till inhemska
efterfrågefaktorer. Genomgående för de nordiska länderna är att den privata konsumtionen, investeringarna och lageruppbyggnaden förväntas bidra till en relativt stark inhemsk cfterfragan. Den ekonomiska politiken är.
med undantag för Norge, fortsatt stram enligt de budgetförslag som presenterats för 1985, och det verkar därför troligt att den offentliga konsumtionen endast kommer att ge ett mindre bidrag till tillväxten. Konkurrenskraften gentemot de nordiska ländernas viktigaste handelspartners ser ut
att försämras något under 1985 till följd av snabbare inhemsk löne- och
prisutveckling samt avtagande produktivitetsökning. Även en försämring
av bytesbalanserna kan förväntas ske i några nordiska länder till följd av
hög skuldtjänst. ökat importläckage genom den högre inhemska efterfrågan samt avmattningen i exporttillväxten. Vissa fortsatta förbättringar när
det gäller inflationstakt och arbetslöshet kan däremot förväntas.
Den inhemska efterfrågan i Danmark har varit mycket stark sedan andra
halvåret 1983. Hushållens efterfrågan på främst varaktiga konsumtionsvaror och bostäder gynnades av en kraftig räntesänkning under första
halvåret 1983. en märkbart avtagande inflationstakt. gynnsammare kreditmöjligheter samt ett allmänt stärkt förtroende som bland annat kunnat
avläsas i en sänkt sparkvot. Industrins fasta investeringar har av liknande
skäl och till följd av en god exportefterfrågan ökat kraftigt. Tillsammans
med ett positivt lagerbidrag beräknas detta ha givit en tillväxt av den totala
inhemska efterfrågan på 4 1/2 % för 1984. trots att den offentliga konsumtionen i stort sett varit oförändrad. Genom den höga inhemska efterfrågan
har importen expanderat markant och beräknas ha ökat med 6%. nästan
dubbelt så mycket som den beräknade exportökningen. Som en konsekvens härav försämrades underskottet i bytesbalansen med cirka 5 miljarder danska kronor till omkring 16 miljarder kronor.
För 1985 ser ökningen i den privata konsumtionen i Danmark ut att bli
lägre än vad som varit fallet under de senaste åren på grund av ogynnsam
inkomstutveckling under de senaste två åren. Ökningen kan dock komma
att bli 1 1/2-2%. Den offentliga konsumtionsökningen kan antas bli högst
någon procent. Investeringarna ser ut att fortsätta att öka inom bade
industrin och bostadssektorn. Dessutom verkar de offentliga investeringarna återhämta sig något under 1985. Utrikcshandelsnettot väntas ge ett
bidrag på cirka 1/2 % till BNP. Sammantaget bör bruttonationalprodukten
kunna öka med 3 t;'f,.
Löneutvecklingen och bytesbalansen utgör två speciella osäkerhetsmoment för dansk ekonomi under 1985. Regeringens ekonomiska strategi går
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ut på att öka den danska industrins konkurrenskraft med hjälp av laga
kostnadsökningar och en fast växelkurspolitik. Inför den av1alsrörelse som
skall inledas i början av 1985 har regeringen uttryckt en förhoppning om att
löneökningarna i Danmark skall bli lägre än under 1984 men också lägre iin
i konkurrentländerna. Det torde innebära löneökningar för 1985 ptt under
fyra procent. Löncindexeringcn har suspenderats för en ny tvåårsperiod i
syfte att hålla tillbaka ökningstakten. Från fackligt håll har krav rests om
en generell arbctstidsförkortning med full lönekompensation för åtminstone de lägre avlönade i syfte att motverka arbetslösheten och den negativa
reallöneutvecklingen under de senaste två åren. Det andra osäkerhetsmomcntet gäller utvecklingen av bytesbalansunderskottet. Ett av regeringens
ekonomisk-politiska mål är att bytesbalansen skall vara i jämvikt inom tre
år. I syfte att inte bryta den pågående konjunkturuppgången har regeringen
hittills avstått från att vidta några åtgärder for att förhindra lkn uppkomna
försämringen av underskottet.
Försörj ningsbalans Danmark
Förändring i volym. procent

1983

Privat konsumtion
Offentlig konsumtion
Fasta bruttoinvesteringar
Lager'
Utrikesbalans 1

BNP
1

1984~

2.2

2 1/2

1.3

1/4

2.3
-0,6
I.I

2,5

10
-

I 1/4
1/2
4

1985~

I 3/4
1/4

8
()

,,
I ''-

3

Förändring i procent av föregående års BNP.

~ Finansdepartementets bedömningar.

Tillväxten i Finland beräknas för 1984 ha blivit den högsta i Västeuropa.
Bruttonationalprodukten beräknas ha ökat med drygt 4%. Bakom tillväxten står både en stabil inhemsk efterfrågeutveckling och en ökad utländsk
efterfrågan. Exportvolymen ökade med knappt 10%, medan volymtillväxten på importsidan stannade vid drygt 4 %. Exportpriserna steg dessutom
snabbare än importpriserna, varför handelsbalansen visat en mycket påtaglig förbättring. Bytesbalansen visade endast ett mindre underskott 1984.
De privata investeringarna ökade med cirka 2 %, vilket var mindre än
väntat med tanke på god lönsamhet och hög efterfrågan. Penningpolitiken
inriktades på att motverka den starka likviditetsökningen i den finska
ekonomin som blev en följd av den förbättrade bytesbalansen och av en
stigande kapitalimport.
Ökningstakten i den privata konsumtionen i Finland förväntas bestå
även under 1985 som en följd av förstärkta realinkomster. Den privata
konsumtionen och en ökad investeringsaktivitet i näringslivet skulle bli de
främsta tillväxtfrämjande faktorerna under 1985. Därtill räknar man med
att den inhemska efterfrågan kommer att förstärkas av en förväntad lager-
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uppbyggnad, medan den offentliga efterfrågan och exporten ökar något
svagare än tidigare. Importen beräknas stiga relativt kraftigt. Bruttonationalprodukten skulle därmed kunna öka med 4 % mellan 1984 och 1985.
Finland har sedan halvårsskiftet 1983 fört en svagt åtstramande ekonomisk politik. Men det är främst i budgetförslaget för 1985 som en mer
konsekvent åtstramning kan märkas. För att hålla tillbaka prisökningarna
och förstärka statslinanserna - regeringens två viktigaste ekonomiskpolitiska mål på kort sikt - förutses i budgeten ett minskat statligt upplåningsbehov samt en svag ökning i skattekvoten. Nivåerna på dessa båda
komponenter (ungefär 3 1/2 respektive 35 procent av BNP) är dock ganska
låga i en internationell jämförelse. Viktigare för industrins konkurrenskraft
torde vara att fä arbetsmarknadens parter att visa större återhållsamhet
med löneökningarna. vilket kommer att bli svårt i det läge som nu råder
med höga företagsvinster och allmänt god likviditet i näringslivet.
Försörjningsbalans Finland
Förändring i volym. procent

1983
Privat
Offentlig konsumtion
Fasta hruttoinvesteringar
Lager'
Utrikesbalans 1

BNP
1

2

2.0
3.9
2,5
0.3
0.2
2,9

1984'

1985 2

3

3

4

2 1/4

I 1/2

6

1/4
I J!'l

I
0
4

4 114

Förändring i procent av föregående års BNP.
Finansdepartementets bedömningar.

En mycket kraftig sänkning av inflationstakten var det främsta kännetecknet för den ekonomiska utvecklingen i Island under 1984. Inflationen
har reducerats från en årstakt under första halvåret 1983 på 130 % till under
15 % under motsvarande period 1984. Denna kraftiga dämpning av inflationen är ett resultat av ett omfattande ekonomiskt stabiliseringsprogram som
lanserades i maj 1983 och vars första fas bestod i ett antal inkomstpolitiska
ingrepp. Programmet har under 1984 kompletterats med en restriktiv finans- och penningpolitik. Till följd av den åtstramande ekonomiska politiken och den därav föranledda kraftiga sänkningen av reallönerna väntas
bruttonationalprodukten falla med I% mellan 1983 och 1984.
Utsikterna för den ekonomiska utvecklingen i Island under 1985 är
osäkra efter den storstrejk bland de offentligt anställda som ägde rum i
början av hösten 1984 och som så småningom ledde fram till betydande
löneökningar. För att återställa kostnadsläget för näringslivet efter lönehöjningarna devalverades den isländska kronan med 12 % i slutet av november. Härigenom hoppades man att ånyo skapa förutsättningar för en
stabil växelkurs som är en förutsättning för en lugn prisutveckling. Trots
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en negativ tillv~ixt under 1984. för det tredje året i följd. är det många
tecken som tyder på att recessionens botten är nådd och en moderat
konjunkturuppgång är på väg. Enligt nationalbudgeten för 1985 kommer
regeringen att föra en fortsatt återhallsam politik i syfte att förstärka den
förbättrade samhällsekonomiska balans som uppnåtts sedan mitten av
1983. då stahiliseringsprogrammet introducerades. I budgeten för 1985
medges en ram för löneutvecklingen som innebär att hushållens disponibla
inkomster hålls i det närmaste oförändrade, vilket borde kunna medföra en
ökning i den privata konsumtionen med I %. Man räknar också med en
mindre ökning i offentlig konsumtion och i investeringar. Exporten väntas
dock inte öka mycket eftersom fisket och fiskeindustrin hämmas av fortsatt dålig fångst och låga priser. Bruttonationalprodukten beräknas härigenom öka med cirka 1 l/2'X 1985 i jämförelse med 1984.
Den inhemska produktionen och efterfrågan i Norge ut vecklade sig
relativt svagt under första halvåret 1984, men del förefaller som om en
återhämtning har ägt rum under det andra halvaret. Till en del kan detta
förklaras av en förändring av exportens sammansättning - från råvaror
och halvfabrikat till färdigvaror. En klar återhämtning har också skett för
den traditionella norska industrins investeringar, som gynnats av stigande
exportpriser, god lönsamhet och högt kapacitetsutnyttjande. Industrins
fasta investeringar ökade med 10%· från 1983 till 1984. Investeringarna i
oljesektorn var högre än väntat under 1984 efter att ha ökat med över
100'}~. under 1983. För 1984 beräknas investeringarna i oljesektorn ha ökat
med närmare 50%. Från hösten 1984 och hela 1985 torde tillväxten i den
norska ekonomin i betydligt större utsträckning än i konjunkturuppgångens inledningsfas komma att baseras på den inhemska efterfrågan. Den
främsta impulsen. vid sidan av det traditionella näringslivets investeringar,
tycks komma från den privata konsumtionen, som visat en relativt stabil
utveckling och beräknas ha ökat med cirka 2 % under 1984. Även den
offentliga konsumtionen beräknas ha gett ett kraftigt bidrag till den inhemska efterfrågan genom att statsbudgeten fått en expansiv karaktär till
följd av ökade insatser i arbetsmarknadspolitiken och transfereringar till
kommuner och regioner. Den samlade norska bruttonationalprodukten
beräknas ha ökat med närmare 3 112 'H 1984. I Fastlandsnorge (dvs. exklusive olja och sjöfart) beräknas produktionen ha ökat med cirka 2 1/2 %.
Privat och offentlig konsumtion väntas ge de främsta bidragen till den
ekonomiska tillväxten i Norge under 1985. Båda dessa efterfrågekomponenter väntas öka med cirka 2 1/2 %. Den offentliga efterfrågan stimuleras
genom en expansiv budgetpolitik. Enligt budgeten för 1985 kommer statsutgifterna att öka i reala termer. Tack vare statens oljeintäkter på 35
miljarder norska kronor uppvisar budgeten ett överskott på 7 miljarder kr.
Utgiftsökningarna hänför sig till ökade insatser mot arbetslösheten. högre
bidrag till kommuner och regioner samt satsningar inom hälso- och socialvården. De samlade fasta bruttoinvesteringarna beräknas minska med
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cirka 7 % till följd av en minskning i investeringarna i oljeutvinningen.
Investeringarna inom skeppsbyggnad och i industrins traditionella näringar
bedöms kunna svara för en icke obetydlig ökning. Nedgången i hostadsbyggandet väntas upphöra och den offentliga förvaltningens investeringar
herliknas öka måttligt. Exporten av traditicndla varor beräknas öka i
något lägre takt än under de senaste två åren medan exporten av olja och
gas förväntas minska med drygt 4%. Den totala exponen kan därför
komma att minska med uppemot I %· och eftersom importen bedöms
kunna öka med cirka 3 r,;:(,, ser expor1nettot ut att ge ett negativt bidrag till
tillväxten under 1985. Bruttonationalprodukten hör mot denna bakgrund
kunna öka med cirka 1 l/2 %. med en betydligt starkare tillväxt för Fastlandsnorge /dvs exklusive olja och sjöfart) på drygt 2 112 %·. Det måste
understrykas att bedömningen av utsikterna för olje- och gassektorn är
mycket osäker och att därför prognosen för denna sektor är försiktigt
hållen.
Den norska ekonomin fortsätter att präglas av den snabbt växande
oljesektorn. vilket förorsakat kraftiga strukturella problem för landets
traditionella näringsgrenar i form av främst en hög kostnadsutveckling.
Konkurrenskraften, mätt som arbetskraftskostnaden per producerad enhet, sjönk med 33% mellan åren 1970-1983. Från 1983 till 1984 väntas·
konkurrenskraften ha hållit sig oförändrad. Enlig! den norska regeringens
beräkningar skulle en smärre konkurrenskrafcsförbättring kunna ske under
1985 om lönekostnaderna kan begränsas till 5%· mellan 1984 och 1985.
Löneökningarna under 1984 bedöms ha uppgått till cirka 7 % och en viss
dämpning av löneglidningen har kunnat avlitsas.

Försörjningsbalans Norge
Förändring i volym. procent
198>
Privat konsumtion
Offentlig konsumtion
Fasta bruttoinvesteringar

Lager 1
Utrikesbalans 1
BNP
BNP. exklusive olja och sjöfart
1

1,0
3.7
-:!.. 7

-2.6
3 .8
3,2
1.6

Förändring i procent av föregående års BNP.

~ Finansdepartementets bedömningar.
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Utrikeshandeln 1

3.1 Exporten
Utvecklinf(ell

Il\'

S1•erif.:es varuexport under 1984

Den expansiva utvecklingen av exporten av bearbetade varor 1983 fortsatte under första halvåret 1984. Totalt sett ökade exporten av hearhetadc
l'{lror under första halvåret 1984 med ca 19 1/2 'k i säsongrensad årstakt. I
OECD- området gynnades de svenska exportföretagen av en kraftig uppdragning av marknadstillväxtcn till ca 22 9( i säsongrensad årstakt ifrån en
tillväxt med omkring 5 % andra halvåret 1983. Drygt hälften av tillväxten
var en följd av att importen i de nordiska liinderna ökade påtagligt - i
synnerhet genom en kraftig importtillväxt i Norge - samt att även importen till Förenta staterna ökade starkt. Ökningen av marknadstillviixten i
OECD-området motsvarades inte av en lika stark ökning av den svenska
exportens tillväxt. Exportökningen till OECD beräknas ha stannat vid
knappt 19 % i årstakt under första hal varet 1984. Därmed bröts den positiva utvecklingen av Sveriges marknadsandelar i OECD-området (diagram
3: I).
Exporten till länderområdcna utanför OECD utvecklades under första
halvåret 1984 något starkare än till OECD. I synnerhet ökade den svenska
leveransvolymen kraftigt till OPEC-länderna och u-länderna vilket torde
ha inneburit betydande andelsvinster för den svenska exporten till dessa
områden under första halvåret i fjol. Exporttillväxten till statshandelsländerna blev i gengäld betydligt svagare och kom att stanna vid knappt 3 c;;. i
ars takt.
Från första till andra halvåret 1984 beräknas marknadsutrymmet för
svensk export av bearbetade varor i OECD-området ha dämpats till knappt
4 %· i årstakt. Tillväxten av den svenska exporten till OECD-länderna
bedöms samtidigt ha stannat vid 2%. Mellan helåren 1983 och 1984 heriiknas därmed marknadstillväxten i OECD-området ha ökat med 13 % och
preliminärt beräknas export volymen till dessa länder ha ökat lika mycket.
Den negativa utvecklingen för Sveriges marknadsandelar i OECD-länderna under loppet av 1984 motvägs sälunda av de marknadsandelar som
erövrades under andra halvåret 1983.
Till länderområdcna utanför OECD beräknas exporten av bearbetade
varor ha minskat med knappt 10% i [irstakt från första till andra halvåret
1984. Exporten till samtliga länderområden beräknas därmed ha sjunkit
med knappt 1/2 % i årstakt mellan halvåren i fjol. I genomsnitt för året i
dess helhet beräknas likväl tillväxten i exporten för bearbetade varor ha
blivit ca 111/~% 1984. Sammantaget kan marknadstillväxten för exporten
av bearbetade varor till samtliga länderområden bedömas ha stannat vid
1

Kapitlet är utarbetat inom konjunkturin-;titutet.
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Diagram 3: I Marknadsandelar och relati"a priser för
varor till OECD-länderna 197 4-1985
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10 1/2 % 1984, och marknadsandelarna följaktligen totalt sett ha stärkts
med drygt I %. Dessa marknadsandelsvinster var sålunda helt och hållet
hänförliga till länderområden utanför OECD.
Den förhållandevis snabba ökningen av Sveriges relativpriser alltsedan
devalveringen 1982 har av allt att döma verkat återhållande på den svenska
exportens andelsutveckling i OECD-länderna under 1984. Devalveringen
av kronan i oktober 1982 medförde att den svenska exportens rclativpris
för bearbetade varor sänktes med ca 10 % fri\n tredje till fjärde kvartalet
1982. Fram t. o. m. fjärde kvartalet 1984 beräknas därefter de svenska
företagen ha höjt sina priser på exportmarknaderna med sammanlagt ca
16%. samtidigt som konkurrenternas priser uttryckt i svenska kronor
endast har ökat med drygt 7 %·. Denna utveckling hade 1983 sin grund i dels
alt de svenska producenterna genom växelkursförändringarna fick vidkiinnas betydligt större prisökningar på insatsvaror än sina utländska konkurrenter, dels att devalveringen gav de svenska företagen en möjlighet att
öka sina vinstmarginaler snabbare än i omvärlden. Främst på grund av en
internationellt sett mycket snabb produktivitetstillväxt steg dock lönekostnaden per producerad enhet i Sverige långsammare än i konkurrentländerna under 1983. De preliminära kalkylerna för 1984 visar emellertid på
att dessa kostnader i Sverige åter skulle ha ökat snabbare än i omvärlden.
främst beroende på en högre ökning av timlönekostnaderna inom industrin. Dessutom synes de svenska företagens kostnader för insatsvaror till
produktionen även 1984 ha ökat avsevärt snabbare än i utlandet genom att
prisutvecklingen på hemmaproducerade insatsvaror varit förhållandevis
snabb. Däremot torde exportföretagens vinstmarginaler inte ha ökat jämfört med 1983. I genomsnitt beräknas ökningen av Sveriges exportpriser
för bearbetade varor till 6% 1983-1984, samtidigt som ökningen av konkurrenternas priser beräknats till drygt 4 112 % i nationella valutor. Då den
svenska kronan undergått en effektiv' revalvering 1984 med knappt 2 %
stannar prisökningen i svenska kronor vid drygt 2 1/2 %. Därmed ökade de
svenska relativpriscrna med knappt 3 I /2 % 1984, nära nog lika mycket som
den sänkning av relativpriserna som skedde under 1983.
Den expansiva utvecklingen av råvaruexporten 1983, då en ökning med
ca 22 % kunde noteras, följdes av en mer dämpad utveckling under 1984.
Totalt beräknas råvaruexporten ha ökat med knappt 3 % 1984. Framför allt
utvecklades exporten av trävaror och petroleumprodukter svagt. Järnmalmscxportcn däremot ökade starkt 1984. En närmare genomgång för de
olika råvarugrupperna liksom för de varugrupper som ingår i färdigvaruexporten, presenteras som vanligt i produktionskapitlet, (kapitel 4).
Den totala svenska varuexporten beräknas ha ökat med 7 I /2 l/f. 1984.
Fråndrages den under 1984 starkt fallande fartygsexporten beräknas ökningen för exporten i övrigt till knappt 9 1/2 % i volym.
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Utsikter fiir 1985

Den ekonomiska tillväxten i Nordamerika bedöms under 1985 stabiliberns på en alltjämt förhållandevis hög nivå - om än väsentligt lägre än
under senare delen av 1983 och början av 1984. Ökningen av den ekonomiska aktiviteten i Västeuropa bedöms fortgå i förhållandevis måttlig takt.
Världshandeln förutses stiga med omkring 5 1/2 %, varvid handeln med
bearbetade varor heräknas växa snabbare än handeln med olja och råvaror. <Den internationella utvecklingen behandlas närmare i kapitel 2.)
Marknadstillväxten för den svenska exporten av bearbetade varor har
totalt sett beräknats till 61/2% 1985. OECD-ländema förutses sammantaget öka sin importvolym av bearbetade varor med 7%. Liksom under 1984
förutses den starkaste efterfrågan härröra från de icke-europeiska länderna
- men skillnaden i importvolymens tillvilxttakt mellan Förenta staterna.
Canada samt Japan och de västeuropeiska länderna väntas reduceras
avsevärt. Marknadstillväxten för hearbetade varor inom länderområdena
utanför OECD beräknas - till följd av att OPEC-länderna efter neddragningarna under 1983 och 1984 åter bedöms öka sin import 1985 - visserligen bli starkare än under 1984 men likväl stanna vid omkring 4%.
Den internationella inflationstakten väntas under 1985 bli fortsatt måttlig. Efter den kraftiga nedgången i råvarupriserna under senare delen av
1984 förutses en viss uppgång av dessa äga rum under loppet av 1985.
Lönerna inom industrin i OECD kan bedömas öka i ungefär samma takt
som 1984 eller med omkring 5 1/2 %. Till följd av en lägre produktivitetstill-

Tabell 3:1 Sveriges export a\· bearbetade \'aror (exkl. fartyg)' till OECD-omradet~
1977-1985
Procentuella förändringar
1977- 1978- 1979- 1980- 1981- 1982- 1983- 19841982 1983 1984 1985
1978 1979 1980 1981
prd. prognos
Uipand.- priser. SEK
Marknad
Marknadsandel
Export

Volym
Marknad
Marknadsandel
Export 1

17.5
1.5
19.0

17.0
3,5
21.0

14,5
-3.5
10,5

8,0
-3.0
5,0

21,5
-2.5
18,5

22.5
4.0
27,0

16.0
3.5
20.0

10.5
-1.0
9.5

2.0
7.5
9.5

9.0
0.0
9,0

5.ll
-5.0
-0.5

-0.5
-3,0
-3,5

3.0
2,5
5,5

5,5
8,0
13.5

13,0
0.0
13,0

7.0
-2.0
5,0

15,0
-5.5
8.5

7.0
3.5
11,0

9.0
2.0
11.0

8,5
0.5
9,0

18.0
-5.0
12.5

-:u

16,ff

2.5
3,5
6.0

3.5
1.0
4.5

Pris
Marknad
Relativrris
Export
1

12.0

SITC 5-8. exkl. 68. 79:1.
Utom Australi..:n. Nya Zeeland. Grekland, Irland. Island. Portugal, Spanien och
Turkiet.
·' Exportvärdet i löpande priser deflatcrat med hybridindex av typ Paasche.
4
Enligt hybridindex typ Paaschc.
~
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Tabcll 3: 2 Sveriges export al' bearbetade rnror (exkl. fartyg 11 till olika länderomraden 1977- I 985
Procentuella volymförändringar
19771978

OECD-länderna'
Övriga OECD-länder'
OPEC-länderna 4
Statshandelsländerna m. fl.'
Övriga länder

1

8.7

19791980

0,6

-1.5

1.2
9,7

-8.2
11.4

9,5

8.0

0,1

I.I

10.5

9.1

0.3

1,0

13.3

-0.3
1.6

191101981

-3.4
16.8
42.5
-4.7
7,8

9J
0,2
23.7
7.3
9.8

Summa
Summa bearbetade varor
enligt SNl-definitionen"

19781979

19811982

19821983

5.3

IJ.7

1.6

- 8.8

5.5
-4.0
-4,8

-14.4
- 4.3

19X31984

19841985

prel.

prognos

IJ.O
11.8

4.8
4.0
3.5
4.5

0.9

- 6.6

10.0
9.7

4.0

3,6

7,6

11,!I

4,6

3.0

K.O

11.4

4.6

SITC 5-K, exkl. 68. 793.

~ Utom de i not 3 nämnda länderna.
3

Australien, Nya Zeeland, Grekland. Irland. Island. Portugal. Spanien och Turkiet.
Qatar. Förenade Arabemiraten. Saudiarabien. Kuweit. Irak. Iran. lndonc~ien. Venezuela o.::h Nigeria.
' Statshandebländerna ~amt Israel. Jugllslavien och Sydafrika.
"Jfr. tabell 3:4.
Kiillor: Statistiska centralbyrån samt berakningar och bedömningar inom konjunkturin~lltutet.
4

växt 1985 jämfört med 1984 förutses dock lönekostnaden per producerad
enhet stiga från I% 1984 till 21/2% 1985 (i nationella valutor). Samtidigt
bedöms vinstmarginalerna öka väsentligt mindre 1985 iin 1984 och ökningen av världsmarknadspriset för bearbetade varor skulle därmed kunna
stanna vid 4 %·(i nationella valutor). Uttryckt i svenska kronor 1 har Sveriges viktigaste konkurrentländer bedömts öka sina exportpriser med knappt
31/2%.
Givet en svensk lönekostnadsstegring i industrin pi\ drygt 5 % 1985 (5 l/r. i
timlön och 0,2 '/i: i lönchikostnader) och en produktivitetstillviixt på knappt
2 112 % skulle de svenska lönekostnaderna per producerad enhet stiga med
knappt 3 q, 1985 dvs. n?tgot snabbare än som utomlands. Samtidigt bedöm!>
kostnaderna för insatsvaror i produktionen stiga med 5 % 1985, varvid de

Tabell 3: 3 Världsmarknadspriserna (enhetsYärdeindex) för bearbetade rnror 1974-1985
1970 = 100
1974

US dollar
162
Genomsnittliga
nationella valutor 136
Svenska kronor
140

1975

1970

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

182

183

199

230

263

291

277

272

265

255

250

149
147

158
155

167
173

174
202

191
219

210
239

229
272

248
333

256
397

266
410

277
424

Anm. Sammanviigt med hänsyn till ländt:rnas betydelse i världshandcln.

Kiillor: FN samt beräkningar och bedömningar inom konjunkturinstitutet.

1

Vid valutaomräkningen har vaxelkurserna fram till slutet av 1985 låsts vid de
genomsnittsvärden som noterades i oktober 1984. För dollarns del innebär detta en
kurs på 11.69 kr.
4

Riksdagen /9fl-l/85. I sam/. Nr 100. Bi/a)!a I.I

Prop. 1984/85: 100
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hemmaproducerade insatsvarorna föruses stiga snabbare i pris än de importerade. De svenska cxportpriserna har mot bakgrund av ovanstående
faktorer kalkylerats stiga med 41/2<;~. 1985. inncfattande ett antagande om
något höjda vinstmarginaler för exportföretagen jämfört med 1984. De
svenska rclativpriserna skulle sålunda stiga med ytterligare ca l l/f.· 1985.
Den sammantagna effekten av relativprisförandringarna 1983. 1984 och
1985 bedöms resultera i marknadsandelsförluster på knappt 2 % 1985. 1 Den
tidigare konstaterade trendmässiga förlusten av marknadsandelar bedöms
motvägas av en positiv varusammansiittningseffekt. då den utländska efterfrågan i högre grad än 1984 bedöms komma att inriktas pa investeringsvaror av den typ som Sverige producerar. Sammantaget har marknadsandclsförlusten på OECD-marknaden bcdömts stanna vid 2 % 1985 och exportvolymen skulle sålunda stiga mcd knappt 5 'JL Marknadsandclarna för
svensk export inom liinderområdena utanför OECD började öka först i
början av 1984. dvs. betydligt senare än inom OECD-länderna. Denna
tidsfordröjning har antagits kvarstå även när utvecklingen kan väntas
tendera mot framtida marknadsandelsförluster till följd av relativprishöjningarna 1984 och 1985. Här har kalkylerats med i stort sett bibehållna
marknadsandelar och därmed skulle exportvolymen till länderområdena
utanför OECD stiga med 49(;, Den totala svenska exporten av bearbetade
varor beräknas därmed öka med 4 112 % i volym 1985 innebärande en
marknadsandelsförlust på omkring I 1/2 % detta år.
För 1985 har råvaruexporten \exkl. petroleumprodukter) kalkylerats öka
med drygt I 'le·. varvid trävaruexporten skulle minska med 2 % och massaexporten stiga med 2 % . Exporten av petroleumprodukter bedöms falla
tillbaka med 101/~.
Den totala svenska varuexporten exkl. fartyg skulle därmed stiga med
knappt 3 l/2rk 1985. fartygsexporten väntas fortsätta minska 1985 och
medriiknas denna stannar den kalkylerade exportökningen vid drygt

2112%.

' En förändring a\' det relativa exportpriset med I<;.{; har uppskallningsvis beräknats
föriindra de svenska marknadsandelarna med 0,7 procentenheter samma år relativprisförändringen sker. 0.5 procentenheter året därefter och O,:! procentenheter två
år efter rclativprisförändringen. Vissa ytterligare effekter synes troliga även efter de
första tv<l liren.
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Tabcll 3: 4

Exportutvecklingen for olika \'arugrupper 19!!.'-1985
.Ä.rlig prn(.;cntuell föriindring

Exportvärde. milj. kr.

Volym'
1983
Jordhruksprodukter och
fisk
Skog>bruksprodukter
Minerali>ka produkter
ditra\': fornmalm
Industriprodukter
exkl. fartyg
diir;1v:
liv snu:de Is produkter
tri1v.aror
Oli.1:'.)Sa

1985

1983

1984

1985

-

191B

1984

1985

0,0

5.8
-0,7
7.2

3.0

9,4

9.6
12,5
4.6
-2.5

9,0
5,4
10,0

,,
,,

2 144

2 519

2 501

'.!31
3 260
1948

284
4037
2 374

312
4 348
2 690

16.8
21,2
6,6
15.8

7.2
9,R
18,3
25.0

197 U06

230138

2./7t>25

JO.<)

9,3

3,./

12.0

f>,<)

4,/

4519
9398
8 374
16107
12979
11073
5 102

5 188
9969
10974
19077
1.n12
u Jn8
s n78

5 234
9282
12034
21396
12 395
14 415
6 392

5.3
14,I
25, I
6,8
39.8

- 4.0

8.4

- 3.0
- 2.0
2.0
5.4
-10.0
0,0
8.0

5,9
10,5
26,0
7,9
5,2
7..1
2.0

4.0
-5.0
7.5
n.4
3,5
7.8

17,0

4.0
9.7
2.5
12.5
9.1

15.2
19,6
4,6
11.4
8.2
8,0
25.3

110 303

1201>81

0.1

12,h

4.9

12.8

.'i,.'i

4 ..1

42269
236978
4859

45 790
254 786
3800

15,7
10,9
44,6

9.0
9,4
-40,5

5.0
3,3
-24,7

10.2
11.8
14.0

.'i.9
6.9
6,4

3.1
4.1
3,9

184 .'ill5
52 473

201 083
53 103

8.0
21.6

11.4
2.7

- 1.3

4.6

11.9
11.7

6,0
10.0

:u

241837
242 378

258586
259 160

11.9
12.0

7,5
7.6

2.7
2.7

11,8
11.8

7,0
7,0

4,1
4,1

papper och papp
pet rolcumproduktcr
jiirn och sdl
ickcjiirnmetaller
verkstadsprodukter
cxkl. fartyg
92 837
övriga industriprodukter
inkl. elektrisk ström
36617
Export exkl. fartyg
202 641
Fartyg
7669
Bearbetade varor
exkl. fartyg~
l.'i6 187
Ri.,V41ror~
46454
Total export
Total export enligt NR'

1984

Pris'

2!0310
210483

5.4

-

1.5

4,2

4.5

1
Prisutvecklingen anges enligt "hybridindex" av typ Paasche. Denna index används i1ven som ddlator för
export. Volymutve1.:klingcn blir därmed atergiven i enlighet med volymindex typ Laspeyn:s.
~ Papper och papp, järn och stäl. verkstadsprodukter exkl. fartyg samt övriga industriprodukter utom
elektrisk strom.
-' Export exkl. fartyg minus de i not 2 ni1rnnda \'arugruppcrna.
• I uppgifterna för handelsbalanscn (tabell 3: 7l har NR:s cxportvarden används.
:1.11111. 1983 ars cxportv~1rden enligt utrikcshandcbslatistikcn. Uppgifterna for 1984 •ir pn:limini1ra och 19K5
av,er prngnoser. Varugrupperna ~tr definierade i SNl-termer. Dclla ar skalet till all uppgifterna for exporten
av hearbetade varor i denna tabell skiljer sig fdn uppgifterna i tabell 3: 2 di1r denna varug1 upp ar 1.kfinierad i
SITC-tcrmer.
J.:,il/or: K,mjunkturinstitutct och slatisti,ka centralhyran.

3.2 Importen

U11·1,ckli11ge11 m· S1·eriges 1·anii111port 1111da 1984
Enligt preliminära beräkningar fortsatte Sveriges totala import av varor
att öka andra halvåret 1984. om än i något avtagande takt. Efter en säsongrensad ökning med knappt 5 I/:!<;;- i årstakt första halvåret heräknas importen ha scigic med dryge 3 r;;- andra hal varet. Be11rher11dc 1·11ror. som svarade
för hela tillväxten av importen bada halvåren. kalkyleras ha ökat med
drygt 8 l/C i årstakt andra halvåret. efter en ökning på ca 9 I/:! C.~ första
halvaret. Importen av riil'llror minskade både första och andra halvåret.
Riiuc/s,·: S. 61, tabell 3: 8 kol. 5. rad 2 ncdifriin Srår: -

1407 Rällat till: 1407

Prop. 1984/85: 100
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För helåret 1984 jämfört med helåret 1983 beräknas den totala varuimporten ha ökat med drygt 5 112 C:·i-· (se tabell 3: 5). Importen av hearherade

1·aror steg med ca 9 112 'k· medan råvaruimporten beräknas ha minskat med
knappt 3 o/c.
I diagram 3: 2 återges såväl importvolymutvecklingen for hearhe1ad1.·

1·aror som utvecklingen av den efterfrågan som normalt rikta!> mol importen (dvs. importvägd efterfragan) 1• Utvecklingen av efterfrågan i denna
bemärkelse utgör huvudfaktorn bakom importens volymtillväxt. (Hemmaproduktionens prisutveckling relativt importpriset har också inverkan på
importvolymen och återges likaså i diagrammet.) Den kraftiga ökningen av
den importviigda efterfrågan mellan första halvåret 1983 och andra halvåret 1984 sammanfaller nära med och synes därmed vara huvudförklaringen till den pätagliga ökningen av importvolymen under den angivna perioden.
Mellan helåren 1983 och 1984 beräknas den importvägda efterfrågan ha
ökat med knappt 7 1/2 <Je·. Av ökningen beräknas ca 4 procentenheter kunna
tillskrivas ett stigande behov av insatsvaror till exportproduktionen under
samma period. Exporten av bearbetade varor har nämligen ökat enligt
preliminära beräkningar med närmare 111/29(. mellan 1983-1984 (se avsnitt 3.1 ). Utöver den exportgenererade efte1irågan beräknas ett förhållandevis kraftigt lageromslag ha svarat för nära I 1/2 procentenheter av efterfrågetillväxten. medan bidraget från maskininvesteringarna och den privata varukonsumtionen beräknas till drygt I procentenhet respektive 3/4
procentenheter. Bidraget från den offentliga konsumtionen och byggnadsinvesteringarna blev endast obetydligt.
I analysen av importvolymen 1984 har importens elasticitet med avseende på efterfrågans volymtillväxt normalberäknats till 1.2 och den årliga
trendmassiga tillviixten till I .7'ir.. Utöver dessa faktorer kalkyleras eftersläpande effekter av relativprissänkningen 1982-1983 ha haft en tillbakahr1llande effekt på importvolymen motsvarande 2 procentenheter av 1983
iirs import.~ Relativpriset för hemmaproduktionen av hearheradc 1·aror
försämrades ånyo mellan 1983 och 1984 med drygt 3 l/i... di'1 importprisökningen - i synnerhet vad gäller 1wbwdsprod11kta - blev klart liigre än
motsvarande prisökning for hemmaproduktionen. Den importökande effekten av relativprisförsämringen 1984 beräknas till ca 3/4 procentenheter

1
Oe komponenter av l!ftert'riigan for konsumtion. fasta investeringar, lagerinvcsteringar och t:Xptlrl som till .:n 1.kl tillgodoses <IV import av hcarht•111Jc rnror, har v~1gts
samman unJcr beaktande av respektive eftert'ragekompont:nter' genomsnittlig<i import inne hall av h<'arhetade l'lJror t!nligt SCB:s input-outputtahellcr for 1980. Utvecklingen av den p?t så vis aht1llna 'cricn ;,kulle sammanfalla meJ utvecklingen av
Jc!n faktiska importen om Jet genomsnittliga importinnchi11lct ho, Jelkompom:nterna förblev nföränJrat fran p.:rioJ till period.
' Importen> pri>t:laslicitet för hearhewde 1·11ror har skattat> till 0.2~ för Jet iir -;om
relativpri;,fi'ir<lnJringcn -.kcr' 0,55 för aret J~lrdtt:r och 0.25 for lrc!djt: ärel.
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Tabcll 3: 5 lmportutvccklingen för olika varugrupper 1983-1985
Årlig procentuell förändring

Importvärde. milj. kr.

Volym 1
1983

2
3

4
5
6

Jordbruks-. skogsbruksprodukter och fisk
7327
783
därav: skogsbruksprodukter
Mineraliska produkter
27196
därav: råolja
23 704
Industriprodukter exkl.
fartyg
163 587
därav; livsmedelsproduktcr
9302
trävaror, massa
samt papper och
papp
1410
petrulcumprodukter 20587
järn och stål
4 730
ickejämmetaller
5082
verkstadsprodukter
exkl. fartyg
70740
övriga industriproduk ter
51 736
Elektrisk ström
467
Import cxkl. fartyg
198 577
Fartyg
1648

7 Total import
8 Bearbetade varor
exkl. fartygi
9 Råvaror'
10 Total import enl. NR 4

1984

1985

1983

Pris 1

1984

1985

- 3.0

7,5 3.0
17,5 0,0
-20.1
8,7
1.6 0.3
10,0 - 1.0 -1.9

19!!3

1984

1985

8467
956
28449
24436

9027
I 023
29081
24403

180 761
10363

198538
11008

1659
17743
5 798
StJ.n

1802
16655
6283
6327

81305

92546

58256
276
217953
2 350

63 917
322
236 968
3100

200225

220303

240068

2.1

5,6

5,8

12,8

4,2

3,0

127929
70648
200328

146163
71790
220416

163619
73 349
240191

9,6
1.8
1,2 - 2,9
2.0
5.6

8,0
0,1
5.8

14,6
9,8
12,8

4.3
4,6
4 ")

3,7
2, I
3.0

15.9 7,5
7.1 4,0
8.5 3.0
8,7 4.2

3,5
7,0
2.0
1.8

6,3
3,0

13.8 4,0
16,7 6,1

3,3
3,1

12.0
6.9 2.0
- 8,8 -15.8 -6.6
- 7.1
13,0 1.0
4.0 6.9
5.7

8,0 10.0
8.7 2.3
8.9 8.5
22.0 6,6

6,5
0.5
7.3
5,0

15,3

2.6

3,2

14,2 6.2
-57.5 7,3
12.8 4,2
10.8 3.5

4.0
6,0
3,/
2,3

(),4

- 0,8

2,5

6.3
5,0

12.0 10.3

6.0 5.5
1.6
75.6 -44.9 10,I
5,3 5.5
1,6
127.9 37.8 28.9

1

·-

Importpriserna anges enligt en hybridindex av Paaschetyp. Genom att importvärdet deflateras med denna
index erhålls en volymutvcckling uttryckt i enlighet med Laspeyres' indexformel.
z Bearbetade varor består av varugrupperna papper och papp, järn och .\'/Il!, verkstadsprodukter exkl. fartvg
samt 1'h-rii:a industriprodukter.
-'Import exkl. fartyR minus bearbetade varor.
4
I tabell 3:7 redovisas importen enligt NR.
Anm. 1983 års importvärden enligt utrikcshandelsstatistikcn. Uppgifterna för 1984 är preliminära och 1985
avser prognoser. Varugrupperna är definierade i SNl-termcr.
Källor: Konjunkturinstitutet och statistiska ccntralbyran.

vad gäller importvolymen 1984; största delen av effekten - ca 13/4 procentenheter - väntas emellertid falla på 1985.
Totalt beräknas importpriserna mätta med hyhriddeflatorn 1 ha ökat med
drygt 4% 1983-1984.

1

Se tabell 3: 5, not I.

Prop. 1984/85: 100
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Diai:ram 3: 2 Utvecklingen a\' imporh•ägd efterfråi:an, relativpris och importvolym
för bearbetade varor 1973-1985

Säsongrensade halvårsdata
Voly"T1inde"

1973,1-100

140
I
I
I

IMPOR:TVÄGD EflERFRÅC·t..r.../

135

I
I

130
125
120
115
110
105
100

Milj.kr

kelu tivpris i ndPX
1973"1=100

1980 6r~ pris".1

60000

55000
IMPORTEr< .\V BFARBfTAN VAROR

I

I

I

I

120

50000

115

45000

110

105

... ··

..

100

..

c·····t I
R~LA 11\/PRIS"

95

,'

\......

;.>p.7('l"::;,;;.:.:.11

I I

25000

I

I

I

I

I

1973

1975

1977

1979

90

I

I

1981

1983

I

I

I

1985

1
Enligt han<lelsstatistikcn. 1980 års priser. cif.
:: lmportvägd efterfrågan till mottagarpris.
3
Relativpriset för importen: producentprisindex för svenska marknaden i förhållande till importprisin<lex (HMPl/IMP]).

Anm. Uppgifterna för 1984 är preliminära. 1985: I och 1985: Il avser prognoser.
Kiillor: Konjunkturinstitutet och statistiska centralbyrån.
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Diagram 3: 3 Importandel a\· Sveriges inhemska förbrukning av bearbetade varor
samt relativprisuh·eckling 1974-1985
Säsongrensade halvårsdata

IMPORTANDEL,
RELATIYPRIS,

1973,1~100

1973,l=IOO

!HMPl/IMPI)

140

90
1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

Anm. lmpo11vagning av förbrukning enligt 1980 år~ input-outputtabeller. lmpoI1en i
cif-termcr: förbrukning till mottagarpris. 1980 års priser. Uppgifterna för 1984 är
preliminära. 198.'i: I och 1985: Il avser prognoser. Trendlinje för impoI1handel är
beräknad för perioden 1973: 1-1984: I.
Källor: Konjunkturinstitutet och statistiska centralbyrån.

Utsikterfiir 1985

För 1985 förutses en ökning av importens volym med totalt knappt 6%.
eller obetydligt mer än ökningen mellan 1983 och 1984. Importen av
hearbetade varor väntas öka med 8 %. medan införseln av råi-aror förutses
förbli i stort sett oförändrad.
Den skattade ökningen av importen av bearhetade varor 1985 är främst
hänförlig till ett förväntat lageromslag och en fortsatt ökning av exporten
av bearbetade varor. Av en beräknad ökning av den totala importefterfrågan på 6,5 %, är ca 3 procentenheter att återföra på en förutsedd uppdragning av lagren av hearhetade l'llror inom industrin och detaljhandeln. För
industrins del väntas den ökning av stockarna av insatsvarulagren. som påbörjades andra halvåret 1984. fortsätta. Även lagren av varor i arbete
beräknas öka ånyo efter en viss uttömning fjärde kvartalet 1984 !se avsnitt
7 .3). Bidraget från vardera exporten och maskininvesteringarna beräknas
till ca I 1/2 procentenheter. Privat konsumtion väntas lämna ett positivt
bidrag till importefterfrågan 1985 motsvarande knappt 3/4 procentenheter,
medan inget efterfrågetillskott förutses varken från offentlig konsumtion
eller byggnadsinvesteringar.

1984

1985
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Diagram 3: 4
varugrupper
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Anm. Importvärden i löpande priser enligt utrikeshandelsstatistiken. Importpriser
enligt hybridindex. Uppgifterna för 1984 är preliminära och 1985 avser prognoser.
Källor: Konjunkturinstitutet och statistiska centralbyrån.

Utöver en fortsatt kraftig ökning av importefterfrågan och en trendmässig tillväxt av importvolymen påverkas importen 1985 av en importuppdragande effekt på knappt I 112 procentenheter till följd av ett försämrat
relativpris. Relativpriset för hemmaproducerade bearbetade 1•aror väntas
försämras ytterligare något 1985. Försämringen kalkyleras till drygt I 1/2 %
dvs. ungefär hälften så mycket som den försämring som synes ha inträffat
mellan 1983 och 1984.
Importens andel av den inhemska förbrukningen av bearbetade ~·aror
förutses öka trendmässigt första halvåret 1985, för att sedan underskrida
sitt trendmässiga värde andra halvåret till följd av att den kraftiga ökningen
av industriinvesteringarna beräknas successivt öka utbudet av importkonkurrerande hemmaproducerade varor.
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Jmportprisutvecklingen för råvaror 1985 väntas bli mer dämpad än för
bearbetade 1'aror. Medan importpriset för bearbetade 1·aror förutses öka
med drygt 3 1/2 o/c väntas prisökningen för rål'{lror stanna vid 2 %. Denna
skattning förutsätter en fortsatt svag olje marknad under 1985: samtidigt
beräknas dock den genomsnittliga dollarkursen för 1985 ligga drygt 5 9(
högre än genomsnittet för 1984 (se diagram 3: 4 och avsnitt 3.1 ).
Som framgår av det föregående är en svag utveckling av råvaruimporten
att vänta 1985. I huvudsak följer detta av en väntad fortsatt minskning av
importen av petr()feumprodukter. Denna nedgång kan återföras på en
beräknad minskning av förbrukningen av oljeprodukter med ca 4% och
fortsatta betydande minskningar av näringslivets lager och statens beredskapslager. Som framgår av tabell 3: 6 beräknas den minskade oljeimporten 1985 nu leda till att såväl nettoimport värdet av nio/ja och perrulumprodukrer i procent av BNP som nettoimporten i fasta priser faller ytterligare.

3.3 Bytesbalansen

Bytesbalansen för varor. tjänster och transfereringar beräknas helåret
1984 ha visat ett överskott för första gången sedan år 1973. Det positiva

utfallet som är beräknat till 1,4 miljarder kr. innebär i jämförelse med det
ännu preliminära utfallet för 1983 en påtaglig förbättring. Den är i huvudsak att hänföra till det positiva omslaget i handelsbalansen på 11 miljarder
kr. Även tjänstebalansen har stärkts. Till viss del motverkas varu- och

Tabell 3: 6 l'iettoimport av råolja och petroleumprodukter 1975-1985 1

Löpande priser. mi(j. kr.
lmport av råolja, netto 2
Petroleumprodukter
Import
Export
Nettoimport
Nettoimport av råolja
och petroleumprodukter
Nettoimport av råolja
och petroleumprodukter
i procent av BNP 3
1980 års priser4
Nettoimport av råolja
och petroleumprodukter
Volymindex (1980= 100)

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

4400

5652

6474

7206 10039 17885 19108 19730 23702 24436 24403

7944
919
7025

8 323
I 031
7292

8805
1303
7 502

7 421 16012 15244 15 887 20776 20586 17743 16655
1662 3 261 5421 5 922 8 583 12979 13:.H2 12 395
5759 12 751 9823 9965 12 193 7607 4431 4260

11425 12944 13976 12965 22790 27708 29073 31923 31309 28867 28663
3,8

3,8

3,8

3.1

4,9

5,3

5.1

5,1

4.4

3,7

3,4

31894 31543 31114 28226 31500 27708 22493 21333 19013 16992 16801
115.11 113,84 112,29 101.87 113,69 100.00 81,18 76,99 68,62 61,33 60.64

1
Uppgifterna för 1975-1983 är hämtade från utrikeshandelsstatistiken. Uppgifterna for 1984 är preliminära
och 1985 avser prognoser. Samtliga uppgifter redovisas i SNl-tcrmer.
2
Export av råolja förekom endast 1975 (2 milj. kr.l. 1979 (86 milj. kr.). 1980 (58 milj. kr.) och 1981 (4 milj. kr.).
Den uppgick 1982 och 1983 till ca 90 milj. kr. resp. 2 milj. kr.
J BNP till marknadspris.
4
Deflatering enligt hybridindex.
Källor: Konjunkturinstitutet och statistiska centralbyrån.
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tjänstebalansens saldoförbättring av en ökning av underskottet i transferc·
ringsbalanscn om 4 miljarder kr.; för merparten härav svarar ett ökat
negativt räntenetto. Totalt skulle bytesbalanssaldot därmed ha förstärkts
med 8.4 miljarder kr. 1984.
Överskottet i handelsbalansens saldo beräknas för 1985 försvagas med 3
miljarder kr. Ett tillskott om 700 milj. kr. till tjänstebalansen tillsammans
med en ökning av underskottet i transfereringsbalansen med 1.8 miljarder
kr. innebär för det totala bytesbalanssaldot en försvagning med 4, I miljarder kr. till ett underskott på '2.75 miljarder kr. 1985.

Handelshalansen
Handelsbalanscn har fortsatt att utvecklas starkt under 1984. Exklusive
korrigeringar av handelsstatistiken beräknas överskottet för 1984 preliminärt uppgå till ca '2'2 miljarder kr. - en förstärkning med niirmare I '2
miljarder kr. jiimfört med 1983.
Förbättringen av handelsbalansen under 1984 kan till betydande del
återföras på en förbättring av Sveriges bytesförhållande med utlandet. Den
positiva förändringen i Sverigc5 terms of trade har för 1984 beräknats till
2.7% och har därmed beräknats bidra med ca 6 l/'2 miljarder av förbättringen i handelsbalansen. Som framgår av tabell 3: 7 har Sveriges handelsundcrskott med råolja och petroleumproduktcr fortsatt att reduceras under
1984 och beräknas bidra med ca 3 112 miljarder av ökningen i handelsbalansöverskottet.
På grund av att tillväxten i Sveriges import 1985 bedömts bli starkare än
exporttillväxten, väntas det fastprisberäknade handelsbalanssaldot i år
visa mindre överskott än 1984. Totalt beräknas överskottet 1985 realt sett,
dvs. fastprisberäknat till 1984 års priser. minska med ca 6 miljarder kr.

Tabell 3: 7 Bidrag till förändringar i handelsbalansen 1983-1985

Miljarder kr.
1983

Bidrag från
Exportvolym
Importvolym
varav: Nettoimport av råolja och
petroleumprodukter
Fartyg
Terms of trade
varav: bearbetade varor exkl. fartyg
Föriindring i handelsbalansen
Förändring i handelsbalansen enligt
nationalräkenskapernas beräkningssätt 1
1

20,0
-3.5

1984

1985

prel.

prognos

16,0
-Il,:!

6.3
-1:!,3

3,3

3.6

0,6

1.3

- 3,7

- 1,9

-0,9
0.:!
15,6

6.7
4.5
11,5

3,0
3,0
- 3,0

16.0

11,8

-

3.0

Exkl. korrigering av handelsstatistiken.

Anm. Bidrag från exportvolym resp. importvolym har beräknats genom omräkning

av ett års exportvärde resp. importvärde till föregående års exportpris resp. importpris.
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jämfört med 1984. Nettoutförseln av fartyg har bedömts fonsiltta att minska starkt 1985. Sveriges exportpriser har 1985 bedömt~ öka ca I 1.l starkare
än importpriserna och väntas därmed påverka utvecklingen av det totala
handelsbalanssaldot i betydligt lägre grad än under 1984. Handelshalansens överskott i löpande priser, exklusive korrigeringar av handelsstatistikcn. beräknas uppgä till ca 19 miljanlcr kr. 1985. Det skulle därmed bli en
försvagning i handelsbalansen 1984- 1985 med 3 miljarder kr.

Diagram 3: 5

Handelsbillans 1 och terms of trade 1973-1985

1980 års priser. Shsongrensade halvfirsdata
... ;.!.1·.

14000

-Termsoftrade, .· •. J,.,,.

12000

fl Real handelsbalans

· ··,,,·:•. ,_,.,T . • '·'-''-'~"-'

:. '''"" "" c>•"L."-,

10000

110
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2000

-2000
-4000

95
-6000
- 8000

-10000

90

-14000

1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985
1

Export- och importvolymer exkl. fartyg.

Källa: Konjunkturinstitutet.
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tran.~frreringshalansen

Efter de tre föregående årens starkt vikande sjöfartskonjunktur indikerade fraktmarknadsutvecklingen under de tre första kvartalen 1984 en fortgående, om än svag. förhättring för världssjöfarten. Fraktprisernas återhämtning. som redan kunde skönjas i slutet av 1983, var dock ej tillräckligt
kraftig för att under 1984 påtagligt förbättra världssjöfartens allvarliga
lönsamhetsläge. Tank.marknadens positiva utveckling under våren förhyttes under sommaren i en nedgång. Under höstmånaderna var utvecklingen för stortank negativ medan mindre fartygsstorlekar i vissa marknadssegment fick vidkännas en efterfrågeökning. För torrlastmarknaden
som helhet innebar första halvåret 1984 en stabilisering av fraktpriserna
som sedan bibehölls under hösten. En bidragande orsak härtill var de
spannmålsinköp i väst som Sovjetunionen gjorde. Handeln i olja och
torrlast bedöms utvecklas positivt under vintermånaderna 1984 och 1985.
För svenskt vidkommande indikerar preliminära siffror från SCB ett oförändrat sjöfartsnetto mellan de första halvåren 1983 och 1984 i nominella
termer. Dollaruppgången på 6,5 % under samma period kompenserade
därmed. tillsammans med en viss fraktprisförbättring. en registrerad volymminskning. För helåret 1984 beräkna~ det svenska sjöfartsnettot ha
stigit med ca 8 % eller 500 milj. kr.
En kalkylerad ökning i världshandeln 1984-1985 på ca 5 lJ'c• bör ge
utrymme för en svag ökning av fraktsatserna och av kapacitetsutnyttjandet
för världshandelstonnaget under loppet av året. I kombination med en
förutsatt oförändrad nivå för USA-dollarn från oktober 1984 torde för
svensk del en viss ökning av sjöfatrnettot kunna påräknas även nästa år. I
tabell 3: 8 har införts en uppgång på 500 milj. kr.
Som en följd av hushållens ökade disponibclinkomst och en solfattig
sommar i Sverige ökade charterresandet mellan de tre första kvartalen
1983 och 1984. Charterresandet för helåret 1984 bedömas ha ökat från den
låga nivån under 1983 till 1982 års nivå. Bruttoutflödet avresevaluta de tre
första kvartalen 1984 motsvarande en ökning om ca 5 % i nominella termer
och innebar en i stort sett oförändrad volym jämfört med motsvarande
period 1983. För helåret 1984 bedöms ökningen till 6% i värde och ca I% i
volym.
Antalet utländska gästnättcr ökade de tre första kvartalen 1984 ca 10%
jämfört med motsvarande period föregående år. Resevalutainkomsterna
under 1984 visade dock en successivt avtagande ökningstakt. För sommarmånaderna innebar detta att den förväntade ökningen blev mindre än
väntat. Den uppvisade tendensen beräknas ha bestått året ut. För helåret
1984 beräknas därmed inkomsterna öka med 10% i värde motsvarande ca
I% i reala termer. Resevalutanettot skulle därmed ha blivit lika negativt
1984 som 1983 dvs. -4,2 miljarder kr.
För 1985 väntas såväl inkomster som utgifter öka med 8% i löpande
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Tahcll 3:11 U)'tesbalansen 19110-1985'
Milj. kr .. lopamlt: pfr,er

1980

Expurt av varor. fob
lmpun <1v varor. cif
Handcbhalans'

4

1983

1984
prel.

1985
prognm

Dl 001
141697

144 876
146042

168 134
173 932

210483
200328

242 378
220416

259 160
240 190

-10696

1166

5798

10155

21962

18970

686

826

- I 335

527

975

990

-11382

1992

7133

9628

20987

17980

Kor_rigcrinf av handelsstalist1ke1r
Handclsbalans

1982

1981

3 898

4967

4677

6020

6500

7000

- 5 284

- 6 252

- 5471

- 4270

- 4 200

- 4600

2 771

3576

4101

4 793

5 370

5940

9997

299

- 3826

-16171

28657

26320

I 385

- 3 779

2 291
- 9744

3307
-14005

6543
-16780

7670
-19799

8340
-21300

-

-

- 5947
-10081
- 4930

-

8413
9674
- 6417

- 9150

5 047

4111
6701
- 4 733

- 7 451

-11000
-10420
- 7770

B~·tesbalans för varor,
tjanster och transfereringar

-18823

-14178

-22761

- 7026

1407

- 2750

Dilra1·: tramfaerin1:ar

- 8826

-14477

-18935

-23 197

-27 250

-29070

Sjö fan snt:t to
Rescvaluta. netto
Övrig<1 tj;in,ter. netto
llytcshalans for varor och
tjänster
Diira1·: !ii111s1,·r
Avkastning av kapital. netto
darav r;intenctto: staten m.:h
rikshanken
övriga
Övriga transfrreringar, netto

I 355

3 323
-

- Il 136

' Stati,tiska centralbyriin har reviderat berakningarna över utrikestransaktionerna för aren 198 I - 1983 och
darv1d hamlat material direkt ifrån den s. k. tjänsteenkäten. Revideringen berörs i endast obetydlig grad
bytesbalansens saldo, men har lett till en omfördelning mellan framför allt posterna övriga tjänster och ovriga
transfereringar.
' Exkl. korrigering av handelsstatistiken.
-' Nettot av återutförsel och återinförsel, korrigering av SAS flygplansimport, i utlandet direkt landad fisk.
rabattt:r och koncernbidrag i samband med oljeimport samt för 1980, 1981. 1982 korrigering för oljeriggar.
4
Inkl. korrig.:ring av han<lelsstatistiken.
J\al/or: Konjunkturinstitutet, riksbanken och statistiska centralbyrån.

priser, vilket ger ett negativt resevalutasaldo på 4,6 miljarder kr. I denna
prognos har hänsyn tagits till att de reala disponibla inkomsterna ökar
under 1985 samt att inflationstaktcn beräknas bli något högre i utlandet än i
Sverige.

Nellot av avkastningen på kapital har beräknats till -19,8 miljarder kr.
fiir 1984, dvs. en försvagning med ca 3 miljarder kr. i förhållande till 1983.
försiimringcn beror på en ökning av underskottet i räntenettot, huvudsakligen till följd av en genomsnittligt högre internationell räntenivå 1984,
större lånestockar och en högre dollarkurs på 8,27 kr. i genomsnitt för
1984.

För 1985 förutses en fortsatt försämring för denna post i negativ riktning
med U miljarder kr., vilket skulle innebära ett netto på -21,3 miljarder
kr. Den effektiva dollarräntan är i denna prognos skattad till 10% och
dollarkursen till 8,69 kr. 1985. Det bör framhållas att prognoserna är
känsliga för förändringar i räntenivån och förskjutningar i räntebetalnings-

Prop. 198.i/85: 100
tidpunkt. medan kursförimdringar ger j:imf1)relsevis mindre avvikelser. En
imdring av den genomsnittliga rorliga r:intc:satsc:n med en procentenhet
beriiknas sitlunda p<lverka 1985 iirs riintenetto med knappt 1.5 miljarder kr.
i <irstakt.
Nl"ttot av övriga transfereringar heri1knas visa ett okat underskott si1viil

1984

SLllll

1985. Det offentliga u-landshistilndet - som u1gör merparten av

pusten övriga transfereringar netto - vänta~ öka med :! I <;;. under 1984 till
5 .4 miljarder kr. För 1985 förutses en betydligt lagrc: ökningstakt pii ca 4 c;;..
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4 Produktionen 1
4. I Sammanfattning a~· industriproduktionens utveckling
Produktionen i den svenska industrin har stigit markant fran det bottenläge som passerades under hösten 1982. Tillväxttakten var sålunda betydande under loppet 1983 och under våren 1984. En viss avmattning i den
dagkorrigerade serien över industriproduktionen redovisas dock därefter
ha skett under sommarmånaderna. Det förefaller dock troligt att produktionsutfallet då kommit att underskattas till följd av förekomsten av s. k.
klämdagar samt förskjutningar i semestrarnas förläggning. Produktionen
ökade nämligen åter i augusti och septemher och förefaller att döma av
företagens planer i konjunkturbarometern ha fortsatt att öka under fjärde
kvartalet. Preliminärt beräknas den faktiska produktionen 1984 ökat 6%
jämfört med 1983. Den dagkorrigerade tillväxten beräknas ha varit betydligt större eller 7 .5 % beroende på att antalet arbetsdagar under 1984 är
mindre än under ett normalår medan det omvända förhållandet rådde
under 1983.
Det är inom järnmalmsgruvor, metallverk och verkstadsindustri som de
största produktionsökningarna skett, medan tillväxten inom delar av basindustrierna, delvis av kapacitetsskäl, blivit mer begränsad.
För 1985 väntas ökningen i industriproduktionen stanna vid ca 3 1/2 0'<:
jämfört med 1984. Den fortsatta tillväxten väntas i första hand bäras upp
av en ökad exporteftert'rågan - dock i klart lägre takt än under 1984 - och
ett omslag till en viss lageruppbyggnad. Den inhemska efterfrågan för
konsumtion och investeringar förutses däremot uvecklas tämligen långsamt.

4.2 Utvecklingen inom olika delbranscher

En viss knapphet påjiirnmalm hlev under våren 1984 märkbar ptt världsmarknaden. främst som en följd av att stålproduktionen. inte minst i
Förenta Staterna, kom att öka snabbare än förutsett. Malmlagren vid
stålverken var dessutom mycket små vid ingången av 1984. Knappheten
kom att särskilt gälla kulsinter, där LKAB:s konkurrenssituation är stark.
Exportleveranserna sköt fart under våren, men leveranskapaciteten kom
snart. trots en kraftig uppdragning av produktionen. att bli begränsad i och
med att möjligheterna till ytterligare lagerneddragningar började avta.
Kulsinterverket i Svappavaara togs i drift under ~enhösten 1984 vilket
tillsammans med en ökad produktion i övriga anläggningar heräknas göra
en produktionsökning 1984-1985 på 17%· möjlig. Den möjliga ökningen av
exportleveranserna blir emellertid liten - ca 3 ';1. - eftersom den mycket
1

Kapitlet iir utarbetat inom konjunkturinstitutet.
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Tabell 4: I Industriproduktionens utveckling 1982-1985
Procentuell volymförändring fritn föregående år
Faktisk produkti0n
1982

SNI

1983
prel.

1984
prel.

Dagkorrige rad
1985 produkprog- tion
1984
no~
prel.

Grul'or och mineralhro11
-13.3 - 1.2 11.2
Järnmalmsgruvor
-28.2 -18.1 32.5
2301
- 1.5 17.9 -1.5
kkejiirnmalmsgruvor
2302
210, 220. 290 Övriga gruvor ~ch mineral- 2.6 - 8.R 8.1
bro Il

9,7
17,0
5,0

34,0

5.0

9.6

- 0.5
Tillrerkningsindustrin
6,0 5.9
Livsmedelsindustri m. m. 1
1,9
31
0.5
2.5
Sitgverk'
7,7 2,5
33111
5.2
34111
Massaindustri
-12.0 23.4 6.5
Pappers- och pappindustri - 3.7
34112
7.5
R.2
PetroleumraffinadericrJ
353. 354
1.6
6.5
3.5
4
Järn- och stålverk
:m
3.1
7 .3 8.8
Ickejärnmt.:tallverk
3.4
10,6 6.2
372
Verkstadsindustri exkl. varv - 1,0
38./.3841
7.2 9,0
Varv
4.2 -10,0 -7.0
3841
- I.I
5,0 3.5
3 resterande Övrig industrisektor

3.2

3,0
7.0
5.0
-5.0
2,5

7.5
4,1
4.0
6,6
8.4
4.8
10.1
7.5
10,7
-5,6
5, I

3,3

7,5

2

3

2, 3

Hela industrin

0,6

5,8

6,0

1,5

-4.0
1,5
4.0

-u

12.8
0,0

1

Inkl. drvckcsvaru- och tobaksindustri.
' Inkl. hy.vlerier och träimpregneringsverk.
-' Inkl. smörjmedels-. asfalt- och kolproduktindustri.
4
Inkl. ferrolegeringsverk.
Kiillur: Konjunkturinstitutet och statistiska centralbyrån.

stora lagerneddragningen 1984 inte kan upprepas. Även med en troligen
end;lst svagt ökande stålproduktion inom EG - huvudmarknaden för
svensk järnmalmsexport - förefaller en s[1dan exportökning sannolik.
Under hösten har de svenska sclgverkcn fått vidkännas en allt klarare
försvagning av marknaden för trävaror utomlands. tydligast framträdande i
Storbritannien och Västtyskland. Även vad gäller sortimentet finns betydande skillnader i avsättningsmönstret. Exportskeppningarna av furu har
kunnat bibehållas på en fortsatt hög nivå. medan efterfrågan på granvaror
successivt försvagats. Denna skillnad i efterfrågan har gett upphov till en
historiskt sett unikt stor prisdiffcrans mellan de två träslagen. Andelen
hyvlade trävaror har samtidigt fortsatt att öka. För helåret 1984 beräknas
exporten av sågade och hyvlade trävaror sjunka med 4% jämfört med
1983. Exportpriserna synes sammantaget ha kunnat hållas i stort sett
oförändrade under loppet av 1984. En viss press nedåt på granpriserna
ägde dock rum mot slutet av året. För helåret 1984 beräknas exportpriserna ha stigit IO I 12 c;; jämfört med 1983.
Produktionen av sågade och hyvlade trävaror har fortsatt alt stiga under
1984. Då leveranserna till hemmamarknaden samtidigt beräknas ha stigit
endast måttligt har lagren av trävaror ökat.
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Efterfrågeläget på exportmarknaden väntas inte kunna förbättras under
1985. Marknaden för de svenska sågverken skulle istället kunna fortsätta
att försvagas - om än i måttlig omfattning. Utbudet av framförallt granvaror kan härigenom komma att överstiga efterfrågan i Europa under 1985
och följaktligen bör man kalkylera med ett visst prisfall pa gran. De
svenska exportskeppningarna beräknas minska 2 % 1984- 1985 och priserna bedöms totalt sett sjunka 5 % under samma period. För att undvika en
betydande lageruppbyggnad i producentledet förutses den svenska produktionsvolymen komma att minska 4 % 1984-1985.
Kapaciteten inom såväl den västeuropeiska som den nordamerikanska
pappersindustrin utnyttjades i det närmaste helt under hösten 1984. Detta
gäller även de svenska bruken som under en längre tid fått ta del av en
kraftig utländsk efterfrågetillväxt på merparten av sitt sortiment. Tillväxten i orderbeläggningen synes dock ha dämpats avsevärt mot slutet av året.
Den svenska exportökningen har till stor del burits upp av en stark importtillväxt på de svenska huvudmarknadcrna Storbritannien och Västtyskland. Till USA har pappersexporten stigit mångdubbelt under 1984 och
denna marknad blev därigenom den sjätte största under året. Sammantaget
beräknas exporten ha stigit 10% 1984-1985. Även priserna har stigit
betydligt under loppet av året - drygt 10% mellan fjärde kvartalet 1983
och motsvarande kvartal 1984. Mellan helåren ökade exportpriserna 8 %.
Kapacitetsutnyttjandet har stigit till en mycket hög nivå och produktionen har härigenom stigit 7 I/2 % 1983- 1984.
För 1985 kan man räkna med en fortsatt men långsammare marknadstillväxt utomlands. Även ökningen av den svenska exporten av papper och
papp väntas därför bli mer dämpad under 1985 jämfört med 1984. Här har
antagits att exportvolymen skall kunna stiga 51/2% 1984-1985. Genom
kapacitetstillskott väntas produktionsvolymen samtidigt öka med 4%.
Marknaden för avsa/umassa synes under andra halvåret 1984 ha präglats
av en viss obalans mellan utbud och efterfrågan. De svenska bruken hade
fram till sommarmånaderna fått ta del av en betydande efterfrågetillväxt
som inträffade parallellt med höjningen av pappersproduktionen i Västeuropa, men delvis också var en följd av leveransbortfallet från Kanada.
Vid halvårsskiftet 1984 befann sig emellertid pappersbruken i flertalet
västeuropeiska länder vid ett kapacitetsutnyttjande som översteg 90 lJ·~· och
produktionstillväxten gick därefter helt naturligt in i ett betydligt lugnare
skede. Även leveranser från Kanada fanns då att tillgå i normal omfattning. Samtidigt tillkom betydande kvantiteter av ny massa för avsalu. De
svenska bruken fick således känna på en kärvare marknad under andra
hälften av 1984. Efter första kvartalets exceptionellt höga exportvolym till följd av utbudsbortfallet från Kanada - föll sedan skeppningarna tillbaka under sommarhalvåret. Mot slutet av 1984 synes dock en viss återhämtning ha ägt rum och sammantaget beräknas exportvolymen ha ökat
4% 1984-1985.
5 Riksdai<en /984/li5. I sam/. Nr J(JO. Bilaga I.I
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Exportpriset har i stort sett förblivit oförändrat under andra halvåret
1984 - i svenska kronor räknat. Priset ptl 540 USD/ton p[i huvudkvaliteten
blekt. långfibrig sulfatmassa som etablerats på senvintern har däremot
vikit något. Mellan helaren 1983 och 1984 beräknas exportpriset i svenska
kronor ha stigit hela 26 %.
De svenska massabruken har i ston sett utnyttjat hela sin kapacitet
under 1984 och produktionsvolymen har stigit 61/2%, 1983-1984.
För 1985 förväntas en fortsatt om än måttlig tillväxt i efterfrågan på
massa och exportvolymen har antagits stiga med 2%· 1984-1985. Massapriserna har beräknats stiga 7 I/2 % mellan helårsgenomsnitten 1984 och
1985. Den förutsatta prisökningen är beroende av ett antagande om oförändrad dollarkurs relativt den svenska kronan räknat från fjärde kvartalet
1984. Genom en måttlig kapacitetstillväxt har produktionsvolymcn antagits öka 11/2'.k 1984-1985.
För skogsbruket beräknas den redovisade produktionsutvecklingen
inom skogsindustrierna ha medfört en fortsatt tillväxt i avverkningen.
Totalt antas virkesförbrukningen inom industrin ha ökat med drygt 4 '>'(,
1983-1984 (se tabell 4: 2).
Sågverksindustrins råvarubehov synes ha stigit 21/2 % medan massaindustrins förbrukning ökat drygt 6%. Trots att den inhemska råvarutillförseln synes ha varit god även under 1984 har importen av massaved stigit
avsevärt.
De totala rundvirkeslagren, som steg mycket kraftigt under 1981 och
1982. slutade att växa under 1983. Även under 1984 synes de totala lagerförändringarna ha varit marginella.

Tabell 4: 2 Försörjningsbalans för rundvirke 1983-1985
Fast mått utan bark (barr- och lövträ)
I 000 kbm

Förändring från föregående år,
% resp. I 000 kbm

1983

1984
prel.

1985
prognos

Produktion
Sågtimmer
massa- och hoardved
övrigt rund virke
Import

48190
22270
22720
3 200
3040

2.7
0,3
5,5
0.2
24,0

0.7
3.8
5.l
0,0
0.0

Summa tillgång

51230

4,0

0,7

Export
Lagerförändring (I 000 kbm)
Förbrukning
Sågtimmer
massa- och boardved
ö'\lngt rundvirke

630
-90
50690
21990
25 570
3130

25.2
-280
4,3
6.3
0,2

0,0
365
0,0
-4.0
3.3
0.0

Summa användning

51230

4,0

0,7

Källa: Konjunkturinstitutet.
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Sagverksindustrins dämpade produktionsutveckling beräknas ha lett till
en endast måttlig h~jning i avverkningen av sågtimmer. Massaindustrins
fonsatt betydande produktionsökning torde däremot ha medfört en höjning av massa vedsavverkningen med ca 5 1/2 % 1983-1984. Sammantaget
beräknas sålunda skogsbrukets avverknings volym ha stigit drygft 2 112 C/i1983-1984.
De produktionsprognoser för skogsindustrin som redovisats i det föregående beräknas innebära att den totala rundvirkesförbrukningen blir i stort
sett oförändrad under 1985 jämfört med 1984. Under förutsättning att såväl
importen som lagren av rundvirke blir oförändrade skulle avverkningen
därigenom behöva öka endast drygt I12 % 1984- 1985.
Den svenska stil/exporten beräknas ha ökat omkring 12 S~ i volym 19831984. Det var främst specialstålet som svarade för en ökning. medan
däremot den tidigare starka tillväxten för handelsstålct bromsades upp. En
mycket stor del av den ökade avsättningen har gått till Förenta Staterna.
Detta gäller i synnerhet handelsstål, medan exporten av specialstål ökat
kraftigt också till EG-marknaderna.
Den inhemska stålförbrukningen kom att öka betydligt under 1984.
främst som en följd av en snabb tillväxt av verkstadsproduktionen. Stållagren i handeln ökade dessutom liksom sannolikt också förbrukarlagren.
En viss ökning av importandelarna kom att ske, i varje fall under första
halvåret. En bidragande förklaring härtill kan vara att lönsamheten varit
bättre på export- än på hemmamarknaderna varför producenterna - med
ansträngd leveranskapacitet - tillfälligt hållit tillbaka hemmaleveranserna.
Produktionstillväxten blev stark och kom 1983-1984 att uppgå till ca 9%
räknat i volym.
Stålexporten beräknas bli i stort sett oförändrad 1984-1985. Detta förklaras främst därav att en förhållandevis svag ekonomisk tillväxt väntas
både i Västeuropa och i Förenta Staterna. Till detta kommer en förmodad
klar avsaktning i den uppbyggnad som skett av stållagren i Västeuropa
samtidigt som stållagren i Förenta Staterna t. o. m. kan bör:ia minska.
Den inhemska stålförbrukningen förutses också öka relativt långsamt
1985. Någon större förändring av importvolymen förutses inte ske varför
den inhemska produktionen beräknas komma att öka ca 3 'J·( ..
Verkstadsindustrins orderstockar har under 1984 successivt förb~ittrats.
Exportleveranserna ökade ca 10% i volym räknat från andra halvåret
1983 till första halvåret 1984. Någon större förändring av exportvolymen
torde inte ha skett mellan halvåren varför den för hela 1984 beräknas ha
blivit 12 1/2 % högre än 1983. Exportpriserna beräknas ha stigit
5 112 % räknat mellan helårsgenomsnitten.
Den kraftiga exportökningen i kombination med ett betydande positivt
lageromslag kom att svara för huvuddelen av efterfrågetillväxten på verkstadsvaror 1984. Den inhemska efterfrågan (exkl. lager) beräknas ha ökat
med knappt 3 %.
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Den totala efterfrågan beräknas ha ökat 10% 1983- 1984. Utvecklingen
mot kraftigt sänkta relativa importpriser på verkstads varor alltsedan andra
kvartalet 1983 i kombination med den svenska verkstadsindustrins höga
kapacitetsutnyttjande medförde alt importen ökade 12% 1983-1984.
Den inhemska produktionen av verkstadsprodukter, så som den mäts i
SCB:s produktions volymindex, beräknas ha ökat 9r;;.. 1983- !984. Försör:iningsbalansen (se tabell 4: 3) pekar på en något lägre tillväxt.
För 1985 förutses en fortsatt tillväxt av exportmarknaderna. Exporten
hålls troligen tillbaka en del av ande!sförluster men beräknas ändock
komma att öka med 5 <;~ 1983-1984.
Den inhemska efterfrågan (exkl. lager) beräknas öka måttligt bortsett
från den markanta uppgången i efterfrågan på invt:steringsvaror. Uttömningen av såväl industri- som handeblagt:r väntas upphöra och ersättas av
en viss lageruppbyggnad.
Totalt beräknas efterfrågan (inkl. lager) öka 7 %· 1984-1985. Importvolymen har bedömts öka med drygt I 0 r;;. Det sålunda prognoserade förloppet
har beräknats innebära en produktion sökning om 5 % 1984-1985.
Efterfrågeläget för den svenska \'arvsi11d11stri11 har, med undantag av
offshoreverksamheten, under 1984 varit mycket svagt. Orderstocken av
handelsfartyg mätt i bruttoton har nära nog halverats under de tre första
kvartalen och behovet av nya order är mycket stort inom delar av branschen.
Tahell 4: 3 Försiirjningshalans för verkstadsprodukter exkl. fartyg 1983-1985
1980 års producentpriser

Produktion 1
Import
Summa tillgång
Offentlig konsumtion
Privat konsumtion
Investeringar
Export
Lagerförändring i industrin
(milj. kr.J
Lagerförändring i handeln
(milj. kr. l
Varuinsats
industri
byggnadsverksamhet
övrigt
Summa am·ändning
1

Milj. kr.

Förändring från föregående år.
resp. milj. kr.

1983
prel.

19!142
prel.

81667
50690

8.3
12,0

132357

9,8

4911
!0704
27 354
66475

4,1
4.5
1,8
12.6

-2464

- 571

1893

1985
prognos
4,5
10.3
6,8
-0.6
5,0

9.5
4.9
2712

25948
6973
8 557
10418

706
2,9
2.3
I. I
4,8

-1.6
2,5

132357

9,8

6,8

81
0,8
0,9

Produktinnen framkommer som saldot i balansen och avviker från statistiska
centralbyråns årsberäkningar över produktionsutvecklingen.
~ Faktiska ej dagkorrigerade uppgifter.
Kiilla: Konjunkturinstitutet.
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Tabell 4: 4 Export a\' \'ansprodukter 1983-1985
Milj. kr.

Summa nybyggt
därav: Nybyggda fartyg
Plattformar
övriga varvsproduktcr

Milj. kr.

Förändring från föregående år.
milj. kr.

1983
prel.

1984
prel.

5915
3 103
1576
I 236

-3148
-1628
-1576
56

1985
prognos

- 667
-

955

100
188

Begagnade fartyg

I 754

338

- 392

Summa

7669

-2810

-1059

40

:!:"
4

Volym(".(.)
Pris <','l'·l

6

Källa: Konjunkturinstitutet.

Exporten av nybyggda fartyg minskade kraftigt 1983-1984. Under 1984
beräknas 9 fartyg med ett sammanlagt värde om 1,5 miljarder kr. ha
levererats. Även exporten av plattformar sjönk då inga större bostadseller borrplattformar färdigställdes för utländska beställare. Försäljningen
av begagnade fartyg till utlandet ökade däremot ytterligare något. Totalt
beräknas exporten av varvsprodukter ha minskat med 40% i volym 19831984.
Leveranserna av nybyggda fartyg till inhemska köpare ökade markant
1983-1984, samtidigt som lagren av varor i arbete kom att minska ytterligare något. Detta beräknas ha varit förenligt med en produktionsnedgång
om 7 % för de svenska varven 1983-1984.
För 1985 förutses en fortsatt nedgång i exporten av nybyggda fartyg.
Sammantaget beräknas exporten av varvsprodukter minska med 25 ';'.f.
Leveranserna till den inhemska marknaden från svenska varv väntas också reduceras påtagligt. Lagren av varor i arbete bedöms däremot öka
något.
Varvsproduktionen beräknas under dessa förutsättningar kcmma att
minska med 5 %· 1984- 1985.
Industribranscherna inom ii1•ri1:sektom 1 producerar till överviigande delen färdigvaror som avsätts på den inhemska marknaden. I huvudsak utgör
produkterna konsumtionsvaror eller halvfabrikat som vidareförädlas i and-

1
Sektorn omfattar textil-. beklädnads-. läder- och lädervaruindustri tSNI 32J. trähus och byggnad>snickcriindustri. möbelindustri samt övrig trävaruindustri utom
sagverk <SNI 33 exkl. 33111 ), träfiberplattindustri tSNI 34113 l pappers- och pappförpackningsindustri (SNI 3412). övrig pappers- och pappvaruindustri 1SNI 3419).
grafisk industri (SNI 342). kemisk industri. gummivaru-, plast- och plastvaruindustri
ISNI 351, 352. 355, 356) jord- och stenvaruindustri tSNI 36) samt annan tillverkningsindustri tSNI 39).
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ra industribranscher eller används i byggnadsverksamhel. En växande
andel av sektorns produktionsresultat exporteras.
Den sedan 1982 kraftigt tilltagande exporten av produkter från övrigsektorn mattades något under 1984. Exportvolymen torde ha ökat 9% mellan
helåren 1983 och 1984 alltmedan exportpriserna steg med närmare 6 o/r
under samma period.
Den inhemska efterfrågan beräknas ha ökat ungefär 4 % för såväl konsumtions- som insatsvaror. Sammantaget synes användningen av varor
från övrigsektorn (inkl. lager) ökat med drygt 5 %· 1983-1984.
Importvolymen beräknas ha ökat med 6!?~· vilket lämnar utrymme för en
produktionshöjning på ca 5 %· 1983- 1984 enligt kalkylerna i balansen Ise
tabell 4: 5). SCB:s produktions volymindex pekar emellertid på en något
lägre tillväxt. Övrigsektorns produktionsökning har preliminärt beräknats
till 3112% 1983-1984.
För 1985 väntas efterfrågan på övrigvaror ytterligare förstärkas något på
exportmarknaderna. Exportvolymen har beräknats öka med 5 %·. På den
inhemska marknaden förutses efterfrågetillväxten bli måttlig. En viss lageruppbyggnad inom såväl industri som handel väntas emellertid ge ett
icke obetydligt efterfrågetillskott.
Importvolymen beräknas öka med 5 1/2 %. Utrymme skulle därmed
finnas för en volymökning av den inhemska produktionen med 2 112 %.

Tabell 4: 5 Försörjningsbalans för övrig industrisektor 1983-1985
1980 års producentpriser
Milj. kr.

Förändring från föregående år.
% resp. milj. kr.

1983

1984 2

1985

prel.

prel.

prognos

Produktion 1
Import

60938
36 312

4,9
6.0

2.4
5,5

Summa tillgång

97250

5,3

3,5

Offentlig konsumtion
Privat konsumtion
Investeringar
Export
Lagerförändring i industrin
(milj. kr.l
Lagerförändring i handeln
(milj. kr.l
Varuinsats
industri
byggnads verksamhet
övriga sektorer

5213
23 777
959
25665

3,5
3,3
1.8
9,0

0,2
2.3
9.5
5,0

-331
42157
15180
14497
12481

70
3,8
6,5
1,1
3,7

Summa am·ändning

97250

5,3

-190

177

491
477

1.3
3.4

-1.6
2.0
3.5

Produktionen framkommer som saldot i balansen och avviker från statistiska
årsberäkningar över produktionsutvecklingcn.
2
Faktiska ej dagkorrigerade uppgifter.
Källa: Konjunkturinstitutet.
1

centralbyrån~
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4.3 Bruttonationalprodukten fördelad på näringsgrenar
Bruttonationalprodukten mätt från användningssidan beräknas 1984 ha
ökat med 2. 7 %. Beräkningar från produktionssidan ger en tillväxt på
3.3%.
Produktionsutvecklingen 1 1983-1985 inom olika n~iringsgrenar redovisas i tabell 4:6.
Produktionen inom jordbruket ökade enligt jordbruksnämndens preliminära beräkningar med 5 % 1984. Framförallt ökade vegetabiliska produkter
starkt medan däremot animalieproduktionen stagnerade. En normalisering
av den vegetabiliska produktionen och viss väntad nedgång i animalieproduktionen förutses leda till en minskning av jordbrukets produktion med ca
2% 1985.

Skot:sbrukets produktionstillväxt var knappt 3 % 1984 och för 1985 beräknas en starkt begränsad produktionsökning. km1ppt I%, i takt med
skogsindustrikonjunkturens avmattning.
Den totala industriproduktionen beräknas preliminärt ha ökat med 6 %
1983-1984 i faktiska. ej dagkorrigerade tal.
Den totala industriproduktionsnivån kom 1984 för första gången på tio år
att ligga över I 974 års nivå. Tillväxten håller dock på att sakta av och för

1985 förutses produktionsstegringen bli knappt 3 1/2 %.
Tabell 4: 6 Bruttonationalprodukt fördelad på näringsgrenar 1984-1985
1980 års priser
Andel av
totalproduktion
1984
Jordbruk och fiske
Skogsbruk
Gruvor och tillverkningsindustri
El. gas och vattenverk
Byggnadsindustri
Näringslivets tjänster
Näringslivet totalt
Offentliga tjänster
därav: staten
kommunerna
S:a BNP till faktorvärde
Indirekta skatter och subventioner,
netto

BNP till marknadspris
från produktionssidan
1

2.3
1,6
24,4
3,4
7,8
35,5
75.0
25.0
5,8
19.2
100

1984
procentuell
prognos
5,0
2,7
6,0
14,0
I. I
2,8
./.2

1985
förändring
prognos
-1,7
0.7
3.3
5,0
-1,6
2,3
2,2

1,8

-0.5
2.5

1

.o

-0,8
1.5

3,6

1,9 1

0,8

1,2

3,3

1,8 1

Finansdepartementets bedömning är här 2.0 resp. 2.1 ?C.. se kapitel I.

Anm. Ej dagkorrigera<le uppgifter för näringslivet och dagkorrigerade uppgifter för
de offentliga myndigheterna utom för 1985 där även för näringslivet kalendariska
olikheter har bortsetts ifrån.
1
Beräknad i faktiska, ej <lagkorrigerade tal för näringslivet och dagkorrigerade tal
för de offentliga myndigheterna fram till och med 1984. För 1985 anges samtliga
näringsgrenar i dagkorrigerade tal.
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Elproduktionen ökade kraftigt 1984 för andra året i rad. Produktionstillväxten var stark både vid kärnkraft- och vattenkraftverken. För 1984
förutses en fortsatt produktionsökning vid kärnkraftverken medan vattenkraftsproduktionen väntas minska något.
Produktionen inom bY1n:nadsindustrin ökade med I 'i(, 1984. Nybyggandet av hostäder fortsatte sin tillbakagång medan ombyggnadsverksamheten ökade kraftigt. Samtidigt ökade industrins och handelns byggande
påtagligt. En viss ökning väntas inom industrin och handeln även 1985
medan totalt sett den svaga byggkonjunkturen förutses leda till en minskad
produktion.
Produktionen av 11ärinR~li1•ets tjänster ökade 1984 starkare än året
1

innan. eller med 2,8 % mot I.511. Samfärdseln liksom uppdragsverksamhekn är de områden där tillväxten var mest påtaglig men handeln visade
en större ökning än året innan. För 1985 förutses handelns aktivitet bli
något livligare än il]ol. Tjänsteproduktionen inom näringslivet sammantaget väntas öka något svagare i år än förra året. i linje med den totala
efterl'rågans utveckling.
Produktionen av varor och tjänster inom näringslii·l'I ökade totalt sett
4,2% 1984 efter en ökning med 3% 1983. Som framgar av det följande
ökade de offentliga myndigheternas tjänsteproduktion betydligt mindre.
Tillväxttakten inom näringslivet väntas 1985 sakta av påtagligt, till 2,2 %.
Likväl är denna tillväxt större än den förutsedda ökningen för de offentliga
myndigheterna.
De 1~(1{•111/iga myndigheternas produktion av tjänster ökade 1984 med
1.8 o/c. Det är kommunerna som svarade för ökningen medan staten minskade sin produktion. för tredje året i rad. Den kommunala tillväxten
beräknas 1984 ha varit 2,5 o/c. Härav hänförs omkring J/2 procentenhet till
arbetsskapande åtgärder - i synnerhet i arbete i s. k. ungdomslag - med
avdrag för nedtrappningar inom beredskapsarbeten. En lägre tillväxt väntas 1985, skattad till I 1/2 %·.Den statliga verksamheten väntas fortsätta att
minska i år och den offentliga tjänsteproduktionen totalt förutses stiga
endast svagt. eller med I%.
För samtliga sektorer sammantagna beräknas produktionen. bruttona-

tionalprodukten skattad från produktionssidan. ha ökat med 3 1/2 % till
faktorvärde och med 3 l/4t;·(.. 1984 till marknadspris. BNP skattad från
användning~sidan och beräknad till marknadspris anges ha ökat med

23/4%·. För 1985 beräknas tillväxten uppgå till knappt 2% enligt båda
BNP-begreppen i kalkylerna. 2

1

Hari ingår bade privata och offentliga näringslivet.
Enligt konjunkturinstitutets bedömning. I kapitel I redovisas finansdepartementets bedömning av <len samlad.: produktionstillv:ixten.
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Arbetsmarknaden 1

Sammanfa tt ninR
Läget på arbetsmarknaden har förbättrats under det senaste året. Arbetslösheten som ökade med nästan 70000 personer mellan 1980 och 1983
minskade 1984 med ungefär 15 000 personer. I genomsnitt beräknas 13 7 000
personer varit arbetslösa under 1984, motsvarande 3.1 IJ·i:· av arbetskraften.
Tillströmmningen av lediga platser har ökat under det senaste året men
ligger fortfarande på en relativt låg nivå jämfört med tidigare konjunkturtoppar. Det har även uppstått en markant brist på tekniker.
Även under 1985 väntas en viss förbättring av arbetsmarknadsläget.
Arbetskraftsutbudet väntas öka med 20- 25 000 personer men efterfrågan
förutses öka något mer vilket möjliggör en minskning av arbetslöshcten.
Förändring I 000-tal personer' 1979-1984
1980

1981

1982

1983

1984
prel.

Arbetskraften
Sysselsättningen
Arbetslöshet

46
50
-4

30
6
24

18
-Il
29

19
5
14

18
32
-14

Arbetslöshe!. nivii
i <;( av arbetskraften

84
1,9

108

137
3.1

151
3,5

137
3.1

2.5

1
Korrigerade AKU-siffror. eftersom mätveckan i juni inte alltid infaller innan
sommarloven börjat.

5.1 Arbetsmarknaden under 1984
Arbctskri~ftsuthud

Arbetskraftsutbudet ökade svagt under första halvåret 1984. Under andra halvåret accelererade ökningen vilket medförde att utbudet för helåret
1984 ökade i ungefär samma takt som de två föregående åren, eller med
knappt 20000 personer. Ökningen förklaras av såväl en ökad befolkningstillväxt som en ökad förvärvsfrekvens.
Den kraftiga nedgång av förvärvsfrekvensen för ungdomsgrupperna som
noterats sedan 1981 upphörde under andra halvåret 1984. Detta torde
kunna förklaras av att arbetsmarknadsläget förbättrats för ungdomar genom införandet av arbete is. k. ungdomslag för arbetslösa 18-19 åringar.
Arbetskraftsutbudet räknat i antal timmar har ökat betydligt snabbare än
i antalet sysselsatta. Den genomsnittliga arbetstiden ökade således för
tredje året i rad. En förklaring till detta kan vara att den förbättrade
industrikonjunkturen lett till ett ökat övertidsuttag inom industrin. En
annan förklaring torde vara att bl. a. landstingen numera inte tillsätter
korttidsvikarier i lika hög utstriickning som tidigare.
1

Kapitlet är utarbetat inom finansdepartementet.
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Diagram 5: I Arhetslilshet, arhetsliisa kassamedlemmar och kvarstående lediga
platser 1977-198-1
I 000-tal. Säsongrensade månadsdata
160
140
120

11111111111!111r1111111/111111111ql11111111111!11111111111!11111111111!11111111111!11111111111!

1977
1

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

Tre måm1ders glidande genomsnitt på säsongrensade värden.

Källor: Arbctsmarknadsstyrelsen, konjunkturinstitutet och statistiska centralbyrån.

Arhetskrafisefterfrågan
Efter att i det närmaste varit oförändrad sedan mitten av 1982 steg
sysselsättningen kraftigt under andra halvåret 1984. I fjol beräknas sysselsättningen totalt ha ökat med drygt 30000 personer. Sysselsättningsutvecklingen inom olika näringsgrenar framgår av tabell 5: 6

För första

Tahell 5:1 Relativa arbet~kraftstal 1980-tredje kvartalet 1984
Årsmedeltal och därav förändring i procentenheter
1980

1981

1982

1983

3 kv. 1983
3 kv. 1984

Män
därav 16-24 år
25-54 år
55-64 år
65- 74 år

78,5
71, I
95,5
78,7
14,2

-0,9
-2,I
-0,5
-0,8
-1,3

-0,3
- 1,7
0
-0,4
0,2

-0,4

0
1,0
0
- 1,0
-0,4

Kvinnor
därav 16-24 år
25-54 år
55-64 år
64- 74 år

64,5
69,8
82,8
55,3
3,7

1,4
-1,0
2.0
2,4
0,3

0,5
-2,0
1,0

71,4

0,2

Samtliga

- 1.3
0,1
-0,6
- 1,2

0,1

1,1
0,8
0

0,9
1,0
I.I
0,1
-0,2

0,1

0,1

0,5

1,4

Källor: Konjunkturinstitutet och Statistiska centralbyrån.

0,6

- 1.3
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gången sedan 1980 ökar nu industrisysselsiittningen. Mellan 1980 och 1983
minskade antalet industrijobb med drygt 80 000. Under 1984 beräknas
antalet sysselsatta inom industrin ha ökat med drygt I 0 000 personer. Det
är n[1got större ökning än under den föregående konjunkturuppgången

1979-1980.
Sysselsättningen inom privuta tjänstesektorn har ökat med 13 000 personer under 1984. Privata tjänster är emellertid en mycket heterogen
bransch. vissa sektorer är expansiva andra är kontraktiva. Uppdrags verksamheten har under senare år tillhört de mer expansiva sektorerna inom
privata tj~inster. Beroende p[t turistnäringens positiva utveckling under
senare år har sysselsättningen inom hotell- och restaurangverksamhct
ökat. t. o. m. i tilltagande takt 1984. Eftersom den privata varukonsumtionen fortfarande ligger på en låg nivå har sysselsättningen inom den
största privata tjänstesektorn - varuhandcln - minskat något. Utvecklingen skiljer sig emellertid mellan olika sektorer inom varuhandeln. Partihandcln har utvecklats gynnsamt under senaste året emedan utvecklingen
inom detalj handeln varit betydligt sämre.
Syssclsättningsökningen 1984 inom kommunerna uppgår till ungefär
30000 personer. Inom kommunerna är sysselsättningsökningen koncentrerad till hälso- och sjukvård samt socialvård. En stor del av uppgången
Diagram 5: 2 Antal sysselsatta inom industrin 1978-1984
Säsongrensade kvanabdata
1000-TAL
1090

1050
1040
1030
1020
1010
1000
990

1978

1979

1980

Källa: Statistiska centralbyran.

1981

1982

1983

1984

7ti
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inom kommunerna kan förklaras av arhete i ungdomslag, som i genomsnitt
sysselsatt 25 000 personer inom kommunala sektorn under 1984. Eftersom
de kommunala beredskapsarbetena har minskat med 5 000 personer så
uppgår den underliggande sysselsiittningen till 10000 personer.
Antalet kvarstående lediga platser har ökat med i genomsnitt nästan
10000 personer mellan 1983 och 1984. En tredjedel av ökningen är hänförlig till industrin. Det bör dol:k noteras att antalet lediga platser nu är färre
än under föregående konjunkturtopp 1979- 1980. En myl:ket stor del av de
lediga platserna kräver utbildning och/eller praktik. Det gäller nu för två
tredjedelar av platserna mot ca 45 l/i. under uppsvinget 1979-1980. De
ökade kraven kommer främst från de tekniskt avancerade företagen inom
verkstadsindustrin.
Enligt konjunkturbarometern har andelen företag som redovisar hrist pa
yrkesarbetare ökat sedan tredje kvartalet 1982. I september 1984 redovisar
vart tredje företag sådan brist. Detta är emellertid betydligt lägre lin i
september 1980 då över hälften av företagen redovisade brist. Efterfrågan
på arbetskraft synes ha förskjutit5 från yrkesarbetare till tekniska tjänstemän under denna konjunkturuppgång. I septemberbarometern uppgav
40 % av företagen brist på tekniska tjänstemän vilket är mer än dubbelt så
många som under 1980. Inom verkstadsindustrin var bristen rekordhög,
eller drygt 60%.
Såväl konjunkturbarometern som statistiken över antal lediga platser
pekar på ett problem som ökat under senare år - strukturarbetslösheten med andra ord att efterfrågan och utbud på arbetskraft vid ett givet efterfrågeläge inte passar ihop t. ex. vad gäller krav på utbildning och yrkcsfärdighet. En ytterligare bekräftan på detta är att långtidsarbetslösheten ökat
trots en nedgång av den totala arbetslösheten.

Arbetslöshet och ar/Jetsmarknadspolitik
Arbetslösheten sjönk något under loppet av 1984 och i genomsnitt var
137000 personer arbetslösa. eller 3,1 % av arbetskraften. Nedgången i
arbetslöshet har varit störst bland ungdomar. Den höga arbetslösheten
bland de äldre, - arbetskraften över 54 år - har däremot fortsatt att öka.
Arbetslöshetstiderna i medeltal har hittills i år överskridit fjolarets. Förklaringen till detta är att arbetslösheten främst har minskat bland de som har
kortare tid i arbetslöshet.
Tabell 5:2 Vid arbetsförmedlingen k\'arstående lediga platser 1978-1984
I 000-tal årsgenomsnitt

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984
prd.

Totalt
därav industrin

35
6

50
Il

54

12

30
5

20

21

29

3

3

6

Källa: Arbetsmarknadsstyrelscn och finansdepartementet.
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Tabell 5:3 Arbetslösa och relath·a arbetslöshetstal 1980-1984
I 000-tal

1981

1980

1982

1984

1983

prcl.
Arbetslösa. totalt
I16-74 år)
i6-24 år
25-54 år
55- 74 år
Relativa arbetslöshetstal
(arbetslösa i procent av
arbetskraften)
Totalt (16-74 år)
16-24 är
25-54 ilr
55- 74 år
Män
Kvinnor
Metlel;mtal verkar i arbetslöshet

B7
52
65
20

108
44
51
D

84
34
39
Il

2,5
6.3
1.8
1.8
2.4
2.6

I.9
4.9

u

1.4

1.7
2.3

54
71
26

3.1
7,6
:!.:!
2.8
3.ll
3.4

16

16

137
42
65
30

151

19

3,1

3,5
8,0
2.4
3.6

6,2

,,

4.3
3.0
3.2

3.4
3,6

22

21

Källor: Finansdepartementet och Statistiska centralbyrån.

De arbetsmarknadspolitiska åtgärderna har genom införandet av s. k.
ungdomslag och rekryteringsstödet kommit att ligga på en högre nivå än
under 1983. Antalet ungdomar sysselsatta i ungdomslag beräknas under
året uppgå till 30000. därav var ca 25000 sysselsatta inom kommun eller
landsting. Med hjälp av rekryteringsstödet som infördes samtidigt som
ungdomslagen vid årsskiftet 1983/84 har i genomsnitt 20 000 personer varit
sysselsatta. Antal sysselsatta i beredskapsjobb har dock minskat med
15000. Minskningen beror till stor del på att enskilda beredskapsjobb så
gott som upphört när rekryteringsstödet infördes.
En delvis ny inriktning av arbetsmarknadspolitiken har medfört att de
lediga jobben tillsätts betydligt snabbare nu än i tidigare konjunkturuppgångar. Såt. ex. ökade vakanstiderna för lediga platser inom industrin från
5 till 8 veckor mellan 1972 och 1974 och från 4 till 6 veckor mellan 1978 och
1980. Nu har emellertid vakanstiderna legat kvar på 2 veckor sedan 1982

Tabell 5:4 Antal personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder 1977-1984
Månadsmedeltal. I 000-tal
1977
Ungdomslag
Arbetsmarknadsutbildning
Beredskapsarbete
Sysselsatta i samhällsföretag, sysselsatta
med lönebidrag,
rekrytcringsstöd m. m.
Totalt

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984
prel.
30

45
29

49
45

.53
48

44
24

32

25

36
43

43
117

44
138

49
150

54
122

58
115

Kii/111: Arbetsmarknadsstyrelsen.

38
59

38
44

60

65

139

162

84
196
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trots den stigande efterfrågan. För att underlätta för företagen att snabbt
besätta de lediga platserna har den s. k. starthjälpen för dem som flyttar
höjts kraftigt.

5.2 Arbetsmarknaden under 1985

Arherskrafrsurhuder
Utbudet av arbetskraft väntas öka med ca 20-25000 personer 1985.
Utbudsökningcn beror i huvudsak på att det relativa arbctskraftstalet
förväntas öka något snabbare än tidigare under 1980-talet. Arbetsmarknadsläget har förbättrats och detta bör med viss eftersläpning leda till ett
ökat utbud.
Den genomsnittliga arbetstiden beräknas minska något till följd av att
vissa grupper av offentligt anställda fått en längre avtalsenlig semester.
Den ökning av den genomsnittliga arbetstiden som ägt rum under de tre
senaste åren skulle därmed inte fortsätta under 1985.

Diagram 5: 3 Brist på yrkesarbetare och tekniska tjänstemän 1980-1984
Andel företag som anger brist enligt konjunkturbarometern

BRISTTAL
55
50

45
40

30
25

20
15

10

'
,
l JÄNSTEMÄN '-----

5
1

2

3

1980

4

2

3

1981

Källa: Konjunkturinstitutet.
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3

1982

4

2

3

1983

4

2

3

1984

4
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Tabell 5:5 Produktion, produktivitet och sysselsättning 1985
Årlig procentuell förändring
Produktion

Produktivitet

Sysselsättning
(timmar)

Jord- 01.:h skogsbruk
Industrin
Byggnads verksamhet
Privata tjänster
Offentliga tjänster
Totalt

1,0
4,0
-1.0
2,4
0.8
2,0

-1.0
1.0
-2,0
I.I
0,8
0,7

2.0
3.0
1.0
1.3
()

1.3

Produktionen. produktil·itet och syssclsättnini::
Utifrån produktionskalkylerna och antagande om produktivitetsutvecklingen erhålls efterfrågan pf1 arbetskraft uttryckt i timmar. Om denna
kalkyl ställs mot utbudsprognosen får man en uppfattning om sysselsättning och arbetslöshet under 1985. Sysselsiittningskalkylerna fördelad på
olika näringsgrenar redovisas i tabellerna 5: 5-5: 6.
Industriproduktionen beräknas öka med 4 %. Produktivitetsutvecklingen förväntas avta jämfört med 1984 eller från 5,5% till ca 3%.. Mätt mellan
årsgenomsnitten 1984 och 1985 innebär detta att antalet sysselsatta inom
industrin väntas öka med ca 10000 personer. Ökningen förutses främst
komma inom verkstadsindustrin. Eftersom industrisysselsättningen ökat
med nästan 20000 personer mellan första och andra halvåret 1984 innebär
detta att antalet sysselsatta inom industrin blir i det närmaste oförändrat
under loppet av 1985. Ett troligare scenario är emellertid att sysselsättningen fortsätter att öka något under början av året för att sedan minska något
under andra halvåret.
Under 1985 väntas bostads byggandet fortsätta att minska. Industrins
byggnadsinvesteringar som ökade under 1984 väntas fortsätta öka under
1985. Anläggningsverksamheten dvs. vägar och gator, vatten och avlopp
m. m. väntas minska i volym. Totalt sett beräknas byggnadsproduktioncn
Tahell 5:6 Sysselsättningsutveckling i olika branscher 19113-1985
1 000-t al personer

Jord- och skogsbruk
Industri'
Byggnads verksamhet
Privata tjilnster~
Offentliga tjänster
Summa

1983

1984

Antal
sysselsatta

Förändring. antal
sys,clsatta

230

995
267
1435
12%
4224

-12
12
- 7
13

1985

_.,
Il

16

26

10

32

30

1
Gruvor och tillverkningsindustri och cl. gas-. vatten och viirmeverk.
" Handel. restauran!- och hotcllverksamhet. saml"ärdsel. banker lll.:h fastighetsförvaltning m. m.
Kiillu: Statistiska centralbyrån.

80

Prop. 1984/85: 100

minska något vilket med en antagen svag produktivitetsökning inm:bär att
antalet arbeten inom byggnadsverksamheten förväntas minska med några
tusen personer.
Eftersom ökningen i den privata inhemska efterfrågan bedöms accelerera 1985 är det sannolikt att även sysselsättningsökningen tilltar något inom
den privata tjänstesektorn. Ökningen 1985 uppskattas bli ungefär 15 000
personer.
Under 1985 väntas ökningen av antalet sysselsatta inom den offentliga
tjänsteproduktionen bli lägn: än under 1983 och 1984. Sysselsättningen
inom staten väntas fortsätta minska något medan antalet sysselsatta inom
kommunerna bedöms öka med drygt 10000 personer.
Förändring i antal personer.
I 000-tal
1984
1985

.Stutligt sysselsatta. totalt
-2
därav: beredskapsarbeten. ungdomslag m. m.
2
-4
underliggande sysselsättning
Kommunalt syssebatta. totalt
30
därav: beredskapsarbeten, ungdomslag m. m. 20
JO
underliggande sysselsättning

-3
-3
0
!:!
-6
18

Den totala produktionen beräknas öka med 2% 1985. Produktiviteten i
hela ekonomin bedöms öka med 1,3 r;.;, vilket ger en ökad efterfrågan mätt i
timmar med 0.7 %. Eftersom den genomsnittliga arbetstiden endast förutses minska marginellt motsvarar detta en ökning av antalet syssdsatta
med ca 30000 personer. Eftersom utbudet av arbetskraften väntas öka
med 20-25 000 skulle det således vara möjligt att minska arbetslösheten
jämfört med 1984.
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Hushållens ekonomi 1

6.1 Sammanfattning

Hushållens disponibla realinkomst beräknas preliminärt ha stigit 3/4 %
1983-1984 efter ett fall på nära 2'7·(, 1982-1983 (se tabell 6:1). För uppgången svarade faktorinkornsterna. medan pensioner och övriga inkomstöverföringar sjönk realt sett. Som framgår av tabell 6: 2 kalkyleras skatteinbetalningarna ha ökat i takt med totala lönesumman - tillväxttakten i
lönesumman anges till li2 % såväl före som efter skatt. Beträffande pcnsionsinkomsterna syns skatteuttaget ha ökat under senare år. vilket bL a.
torde vara en följd av det ökade inslaget av ATP-pensioner.
Timlönen. 2 räknat som ett genomsnitt för samtliga löntagare. beräknas
ha stigit mellan 1983 och 1984 med 7 .6 %·. Arhetsgivara vgifter enligt lag och
avtal var under förra året oförändrade totalt sett.
Prognoserna för 1985 har som en av sina förutsättningar att timlönen
mellan kalenderåren 1984 och 1985 stiger med i genomsnitt 5.0%. 3 Under
Tabell 6: 1 Hushållens disponibla inkomster, konsumtion och sparande 1983-1985
Milj. kr.

Uipande priser
Disponibel inkomst
Privat konsumtion
Sparande'
Sparkvot 2
1980 ars priser
Disponibel inkomst
Privat konsumtion
Implicitprisindcx för privat
konsumtion (1980 = 100)
Konsumentprisindex
(1980 = IOOJ

Procentuell förändring från
föregaemk år
1983

1984
preL

8.5
8.6

9.2
9,3

7.2
7,0

-0.1

-0.1

0.1

270160
269425

-1.8
-1.7

0,7
0,8

1,6
1.4

135.71

147, 12

10,5

8,4

5,6

132.56

143. 17

8,9

8.0

5,7

1983

1984
preL

364011
362 7'27
1284
0,4

397 459
396 367
1 09'2
0.3

268 227
267 287

1985
prognos

1
Inkl. försäkringssparande. Detta uppgick 1983 till 7100 milj. kr. och beräknas
uppgå till 10000 milj. kr. 1984 och 10600 milj. kr. 1985.
° Förändring mätt i procentenheter.
·
Kiillor: Konjunkturinstitutet och statistiska centralbyrån.

1 Kapitlet är utarbetat inom konjunkturinstitutet.
Med timlönen avses arbetsgivarnas timkostnad, cxkl. sociala kostnader. enligt
avtal inberäknat icke nivåhöjande bdopp och med tillägg för löneglidning. Retroaktivt utbetalad lön 1984 enligt tidigare års avtal innefattas <lär~mut inte i timkostnaden
1984,
' I ett appendix till detta kapitel redovisas i tabellform prognoser över hushällsinkomster, konsumentpriser och konsumtion under förutsi1ttning av en timlöneökning
på 7 .0 %, dvs. i enlighet med huvudalternativet i konjunkturinstitutets höstrapport.
oktober 1984.
0

6
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Tabell 6:2 Hushallcns köpkraftsförändring 1980-1985
1980 i\rs priser
Milj. kr.

Procentuell förändring'

1980

1981

1982

1983

1984
prel

1985
prognos

296931

-3.8

-1,6

-2.5

1.4

0,9

245 924
102 508

··2,9
2 ..5

-4.0
-0,3

-2.4
1.7

0.5
-0,6

0,3
3.9

62 709
-115 267

4,2
2.8

-0.7
-0.7

2.6
0.4

-1.3
-1.0

4,2
-2.0

284172

-1,9

-2,0

-1,8

0,7

1,6

204 259

-3.2

-1.7

-3.3

1,7

0.7

163 111

-2.0

-5.4

-2.8

0,5

-0.1

79913

1.3

-2.7

1,8

-1.5

3.5

52497

3.3

-2.6

0.6

-2,I

2,5

2114172

-I.9

-2,0

-1,8

0,7

1,6

Inkomster, skatter och a'·gifter
Faktorinkormter'
därav:

lönesumma
lnkomstöverforingar 3
därav:
pensioner
Direkta skatter och avgifter
Disponibel inkomst
Inkomster efter skatter och
avgifter
Faktorinkom~ter efter skatt
därav:
lönesumma efter skatt
Inkomstöverföringar efter
skatter och avgifter
d~irav:

pensioner efter

~katt

Disponibel inkomst
1

Förändring som sänker disponibelinkomsten anges med minustecken.
Inkl. räntor och utdelningar (post 3 i tabell 6: 6l.
' Inkl. privata inkomstöverföringar, nettotpost 4 i tabell 6: 6).
Kiil/or: Konjunkturinstitutet och statistiska centralbyrån.

~

detta antagande ger prognoserna en tillväxt i realinkomst på drygt 1 1/2 %,
främst beroende på att inkomstöverföringarna ökar. Pensionsinkomsterna
stiger åter efter devalveringsreduktionen 1984 och övriga inkomstöverföringar höjs. bl. a. som följd av åtgärderna för barnfamiljer. Lönesumman
skulle enligt prognoserna realt öka något före skatt och förblir ungefär
oförändrad efter skatt.
Den nominella inkomstutvccklingen har omräknats i reala tal med prisutvecklingen enligt den s. k. implicita prisindexen för privat konsumtion
(IPIJ. Prisstegringen mellan 1983 och 1984 enligt lPl skattas till 8.4 r;;:. vilket
är en något större uppgång än för konsumentprisindex (KPI). Årsgenomsnittet för KPI beräknas ligga 8.0% över genomsnittet 1983. Faktorerna
bakom denna uppgång redovisas i följande tablå.
Uppgången i KPl från december 1984 till december 1985 skattas till
3.3%. Prisnivfin i december låg 1984 3,5%. över årsmedeltalet för samma
år till följd av prishöjningarna som inträffade mot slutet av året. Därmed
uppstod ett kraftigt överhäng för genomsnittsnivån 1985. Ökningen mellan
årsgenomsnitten för KPI 1984-1985 beräknas bli 5, 7 %. För IPI förutses
en obetydligt lägre höjning.
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Tabla 1 Konsumentprisindex uppgång, årsgenomsnitt

!981
Konsumentprisindex, totalt
Ändrudc indirekta skatter
och livsmedelssubventioner
.Ä.ndring av intcrnationdla
priser
Övriga kostnadsfaktorer

198:!

1983

1984

1985

prcl.

prognos

12,l

8,6

8,9

8.0

5,7

:!, I

-0.2

1.2

1.0

1,0

3.8
6.2

4.4
4.4

3.7
4.0

2.0
5.0

0.9
3,8

Anm. Tablån är härledd ur tabell 6: 9. Automatiska effekter av indirekta värdeskatter har förts till ''Ändring av internationella priser" respektive "Övriga kostnadsfaktorer· ·. Ändrade livsmedelssubventioner har samm~mfö11s med iindradc indirekta skatter. I tabell 6: 'I ingår ändrade livsmedebsubventioncr i "Ändring av
jordbruks priser'·.

Konsumtionsvolymt:n ökade enligt preliminär statistik 0,8 % mellan
1983 och 1984. Hushållens disponibla realinkomster heräknas som tidigare
nämnb ha stigit ungefär lika mycket. Sparkvoten skulle således ha legat
kvar på praktiskt taget samma nivå som 1983. Detta är en något härtre bild
av hushållens ekonomi 1983 och 1984 än den som framgått ur tidigare
presenterad statistik och prognoser. Sparkvoten ligger dock fortfarande på
en synnerligen låg nivtt (se diagram 6: I). Med tanke hl. a. på den svaga
Diagram 6: I Sparkvoten 1971-1985
Sparandet i procent av disponibel inkomst. Hcliirsdata (enligt kvartalsriikcnskapema)
~ ~

~.O

0

1971Hl.'21973 197-119/Ci1976 Hl77 l'l'H 1979 19HO 19811!'1R2 1983 198~ 1985

Källor: Konjunkturinstitutet och statistiska centralbyran.
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konsumtionsutvccklingen under senare år förutses sparkvoten 1985 stiga
endast marginellt. Realinkomstökningen har skattats till drygt 1 112 %
Konsumtionsvolymen skulle därmed öka med inemot 1 112 % i år.

6.2 Hushållens disponibla inkomster
Den utbetalda lönesumman till samtliga anställda heräknas ha ökat med
9.0%· före skatt 1983-1984 (se tablå 2). Därav svarade den avtalsmässiga
löneökningen för 5 112 % och löneglidningen för drygt 2 (/(.. Sysselsättningskomponenten uppskattas ha bidragit med 1 1/2 % till lönesummeutvecklingen, bl. a. till följd av ökat antal anställda. Jämfört med institutets
höst rapport har lönesumman justerats upp med 0, 7 %·.
För 1985 har lönesummeberäkningarna utgått från ett antagande om en
lönckostnadsstegring exklusive sociala kostnader på 5 t;·(. till följd av avtal
och löncglidning sammantagna. Sysselsättningskomponenten väntas ge ett
bidrag på närmare I% och ökningen av den utbetalda lönesumman blir d[1 i
enlighet med de gjorda antagandena 5.8 %.
Lönesumman beräknas realt sett ha ökat 1/2 % före skatt 1984 efter att
ha sjunkit under 80-talcts fyra första år. Prognoserna för i år tyder på drygt
1/4 procents uppgång.
Tablå 2
Milj. kr .. löpande priser
1982

Total /iinesummo'
Utbetald löncsumma
Kostnadslönesumma
1"ivålönesumma

1983

1984
prel.

Procentuell förändring
1985
1983
prognos

1984
prel.

1985
prognos

281 192 303 204 330519 349 822 7 .8
281 736 302662 330519 349 822 7.4
280928 302291 329813 349822 7.6

9.0
9.2
9.1

5.8
5,8
6.1

281 192 299342 321487 337412 6,5
281 736 298 807 321487 337 412 6.1
280 928 29!' 441 320 800 337 412 6,2

7.4
7.6
7.5

5,0
5.0

Tocal lönesummo exk/.
svsselsiittning1ji)riind-

ri11g~

Utbetald lön
Lönekostmtd
Nivålön

5.2

1
J\ vser löner utbetalda av inhemska producenter. I tabell 6: 6 redovisas löner till
inhemska hushåll, dvs. lönesumma utbetald av inhemska producenter med avdrag
för löner till arbetskraft stadigvarande bosatt i utlandet och tillägg för löner från
utläm.lska producenter till arbetskraft stadigvarande bosatt i Sverige.
2
Total löncsumma omräknad till 1982 års totala sysselsiittning.
Anm. U1heta/J /ii11esumma för viss period omfattar de lönebelopp som utbetalas
under perioden !före skatt) oavsett om de utgör ersättning för arbetsinsatser under
perioden eller for arbetsinsatser under annan period. Kostnads/ii111'.111mma11 för en
viss period innefattar de löncbelopp som utgör crsattning för arbetsinsatser under
perioden oavsett om utbetalning sker under perioden eller ej. Med 11il·å/ii11csumma
avses kostnadslönesumman reducerad med sadana löneelement om vilka råder
överenskommelse all de inte ska beaktas som ingående i beräkningsbas för nya
avtalslöner.

Källor: Konjunklllrinstitutet och statistisk<! centralbyrån.
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L6nekostnadsiikningen mellan 1983 och 1984 heräknas till 7 .6 % för
samtliga löntagare (se tabell 6: 3). De sociala kostnaderna har varit oförändrade totalt sett under 1984. För arbetare och tjänstemän inom industrin
sammantagna heräknas lönekostnadsökningen till drygt 9 1/4% 19831984.
Arbetsgivaravgifter enligt lag och avtal höjer timlönekostnaden 1985
med 0.2 procentenheter. Totala lönekostnadsökningen 1984- 1985 skulle
sålede~

uppgå till 5 ,2 %.
Uppgången i de enskilda .furctagarnas inkomster mellan 1983 och 1984
beräknas till 13 0( I se tabell 6: 6). Främst noterades en kraftig ökning av
jord- och skogshruksinkomster. men ~ivcn övriga rörelseinkomster kalkyleras ha stigit. I nu föreliggande definitiva statistik för 1982 har rörelseinkomsterna reviderats upp markant - med 2 miljarder kr. - vilket motiverat en höjning av nivån även för efterföljande år jämfört med de tal som
redovisades i institutets höstrapport.
För 1985 föutses en avsaktande tillväxt för företagsinkomsterna. Eftersom även prisstt:gringstakten väntas avta, skulle rörelseinkomsterna realt
sett öka något före skatt även i år.

Tabell 6: 3 Lönekostnadsutveckling 1969-1984 samt arbetskraftskostnader för industriarbetare
Årlig procentuell förLlndring
.
lndu,;triarbetare 1

Samtliga löntagare'
Avtal

Löncglidnmg
2

Summa

Avtal

3=(1+2)

4
4,7
4,5
6.3
7,5
4.1
5,0
10,5
7,9
3,7
4.8
4,4
6,l

1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980

4.5
5.5
7 ,2
8,5
5,5
7.3
12.8
10.1
7.3
8,0 3
6,7
7.4

2.3
3.6
3.1
0.7

3.0
3.2
l.8

6,8
9,1
10.3
9.2
7,7
10.4
14.9
13,2
10,6
11.0'
9,9
9,2

1981

6,2
4.6
4,8

2.7

8,9

5,9

I. I
1,3

5.7
6.1

4,1
3,8

5,5

2.1

7.6

6

1982
1983
prel.
1984

:!.2
3.1
2,1
3, I

D

Löneglidning
5

Timförtjanst
6 = (4+5)

Sociala
kostnader
7

Timkost-

4.5
7.1
4.2
4.3
4.0
6.8
7.5
5.4
3.5
3.2
3,8
3.2
4.2
3.5
2.9

9,2
11.6
10.5
11,8
8.1
11.8
18.0
13,3
7,2
8,0
8.2
9.3
10.1
7 .6
6,7

1.4
0,7
1.2
0,5
3.1
5.1
3.7
3.1
3.4
-0,7
0.4
0.8
0,5
0.2
2.4

10.7
12.4
11.8
12.4
11,5
17,5
22.4
16.8
10.8

4

IO

0,0

10.0

nad~

8

IOY
8,7
10,2
10,7
7.8
9.3

1
Kol. 1-3 baserar sig på löncsummcstatis1ik. Uppgifterna för industriarbetare <kol. 4-8) grumlar sig på
förtjänststatistik. Förtjänststatistiken har i förekommande fall kompletterats med engångsbelopp ~om ej ing~ir
i SCB:s statistik.
2 Timförtjänsten och de sociala kostnaderna i indexform multiplicerade med varandra.
3 Inkl. effekten av införandet av femte semestcrvcckan.
Källor: Konjunkturinstitutet och statis1iska centralbyran.
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lnkomstöre1föring11rna till hushullen från Jen o.f.ii'ntliga sektorn beriiknas ha ökat 7.5 f!,(;. 1983- 1984. Omriiknal till 1980 års prisnivå innebär delta
en nedgång med 0,8 %: (se tabell 6: 4). De statliga utbetalningarna till
hushållen har sjunkit realt med drygt 4 ';>(•• främst till följd av ut vecklingen
av den största posten, folkpensionerna. Barnbidragen föll realt i takt med
pri5stegringen. Av de kommunala transfereringarna var det särskilt socialbidragen som fortsatte att öka 1984. Inom socialförsäkringssektorn steg
sjukförsiikringsutbetalningarna även i fasta priser riiknat. bl. a. beroende
på ökat sjuktal. Betriiffande arbetslöshetsförsäkringen kan noteras att
ersättningstiderna blivit längre och att dagpenningen höjts under 1984.
Prognoserna för I 985 har gjorts med utgångspunkt frim ovan angivna
löneantagande och heslutade ändringar i bidragsregler. I löpande priser
räknat förutses en ökning av de totala offentliga inkomstöverföringarna till
hushållen pil 9 314 C,(. vilket realt sett ger en uppgang med 4 %. Det iir
främst t1tgärderna för barnfamiljer som drar upp ökningstakten. Folkpensinnsutbetalningarna ökar 1985 åter även realt sett (basbeloppet har diirvid

Tabell 6: 4 Inkomstöverföringar till hushåll från offentliga sektorn .1983-1985
Milj. kr., löpande priser

Procentuell förändring.
J980 ars priser

1983

1983

1984
prel.

- 4.3
- 8,6

1984
prel.

1985
prognos

67621
Fran sraren
5 789
Barnbidrag
2916
Studiebidrag, studiecirkelverksamhet
467
Bostadsbidrag
1.3
2 113
Bidrag vid arbetsmarknadsutbildning
1.4
I 550
Arbetsskadeförsäkring
u
778
Kontant arbetsmarknadsstöd
1.6
721
Lönegaranti
I. 7
43 588
Folkpensioner
1.8
39691
1.8.I Folkpension, statlig
1.8.2 Folkpension. kommunalt bostadstillägg 3897
1340
Del pension
1.9
2090
Pensioner till f. d. anställda
I. JO
6269
1.11
Övrigt

70128

76124

-

5 737
2764
483
2 235
1609
562
540
4.qJ6
41 383
4033
1141
2 152
7489

8297
3 392
585
2 338
1660
574
560
48316
44276
4040
969
2249
7184

0.7
- 6.6
13.9
19.9
5,0
38,4
-17,9
- 0.5
0.3
- 8,2
-16.8
- 0.4
- 5.1

I
I. I
1.2

2
2.1
2.2
2.3

Från kommunerna
Bostadsbidrag
Pensioner till f. d. anställda
Övrigt

12 ()48

14213

15330

2474
2272
8202

2 553
2460
9200

2661
2 706
9963

3
3.1
3.2
3.2.1
3.2.2
3.3

Från .wcia/fiirsäkrinxssektorn
ATP
Sjukförsäkring m. m.
Sjukförsäkring
Föräldraförsäkring
Arbetslöshetsförsäkring

56451

62993

70171

32471
18653
13918
4 735
5 327

36164
20829
15 585
5244
6000

4

Summa inkomstöverföringar

137020

147 334

-

0,7

2.9

-12.6
- 4.7
- 2.4
- 4.2
-33,3
-30,9
- 3,9
- 3.8
- 4,6
-21.4
-5,0
10,2

1.3
- 4,8
- 0.1

1985
prognos
2.8

37,0
16,2
14.9
- 0.9

- 2J
- 3, I
-

1.6
0.8
1.4
- 5.1
-19.6
- 1,0
- 9.1
2.2

6,4

3,5

1,3
4.2
2,6

2.9

5.5

41884
21951
16324
5 627
6336

4.5
8,8
- 6.2
- 6.3
- 6.1
24.3

2,7
3.0
3 ,3

- 0,2
- 0.8

161625

1,7

5.5
0.5

-

2.2

-

9.7

3.9

I. 7
0,1

0,8

3,9

Kiillor: Konjunkturinstitutet. riksförsiikringsverket, riksrevisionsverket och statistiska centralbyrån.
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Tabell 6: S Hushållens direkta skatter, avi:ifter m. m. 1983-1985
Milj. kr.. löpande priser

1.3.1
J.:.U
1.3.3
1.4
1.5

Direkru skaller
Prcl. A-skatt
Prcl. B-skatt
Slut skattereglering
K varstt1cnde skatt
fyllnadsinbetalningar
Overskjutande skatt
Avgår: ·Indirekta skatter'
Övriga direkta skatter, netto

2

Avg((rcr m. m.

2.1
2.1.1

Till staten
Arvs- och gåvoskatt. arvsmedel
Egenavgifter och frivilliga socialförsäkringsavgifter
Övrigt
Till kommunerna
I nvesteringsbidrag
Övrigt
Till socialförsäkringssektom
Obligatoriska egenavgif!er
Frivilliga avgifter

1

I.I
1.2
1.3

2.1.2

2.U
2.2

2.2.1
,...........
,,
2.3
2.3.1
2.3.2

Summa direkta skatter, a,·gifter m. m.
1

Procentuell föriindring.
1980 års pri s..:r 1

1983

1984
prcl.

19K'.i
prognos

/.J I J()9
129947
11006
1634
4 362
7 599
-10 327
2 300
8,,

15.J 1117
143 186
12252
775
4640
8 756
-12621
2411
385

166323
154 111
12 800
1822
4621
8909
-11708
2 563
153

11336
3 176
835

11761
3726
993

1428
913
5 706
837
4869
2454
2021
433

152445

1983

1984
prel.

1985
prognos

,'

O.tl
0.9

O.li

8.8

2.7

6.4

- 1,9

- q

- 2.3
11.4

6,3
-12,8

-20.5
-47.4

3.3

- 3.6
12.1
- 0.7

-56,8

-62.2

13451
3 838
I 029

- .J,7

3.8

-

4.X
6.4

8.2
9.8

-

1 657
107t>
() 155
812
5 343
2880
2423
457

1 787
I 022
6472
806
5666
3 141
2624
517

5.1
2.9
9.5
9,3
9,6
3,9
8.1
22,2

7.0
8.6
- 0,5
-10,5
1.2
8.3
10.6
- 2,5

2.2
-10,0
- 0.4
- 6.0
0.4
3.3
2.6
7.1

166948

179 774

- 0,4

1,0

2.0

-

-

1.6

-

2,0
1.0

!i, I
2.4
1.8

Förändring som siinker skatteinbetalningarna anges med minustecken.

~ Allmän löneavgift och barnomsorgsavgift (egenavgifter), fastighehskatt, skogsvårdsavgift och hyreshus-

avgift.
Anm. Kvarstaendc skatt avser inkomster tvtt år tidigare. medan fyllnadsinbetalningarna och överskjutande

skatt avser inkom~ter ett år tidigare.
K.iillor: Konjunkturinstitutet, riksförsäkringsverket, riksrevisionsverkct och statistiska centralbyrån.

beräknats enligt i november 1984 gällande rcgler 1i. Även ATP-pensionerna
höjs genom den jämfört med 1984 större basbeloppsökningen 1985.
Hushållens inbetalningar m· skatter. a1·g(ficr m. m. till det offentliga
kalkyleras ha stigit 9 1/2 % 1983-1984 - en ökning med realt I% (se tabell
6: 5). Inbetalningarna av preliminär A-skatt steg JO'/;, samtidigt som skatteunderlaget i form av löner och andra beskattade förmåner samt pensioner enligt preliminär statistik beräknas ha stigit drygt 8 1/2 r.+. Jämfört
med prognoserna i institutets höstrapport är dctla en kraflig upprevidcring
av skatteinbetalningarna. med 2 miljarder kr. Skatteunderlaget har uppjus-

terats med knappt 2 miljarder kr. Den preliminära B-skatten ökade drygt
11 o/r mellan 1983 och 1984. Slutskatteregleringen ltabcll 6:5. post 1.3) blev
1
Basbeloppet fr. o. m. 1985 skall beräknas genom en jämförelse mellan allmiinna
prisläget i november 198~ och prisläget i novemher året fön: det som basheloppet
avser. Därifrån skall avriiknas en beräknad dcvalvcringscffek1 på prisnivän vid
slutet av 1983 på 4%. Det extra tillägget på 300 kr. till basbeloppet 1983 omvandlades 1984 till extrn uppräkningar av folkpensionens grundnivå, pt'nsionstillskotten
och handikappersättningarna motsvarande ett tillägg på 200 kr. Nagon uppräkning
av t. ex. ATP-pensioner gjordes inte.
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betydligt mer positiv för hushållen än vad som tidigare antagits. Främst
beror detta på att det preliminära utfallet av 1984 års taxering visar ca 2 ..'i
miljarder kr. högre återbetalningar av överskjutande skatt än vad som
tidigare kalkylerats.
Enligt prognoserna för 198.'i skulle de totala skatte- och avgiftsinbetalningarna öka med 7 314 r;;... vilket motsvarar 2 procents uppgång i fasta
priser räknat.
De direkta skatterna förutses stiga med närmare 8 %. Kalkylerna för den
största posten. preliminär A-skatt, utgår friin den ökning av skatteunderlaget som inkomstprognoserna ger. Beträffande statsskatten för fysiska personer har riksrevisionsverket beräknat att indexregleringen av skatteskalan 198.'i medför en minskning av skatteuttaget med 1.6 miljarder kr.
jämfört med en i nominella termer oförändrad skatteskala. Den sänkande
effekten av övriga förändringar beräknas till 2.7 miljarder kr. Sammanlagda effekten av omläggningen av statsskatten 1985 kalkyleras således till
en lättnad om ca 4.3 miljarder kr. jämfört med ett heräknat utfall enligt
1984 års skatteskala. Drygt 90% därav kan hänföras till A-skatten. Den
kommunala utdebiteringen ökar enligt preliminära beräkningar med 9 öre.
Kalkylerna ger till resultat att den preliminära A-skatten 1984-1985 skulle
öka med ca 7 1/2%.
Kalkylerna över hushållens disponibla inkomster sammanfattas i tabell
6: 6. Som framgår av tabellen beräknas disponibelinkomsten ha ökat drygt
9 % i löpande priser mellan 1983 och 1984. Den genomsnittliga pris stegringen beräknas till 8.4% och realinkomsten skulle således öka 0.7%.
För 198.'i ger prognoserna en tillväxt i disponibelinkomsten på nominellt
7 .2 %. Eftersom pris stegringen enligt implicitprisindex kalkylerats till
5,6% beräknas realinkomsten i år stiga med 1.6%.
Utvecklingen av de olika posterna i den realt disponihla inkomsten ejier
det att skatteinbetalnin,;arna dra,;its från respektive inkomsttyp redovisas
i tabell 6: 7. 1
Genom att basbeloppet fr. o. m. 1982 inte längre löpande utan endast en
gång om året anpassas till prisstegringen, minskade ökningstakten för
pensionerna detta år. 1983 kompenserades ornläggningern av ett extra
tillägg till basbeloppet. Fallet i de reala pensionsinkomsterna 1984 är
främst en följd av devalveringsavräkningen. För 1985 beräknas pensionsinkomsterna åter öka, realt sett, såväl före som efter skatt. I de icke beskattade inkomstöverföringarna ingår bl. a. barnbidragen som sjönk i realvärde
1984. men ökar kraftigt i år. Nedgången i enskilda företagares inkomster

1
Det bör understrykas att de statistiska bristfälligheterna och de principiella svårigheterna i kalkylerna gör att redovisningen i tabell 6:7 endast ger en grov indikation
på den reala utvecklingen för olika inkomsttyper efter skatt och på inkomstposternas relativa betydebe för den totala ökningen av realinkomsten. 1 Konjunkturläget
april 1981 (Reviderad nationalbudget för 1981) kommenteras heräkningarna i en
exkurs i kapitel 6, avsnitt 6:3.
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Tabell 6: 6 Hushållssektorns' disponibla inkomster 1983-1985
Procentuell förändring fran
föregående år'

Milj. kr.
1984
prel.

1983

Löpande priser
379 359
I Faktorinkomster
303 441
Lönt!r 3
40014
Enskilda företagares inkomster
Tillräknat driftsöverskott från egna hem 27 384
8 520
Tilläggspost till disponibel inkomst
2 Nettoinbetalningar till det
- 15 425
offentliga
Inkomstöverföringar till hushåll från
137 020
offentliga sektorn
-152 445
Direkta skatter, avgifter m. m.
- 7412
3 Räntor och utdelningar, netto 4
7 489
4 Övriga transfereringar. netto
3640ll
5 Disponibel inkomst
1980 års priser
6 Disponibel inkomst
7 Implicitprisindex för privat
konsumtion (1980 = 100)

1984
prcl.

1983

1985
prognos

414 718
330701
45 188
29569
9260

7,6
7,8
1,6
13.7
10,6

9,3
9.0
12.9
8,0
8.7

6.1
5,8
6.3
8,8
5.6

- 19614

7.2

-27.2

7.5

147 334
-166948
- 6009
8 364
397 459

12.4
-10,0
- 3,4
11.4
1!,5

7.5
18.'J
11.7
9,2

9.7
-7,7
18.4
9.3
7,2

1,8

0,7

1,6

10,5

8,4

5.6

268227

270160

135.71

147,12

-

- 9,5

1

Hushållssektorn inkluderar, förutom hushållen, de s. k. ideella organisationerna som betjänar hushållen och
som inte helt eller huvudsakligen finansieras och kontrolleras av offentliga sektorn. Hit räknas arbetstagarorganisationer. folkbildnings verksamhet, nykterhetsrörelsen. idrottsorganisationa, Röda korset m. m. samt ej
statsbidragsberättigade sjukhem, barnhem, barnkolonier, semesterhem. Utöver löntagarhushåll ingår hushåll
som äger personliga företag dvs. som erhåller sin huvudsakliga inkomst från rörelse.
2
Förändring som sänker disponibelinkomsten anges med minustecken.
3
Arbetsgivaravgifter är ej medtagna som löneförmån i denna post.
4
Inkl. uttag från handelsbolag samt räntor på hushållens livförsäkringssparande.
Käl/ur: Konjunkturinstitutet och statistiska centralbyrån.
Tabell 6: 7 Realinkomstutveckling efter skatt 1982-191!5
1980 års priser
Förändring i realinkomsten, %

I Löner'
2 Driftsöverskott
därav:
enskilda företagares inkomster
tillräknat driftsöverskott
från egnahem
3 Räntor och utdelningar, netto 2
4 Pensioner
5 Beskattade sociala förmåner'
6 Övriga inkomstöverföringar, netto
7 Summa
8 Tilläggspost till disponibel
inkomst
9 Disponibel inkomst (7+8)
1

19!C

1983

-5.4
I 1.5

- 2,8
- 6.0

10,0
13,3
11,4
-2,6

1.2

1984
prcl.

Bidrag till disponibelinkomstutvecklingen. procentenheter

1985
1982
prognos

1983

1984
prel.

0,5
2.4

-0.1
1.5

-3,l
1,6

-1,5
-0,9

0.3
0.4

0,0
0,2

-13.5

5.3

0,0

0.8

- I.I

0.4

0,0

2.9
6.4
0,7

-0.4
25,2
-2,I
-1.0
0.6

0,8
0.3
-0,5
0.1
-0.4
-2.U

0,2
0,1
0,1
--0.1
0,5
-1,8

0.0
0,5
-0.4
-0.1
0,0

0.2
0.4
0,5
0,0
0,5

0.7

3, I
22.7
2.5
0,2
11.9
1.6

0,7

/ ,6

0,3
0,7

0,1
1,6

0,0
-2,0

0.0
-1,8

0,0
0,7

0,0
1.6

- u

-8.1
-2.I

- 1,9

-0.3
-2.0

0,2
1,8

11.8

1985
prognos

Hela slutregleringen avseende A-skatt belastar i tabellen lönerna.
Räntor och utdelningar har i tabellen inte korrigerats för den faktiska skattebelastningen.
3 Sjukpenning och föräldrapenning. utbetalningar från arbetslöshets- och arbetsskadeförsäkring och lönegarantifond samt vissa bidrag i samband med arbetsmarknad!>utbildning.
Källor: Konjunkturinstitutet, riksrevisionsverket och statistiska centralbyrån.
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Tabell 6: 8 Konsumentprisindex december 1983-oktober 1984

Totalt
Livsmcdi.:1
Alkohol och tobak
Kläder och skor
Bostad
Värme och el
Inventarier och husgeråd
Transport och samfärdsel
Fritid. nöjen och kultur
Diverse

Vägmngstal

Procentucll
förändring
dec. 1983okt. 1984

Inverkan
på totalindex

100,00
19.90
6.20
7.70
21.30
5,60
6.40
15.60
9,70
7,60

5,8

5,8
1.6
0.2
0.4
1.4
0.2
0.4
0.4
0.5
0.7

!U
2.6
5,0

6.4
4.3
6.5
2.5

n

9.1

Källor: Konjunkturinstitutet och statistiska ccntralbyran.

1983 beror på såväl minskade realinkomster som högt skatteuttag på grund
av de ändrade debiteringsreglerna för preliminiir B-skatt. Det bör observeras att räntor och utdelningar i kalkylen ej belastats med någon direkt
skatt.
6.3 Konsumentpriser

Under de första tio månaderna steg konsumentprisindex <KPI\ med
5,8 %. dvs. två procentenheter mindre än under motsvarande period 1983.
Som framgår av tabell 6: 8 har såväl Jivsmedelspriserna som bostadskostnaderna ökat mer än genomsnittet.
Prisutvecklingen 1984 har klart överskridit den i konjunkturläget hösten
1984 förutsedda. Prognosen för oktober-december 1984 liksom prognosen
för 1985 grundas på de beräkningar som redovisas i tabell 6: 9. Enligt dessa
Tabell 6: 9 Konsumentprisförändring 1980-1985 uppdelad på komponenter
Långtidsindex dec. -dec.
1980
Konsumentprisnivåns procentuella
uppgång, totalt
därav hänförs till:
ändring i indirekta skatter
automatiska effekter av indirekta
skatter
ändring av internationellt
bestämda priser
ändring av jordbrukspriser
ändring av bostadsprissättning
ändring av diverse taxor
trendavvikelse i priserna på
färskvaror
restfaktor

1981

1982

1983

1984
prel.

1985
prognos
3,3

13,7

9,4

9,9

9,3

7,8

3.4

-0,7

0,3

2.0

1.2

I.I

1,0

1,1

I.I

0,8

0.5

3.3

3.9
1.0
2.2
0,7

4.3

2.3

0.8
1,5
0.4

0.6
0.8
0.6

1.0
0.4
2,0
0.4

0.6

0.6
2,3
0.6
0,1
2,3

-0,:!
1.5

1,5

1,9

-0,1
2.1

Källor: Konjunkturinstitutet och statistiska centralbyrån.

O,.'i

0.5
0.2
1.0
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beräkningar skall KPI stiga 2 % under årets si~ta två månader. Härav
beräknas skattehöjningarna på bensin. elström. alkohol och tobak bidraga
med en procentenhet. Vidare beräknas hyresstoppets upphävande I november samt det nya hyresavtalet mellan SA.BO och Hyresgiisternas Riksförbund medföra en höjning av den genomsnittliga prisnivån med I 12 % .
Dessa atgilrder var - med hänsyn till de förutsi-ittningar som d[i var kiinda
- givetvi~ inte inkluderade i den tidigare prognosen.
Årsgenomsnittet för KPI 1984 kommer enligt ovanstående kalkyler att
överstiga 1983 ~lrs medelvärde med 8 %. Enligt SCB skulle implicitprisindex (f Pl) för den privata konsumtionen ha stigit 0.5 procentenheter mer än
KPI de tre första kvartalen 1984. Det bör emellertid betonas att SCB de
senaste åren överskattat I PI-ut vecklingen innan ärsberiikningen föreligger.
Ht:Hirsprognosen för IPI har dock utgått från att de tre första kvartakn är
rätt beräknade vilket medför att IPI för helii.ret 1984 beriiknas öka med

8.4%.
Prognoserna för 1985 förutsätter oförändrat diskonto samt att varken
punktskatter eller subventioner som päverkar KPI kommer att ändras
under året. Lönekostnaderna per timme antages stiga 5,2 ~-; .. Restfaktorn
<inkl. diverse taxor) som i beräkningarna representerar lönekostnadernas
genomslag inom de för internationell konkurren~ skyddade områdena
(cxkl. bostäder och jordbruk) beräknas härigenom bidraga till en höjning
av prisnivån med 1.2 %·. I kalkylerna antas vidare att vinstmarginalerna
ligger kvar på ungefär samma nivå som 1984.
Importprisprognosen utgår från ett antagande om att växelkurserna ligger fast vid medelvärdet för oktober 1984. Priserna på råolja och petroleumprodukter väntas bli tämligen oförändrade 1985. För övriga importvaror som påverkar KPI-kalkylen räknas med en genomsnittlig prisuppgång om 3, 7 % . De internationellt bestämda priserna skulle därmed dra upp
konsumentprisnivån med drygt 112 '/(.
Prognosen över bostadspriserna 1985 utgår från att merparten av de
hyresvärdar som normalt skulle ha höjt hyran i januari 1985 följer hyresavtalets rekommendation och i stället genomför höjningen i december 1984.
Hyrcsavtalet, som innebär en höjning av kallhyrorna med 4,5 'X. skulle
under detta antagande endast höja KPI 0.2 % under 1985. Egnahemskostnaderna beräknas stiga med 3 %. Den totala bostadspostens bidrag till
prisutvecklingen skulle enligt ovanstt1cnde kalkyler stanna vid 0,5 procentenheter.
Enligtjordbruksavtalet för 1984/1985 skall 511 milj. kr. tillföras jordbruket I januari 1985. Här antas dessutom att jordbruket kompenseras fullt ut
för den kostnadsutveckling som överstiger den i jordbruksavtalet förutsatta (5,2% ökning från oktober 1983 till oktober 19g4). Vidare förutsätts
nästa jordbruksavtal bli av traditionell typ. Totalt beräknas under dessa
förutsättningar jordbrukspriserna höja KPI 0.5 %.
Sammantaget beräknas konsumentpriserna stiga 3.3 'Yc· under loppet av

9'.!
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1985. Till följd av de kraftiga prishöjningarna mot slutet av 1984 beräknas
årsgenomsnittet för KPI ändock stiga 5 .7 %. Implicitprisindex för privat
konsumtion beräknas öka 0, 1 procentenhet mindre än KPl-genomsnittet.

6.4 Privat konsumtion
Den privata konsumtionen steg I, I'/(. de tre första kvartalen 1984 jämfört med motsvarande period 1983. Den kraftigaste uppgången noteras som
framgår av tabell 6: 10 för varaktiga och delvis varaktiga varor. Särskilt
markant är ökningen av bilinköp som uppgår till 9,0o/c. Livsmedclskonsumtionen föll däremot ytterligare. Nedgången har i nationalräkenskaperna beräknats till t.9%, dvs. lika med minskningen 1983. För övriga icke
varaktiga varor och tjänster har en konsumtionsökning om 0, 7 % kalkylerats. Tjänsternas ökning kan nästan helt återföras på den trendmässigt
ökande bostadskonsumtionen.
Fjärde kvartalet 1984 väntas konsumtionen ligga på ungefär samma nivå
som motsvarande kvartal 1983; jämfört med tredje kvartalet 1984 förutses
sålunda en markant ökning. För helåret innebär detta en ökning om 0.8 % i
förhållande till 1983. Då hushållens disponibla inkomster beräknas öka
0.7 % implicerar beräkningarna en fortsatt låg sparkvot för hushållen.
Hushållens ekonomi 1983 och 1984 syns nu ha varit något bättre. totalt

Tabell 6: lO Hushållens konsurntionsuh"eckling 1975-1984
Milj. kr.
1983,
löpande
priser

Andel
av total
konsumtion

Procentuell förändring. 1980 års priser
19751980 1

19801981

19811982

19821983

1-3 kv.
19831-3 kv.
1984

- 2.4
- 6.9
-11.6
- 4.7
- 2.0
- 1,3
- 1.9
- 0.5

1.2
5,6
9.0
4,1
4.0
-0,9
-1.9
0,7

1.9
I.I
3,0

0.7
1.2
0.1

232 456
Varor
32 320
I.I Varaktiga varor
10227
I. I. I Bilar
22093
I. I. 2 Övriga
1.2 Delvis varaktiga varor 56 558
1.3 Icke varaktiga varor 143 578
85 131
1.3. I Livsmedel
58447
1.3.2 Övriga

64.1
8,9
2.8
6,1
15.6
39.6
23,5
16,I

0,4
-1,2
-5,3
0,8
0.9
0,6
0,4
0,8

-1.7
0,2
2,4
-0,7
0.0
-2,8
-2.8
-2,8

2,3
9,9
21,5
5.2
1,8
0.6
0,1

2 Tjänster
2.1 Bostäder
2.2 Övriga

125 493
74332
51161

34,6
20,5
14.I

1,6
0.5

1.2
1.7
0,6

3 Summa

357949

98,7

0,8

-0,7

1.9
1.3
2.8
")..,

- 0.9

I.I

4 778

1.3

1,2

IJ

-37,I

-56.2

2.3

5 Hushållens totala
konsumtion

362727

100,0

0,8

-0,7

1,3

1,7

I ,I

6 Hushållens disponibelinkomst

364011

0,8

-1.9

2,0

- 1,8

4 Turistutgifter, netto

2,4

1
Årstakt.
Källor: Konjunkturinstitutet och statistiska centralbyrån.
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sett. än vad tidigare uppskattningar gett vid handen. Sparkvoten anges
enligt senaste kalkyler ha legat på en visserligen mycket låg. men dock
positiv nivå 1982-1984. Från detta något förbättrade utgångsläge räknar
institutet inte nu med samma uppdragning av sparkvolen 1985 som i
höstrapporten. Däremot har den genomsnittliga prisökningen för 1985
räknats upp med I 1/4 procentenhet. Hushållens reala disponihelinkomst
beräknas nu öka drygt I 112 '!i. Detta är ca I 1/4 procentenhet mindre än
enligt institutets höstrapport men fortfarande en klar ökning av köpkraften. Med tanke på bl. a. den svaga konsumtionsutvecklingcn under senare
år förutses sparkvoten stiga endast marginellt i år. Även konsumtionsvulymen skulle si1ledcs öka med inemot I I /2 % .

Appendix till kapitel 6
Alrernari1· prognos för 1985

Prognosen för den svenska ekonomin 1985 i den preliminära nationalbudgeten för 1985 har som en av sina förutsättningar att lönekostnaden per
timme, exkl. sociala kostnader, stiger med 5,0% räknat som genomsnitt
för samtliga löntagare. Förutom denna prognos har konjunkturinstitutet
utarbetat en alternativ kalkyl för utvecklingen av hushållens ekonomi
1984- 1985 som utgår från förutsättningen att lönekostnaden stiger med

7.0%.
Hushållens disponibla inkomster beräknas i den alternativa kalkylen öka
med drygt 2 r.:-r. i fasta priser räknat (se tabell 6: 11 ). Hushållens reala
köpkraft beräknas därmed ligga 1/2 procentenhet högre 1985 enligt alternativkalkylen än enligt huvudkalkylen.

Tablå 3
Procentuell föriindring. löpande priser
1984

Tow/ liinesumma'
Ltbctald löncsumma
Kostnadslönesumma
J\ivålönesumma
Total /t'inc.rnmma exkl.
syssdsiiccningsfiiri.indrin;;
Utbetald liin
Lönekostnad
!Sivålön

1985

1985

prel.

prognos

alt.
prognos

9.0
9.2
9.1

5Jl
fi,I

7.9
7.9
8.1

~.8

7,4
7,11

5,0

7.0

5.0

7 .5

5,2

7.0
7 .2

1
Avser löner utbetalda av inhem~ka producenter. I tabell (i: 13 redovisas löner till
inhemska hushåll, dvs. lönesumma utbetald av inhemska producenter med avdrag
för löner till arbetskraft stadigvarande bosatt i utlandet och tilliigg för löner från
utHindska producenter till arbetskraft stadigvarande bo salt i Sverige.
Kiillor: Konjunkturinstitutet och statistiska centralbyrån.
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Tabell 6:11 Hushållens disponibla inkomster, konsumtion och sparande 1984-1985

Milj. kr.

Procentuell förändring från
föregående år

1984
prcl.

1984
prel.

1985
prognos

1'185
alt.
progno~

Liipandt• priser

Disponibel inkomst
Privat konsumtion
Sparande 1
Sparkvot 2
1980 års priser
Disponibel inkomst
Privat konsumtion
lmplicitprisindex för privat
konsumtion
Konsumentprisindex {1980 =
100)

397 459
3%367
1092
0,3

9.2
9,3

7 .2
7.0

8.3
7.9

-0.1

0,l

0.4

0.7
0,8

1,6
1.4

2.1
1,7

147.12

8.4

5,6

6.1

14J.17

8,0

5,7

6.2

270 160
269425

Inkl. för~äkringssparande.
Förändring mätt i procentenheter.
Kiil/or: Konjunkturinstitutet och statistiska centralbyrån.
1

2

I konsekvensens med detta beräknas också den privata konsumtionen
bli något högre enligt alternativkalkylen. Skillnaden i förhållande till huvudkalkylen skattas till drygt 1/4 procentenhet. Det innebär att konsumtionen skulle öka 1 3/4 % enligt den alternativa prognosen.
Lönesummans realvärde beräknas öka med I 3/4 % i stället för I /4 %
enligt huvudkalkylen. Sysselsättningen skattas bli av nära nog samma
storlek i bägge alternativen.
Vid en starkare lönestegring försämras situationen för pensionärer och
andra hushåll med stora inkomstöverföringar. Huvuddelen av inkomstöverföringarna är fastställda nominellt intill utgången av 1985 och den reala
köpkraften faller därför i alternativkalkylen med dess starkare prisstegnng.
Den reala inkomstutvecklingen har framräknats i anslutning till prisutvecklingen enligt implicitetsindex för privat konsumtion. Denna index
beräknas visa en uppgång med 6.1 IJ{ mellan årsgenomsnitten 1984 och
1985 mot 5.6 %·enligt huvudkalkylen.
Motsvarande uppgång enligt konsumentprisindex beräknas till 6,2 CJ·(.
resp. 5, 7 %·. I nedanstående tablå redovisas faktorerna bakom denna utveckling. Som framgår av tablån är det de inhemska kostnadsfaktorerna
som skulle svara for differensen mellan alternativen vad avser den genomsnittliga prisstegringen mellan kalenderåren.
Under loppet av året kalkyleras konsumentprisindex stiga 4.3 % enligt
alternativkalkylen (se tabell 6: 15). Prisstegringen skulle alltså bli I procentenhet större till följd av det starkare lönekostnadsgenomslaget. I alter-
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Tablå 4 Konsumentprisindex uppgång, årsgenomsnitt

Konsumentprisindex, totalt
Ändrade indirekta skatter och
livsmcdelssubventioner
Ändringar av internationella priser
Ö\'riga kostnadsfaktorcr

1984

1985

1985

prel.

prognos

alt.
prognos

8,0

5,7

6,2

1.0
2.0

1,0
0.9
3.8

1.0
0,9
4.3

5.0

nativkalkylen ligger även ett antagande om att vinstmarginalerna dras upp
något mer vid en bättre utveckling av hushållens köpkraft. Vid beräkningen av prisutvecklingen för bostäder har förutsatts att egnahemskostnaderna dras upp vid större lönekostnader. Hyrcsavtalen ändras däremot
inte på kort sikt. Beträffande importpriserna har antagits att den större
lönekostnadsstegringen i Sverige ger utrymme för de utländska exportörerna till den svenska marknaden att höja sina marginaler något. Importpriserna för bearbetade varor beräknas öka 0.5 procentenheter mer mellan

Tabell 6:12 Hushållens köpkraftsförändring 1984-1985
Milj. kr.,
Procentuell förändring',
löpande priser 1980 års priser
1984
prel.

1984
prel.

1985
prognos

1985
alt.
prognos

Inkomster, skatter och al·gifter
Faktorinkomster2
därav:
lönesumma
Inkomstöverföringar'
diirav:
pensioner
Direkta skaller och avgifter

408 709

1,4

0,9

2,0

330701
155 698

0.5
-0.6

0.3
3.9

1.7
3.7

96655
-166948

-1,3
-1,0

4.2
-2.0

3.7
-3,4

397459

0,7

1,6

2,1

raktorinkomster efter skall
därav:
löncsumma efter skatt
lnkomslö\'erföringar efter
skaller och avgifter
därav:
pensioner efter skall

281 168

1.7

0,7

1.6

217 503

0.5

-0,1

1.0

116291

-1.5

3.5

, ,...
_.,,

76621

-2,I

2.5

2, I

Disponibel inkomst

397 459

0,7

),6

2.1

Disponibel inkomst
Inkomster efter skatter och
al· gifter

' Föriindring som sanker disponibelinkomsten ange' med minustecken.
c Inkl. räntor och utdelningar (post 3 i tabell 6: 13).
' Inkl. privata inkomstöverföringar. netto <post 4 i tabell 6: 13).
Källor: Konjunkturinstitutet och statistiska centralbyrån.
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årsgcnom5nitten \984 och 1985. Det skulle sålunda i ytterligare mån bli
utrymme för fördröjt genomslag av devalveringarna på de svenska importoch konsumentpriserna.

Tahell 6:13 Hushallssektorns 1 disponibla inkomster 1984-1985

Löpande priser
Faktorinkomster
Löner)
Enskilda företagares inkomster
Tillräknat driftsöverskott
från egna hem
Tilläggspost till disponibel inkomst
2 Nettoinbetalningar till det
offentliga
Inkomstöverl'öringar till hushäll från offentliga sektorn
Direkta skatter. avgifter
m.m.
4
3 Räntor och utdelningar. netto
4 Övriga transfereringar. netto
5 Disponibel inkomst

Milj. kr.

Procentuell förändring från
föregående år 2

1984
prel.

1984
prel.

1985
prognos

1985
alt.
prognos

414 718
330701

9,3
9.0

6.1
5,8

7.8
7,8

45 188

12.9

6.3

7.9

29569

8.0

8.8

7.9

9260

8,7

5,6

6.0

19614

-27.2

7.5

-7,4

147 334

7.5

9.7

10.0

-166948
6009
!064
397459

- 9,5
18.9
11.7
9,2

-7.7
18,4
9.3
7.2

-9.7
19,I
9.3
8,3

2701611

11.7

1.6

2.l

147, 12

8,4

5.6

6.1

-

-

191:10 års priser
6 Disponibel inkomst
7 lmplicitprisindex för privat
konsumtion (1980 = 100)
1

För definition av hushållssektorn se tabell 6:6.
Förändring som sänker disponibelinkomsten ange> med minustecken.
3
Arbetsgivaravgifter är ej mcdtagn<t som löneförmån i denna post.
4
Inkl. uttag från handelsbolag samt räntor på hw;hållens Jivför~äkringssparande.
Kiillor: Konjunkturinstitutet och statistiska centralbyriin.
2
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Tabell 6: 14 Realinkomstuh·eckling efter skatt 1984-19115

1980 i1n priser
Bidrag till disponibelinkom'1Ut\·e.:klingcn. procentenheter

Fiirandring i realinkomsten. 'i-

19!\4

1985

1985

prel.

prognos

alt.
progno'

0.5

-0.1

1.0

Löner'

2 Dri!höverskntt
diirav:
emkilda företagares inkomster
tillräknat driftsöverskott frim
egna hem
Rimtor och utdelningar. nctto 0
4 Pi:nsic>ner
5 Beskattade ,ociala furmåncr'
6 Övriga inkomstöverföringar,
netto

-'

2.4

u

5.3

0.0

1984
prel.

198.:'i
progt]l)S

1985
alt.
progno'

0.4

0.0
0.2

0.6
0.2

0.4

0.0

0.1

0.2
tl.4

0.3

u

u

-0.4

3.1

u

0.0

25.2
-2.1

2~.7

23.8

0.5

2 ..:'
0.2

2.1

-0.4

O."

- l.tl

ll.~

-(LI

0,0

0.1
0.4
tl.4
0.0

0.6

11.9

11.4

0.0

0.5

0.5

7 Summa

0,7

1,6

2,1

0,7

1,6

2.1

8 Tilläg;?spost till disponibel
inkomst

0.3

0.1

0.0

0.0

0.0

().()

9 DisJionihel inkomst (7+8)

0,7

1,6

2,1

0,7

1.6

2,1

' Hela slutregleringen avseende A-skatt helastar i tabellen lönerna.
Räntor och utdelningar har i tabellen i1111• korrigerats för den faktiska 'kattebeiastningen.
' Sjukpenning och föräldrapenning, utbetalningar från arbetslöshets- och arbets>kaddi1rsi1kring och lönegarantifond samt vissa bidrag i samband med arhetsmarknadsutbildning.
l\iil/or: Konjunkturinstitutet, riksrevisionsverket och stati-;tiska ccmralhyrim_

0

Tabell 6:15 Konsumentprisförändring 1984-1985 uppdelad pa komponenter
Långtidsindex dec.-dec.
1984
prel.
Konsumentprisni>-åns procentuella uppgång,
totalt
diirav hiinförs till:
iindring i indirekta skatter
automatiska effekter av indirekta
skatter
ändring av internationellt bestämda
priser
ändring av jordbrukspriscr
ändring av hostadsprissattning
ändring av diverse taxor
trendavvikelse i priserna på färskvaror
restfaktor

1985
prognos

1985
alt.
pr,ignos

3,3

4,3

0.8

0.5

0,6

0.7
0.5

7,8

1,2

1.0

0.6

0.4

0.5

2.0

0.5
0.2

O.o

l,O

1.6

0.4
-0.1
2.1

Kiillor: Konjunkturinstitutet och statistiska centralbyrån.
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Investeringarna 1

7 .1 Sammanfattning

Enligt nu föreliggande beräkningar ökade de totala bruttoinvcsteringarna med I '/( 1983 och prcliminiin med 2 % 1984. Byggnadsinvesteringarna
minskade n[igot båda åren och uppg;ingcn var således helt hänförlig till
ökade maskininvesteringar. Dessa steg med drygt 4C;'i· 1983 och med
6 1/2 <'·~· 1984. Franriiknas de starkt varierande investeringarna i handelsflottan uppgick investeringsökningen i maskiner 1983 till 7 1/21':~ medan
uppgången 1984 stannade vid knappt 2 i;.;...
Nedgången på byggsidan 1984 är framför allt hänförlig till kraftigt minskade investeringar i nybyggda bostadshus - såviil vad gälkr !lerbostadshus som smfihus. Antalet påbörjade bostadslägenheter sjönk frän 37 600
1983 till 32 700 1984. En markant uppgång av ombyggnadsinv..:steringar
skedde 1984 - framför allt under första delen av året - dels som en följd
av att energisparlanen ej kunde utnyttjas längre än fram till den I april 1984
och dels som en följd av att stimulansbidrag till ökad sysselsättning utgick
första halvåret 1984 för vissa typer av ombyggnadsinvesteringar. Därmed
begränsades nedgången i totala bostadsinvcstcringar till drygt 21:.·(. 1984.
Starka ökningar av byggandet inom industri och handel medförde att
näringslivets byggnadsinvesteringar steg med 21/( 1984 - trots att byggandet inom övriga sektorer av näringslivet minskade. De offentliga myndigheternas byggnadsinvesteringar, vilka sammantaget minskat varje år sedan
1980. sjönk med 3% 1984. Nedgången berörde såväl de statliga som de
kommunala myndigheternas byggnadsinvestcringar. Frånräknat bostadsinvcsteringar sjönk de totala offentliga byggnadsinvesteringarna med
3 J/2% 1984, medan det privata byggandet steg med närmare 10'.Yr»
Ett starkt förbättrat efterfrågeläge pli exportmarknaden och i någon mån
på hemmamarknaden samt stigande \'instmarginaler medförde att företagen inom industri och handel 1984 ökade sina maskininvesteringar för
andra året i följd. Uppgången inom industrin hlev förhållandevis kraftig 13 % i volym - varvid de statliga industriföretagen ökade sina maskininköp med hela 55 %. och de privata industriföretagen med drygt 9%. De
preliminära uppgifterna för maskinleasingens omfattning 1984 pekar emellertid nu på en kraftig minskning jämfört med rekordnivån 1983. Posten
övrigt näringsliv exkl. handelsflottan. som bl. a. omfattar leasingbolagens
invt:steringar. kalkyleras därför ha minskat med 8% i volym 1984 trots att
övriga företag inom denna post sammantaget ökat sina maskininköp med
3 %.. Genom en nedgång också i de offentliga affärsverkens maskininvestcringar kom ökningen av näringslivets maskininköp att stanna vid I 1/2 S+
198~ (ex.kl. handelsflottan). De offentliga myndigheternas maskininköp
1

Kapitlet iir ularbetat inom konjunkturinstitutet.
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Tahcll 7: I fasta hruttoin\'esteringar 1981-1985 efter
Milj. kr.
1984,
löpande
priser

kapitalt~·p

och näringsgren

.Å.rlig pn11.:entuell for~indring. I980 <irs priser
1981

1982

B,rggnada uch 1111l<igg11i11gar
Permanenta bo>titder
Nybyggnad
'.'Jiiringsliv exkl. hostiidcrt
Privat i jonlbruk. sk0g>hruk och fiske
Industri
Handel m. m.
Offentliga 'tffiirs\·erk
Övrigt niiringsli\'
Offentliga myndigheter inkl. militill'a~

29819
16594
31 024
2072
4o07
'i 136
10788
8421
17 122

- 4.7
-10,I
- 8.6
- 6.3
-20.6
8,7
- 4.7
'i ..'i
2.6

Summa

77965

5,7

1,8

Summa cxkl. \';igar

73 874

'i.O

- 1.6

Ataskiner m. m.
Näringsliv 1
l'ri\'at jordbruk. skogshruk och fiske
Industri
Handel m. m.
Offentliga affärsverk
Övrigt näring~liv
Niiringsli\' exkl. handelsflottan 1
Offentliga myndigheter

52086
3 'i'i I
19008
5 651
5 612
18 264
49484
4501

5,7

0.3
4,5
-15.1
0,9
20.9
11.0
2.1
- 0.2

Summa

56587

6,1

Summa exkl. handelsflottan-'

53 985

r .. ra/1
Permanenta hostäder
Näringsli\' exkl. bostäder'
Privat jordbruk. skogsbruk och fiske''
Industri
Handel m. m.
Offentliga affär>verk
Övrigt näringsliv
Näringsliv exkl. bostiidcr o..:h
handelsflottan-'
Offentliga myndigheter'

1.7
8.8
0.4
8,8
-2.'U
7.5

8 ")
1.0
'i.'i

1983

- 2.1
- IU
O.'i
- 4.0
9.3
ltl.'i
7.9
- (>.9
- 1.4

1984
prel.

-

198'i
pwgnos

") ")

-15,(l
")

")

8,9
42.8
17. I
- 5.'i
7.9
:?..9

-

7.1
'i.7
- 13,5
- 6,1

0.7

4,6

0.5

4,5
7.9
3.o
21,0

-10.8
10,7
7,8
2.8

h.6
2.0
12.lJ
6.5
6.6
6.9
1.4
6.6

0,2

4,2

6,6

8,0

3.5

- 2.0

7.4

l.H

9,5

29819
83 607
'i 605
23 6l'i
10787
16400
27200

4.7
6,9
- 6,3
8,5
- 8,3
0.7
8.5

1.7
0,3
5,9
-17.3

2.1
:?..9
0.7
1,K
7,5
0.9
4,1

")

47
"
5.1
18.1
11.5
- 5.9

- 4.4

81005
21623

4,6

4.9
0.7

1.5

4.0

1.2

4,3
3.1
0,6

-

- 5 ..~
- 4,6
8,0
8.0
-10.7
2.9
10.I

0.9

- 4.4
-12.9
- 4.0
-11.4
6.7

-

I.-"
4.3

1.2
4.5
'i.I

-

7.2
4.3
- '2.7
9.6
K.9

4

5.3

3.8
12.6
6.7
-

I.I

-

")

u

3,:4'

- 1.9
18.0
7.1

2.4
5.7

Summa

135049

5,9

I. I

I.I

2.1

Summa exkl. handelsflottan-'

132 447

4.9

1.9

2.:?.

0.2

1,0

Totalt inkl. diskrepans'

142 246

5,3

I.I

I, I

2,3

0,6

69703

7,4

3,5

3,2

8,8

4,8

diirav: niiringsliv enligt dd. i .kap. I"
1

Den definition av niiringslivet som används i försörjningsbalamcn i kap. I skiljer sig frirn denna genom att
offentliga affärsverk O\:h kommunala företag utom industriföretag här ingt1r i näringslivet.
~ Inkl. offentliga v<iginvcsteringar.
1
I handelsflottan innefattas hiir hostadsplattfurmar och andra plattformar inom offshoreverksamhetcn
(fr. o. m. beriikningarna till den preliminära nationalbudgeten 1983).
4
I privat jordbruk osv. innefattas hiir avelsdjur och i övrigt näringsli\'. travhiistar m. m. Summan av byggnads- och maskininvesteringar överensstämmer därför ej med totala invöteringar.
' Den investeringssratistiska diskrepansen fördelas ej pI1 kapitaltyp och niiringsgrcn.
" Enligt denna definition av näringslivet exkluderas förutom bostäder även offentliga affärsverk och kommunala företag utom de kommunala industriföretagen.
Kiillor: Konjunkturinstitutet och statistiska centralhyrån.
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DiagraM 7: I Byggnad.~- och maskininnskringar, totalt och uppdelat pa näring~
grenar I 976- l 98S
l'>Xll fas priser. Sltsongrrnsade haldrsJata. lnJex 197~ ~ 100
Byggnac:!_er oc~ anl_~g_2ntng~r

Maskiner m m

Totalt

Totalt exkl handelsflottan

100

I

.

140

100

Permanenta bostader

sol--,,....t---,A--~1-----1-~P....:;i.;;;.;;;~::..:.i~,~~-.--;

Naringshv. exkl handelsflottan

'
Näringsliv. exkl bostäder

100

140

Darav: Industri

Därav Industri

I

I

I

140

_r-

120

I
I
I

,

120

100---

Offentliga myndigheter

100

Offentliga myndigheter.
inkl mihtara

100

76 77

78 79 80 81

82 83 84 85

''

1----+---+---+-~+--+~+---+~+---+---i

76

77 78 79 80 81 82 83 84 85

Anm. I varje deldiagram är resp. total inlagd som en streckad kurva.
l\iillor: Konjunkturinstitutet och statistiska centralhyran.
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anges ha stigit med 6 I /2 % 1984 - friimst genom ökad anskaffning pii den
statliga sidan. De privata maskininveskringarna exkl. handelsflottan öka
de sammantaget endast obetydligt 1984. medan inköpen i offentlig verksamhet (myndigheter. affärsverk. företag) steg med 5 (.;;. i volym.
Investeringsuppgirngen i maskiner under 1983 o<:h 1984 har i hög grad
varit hänförlig till ökade inköp av datorer. Med hjiilp av SCB:s statistik
över tillförseln av vcrkstadsprodukter kan invcstcringsvolymen för datorer
beräknas ha stigit med 30

a 35 <;;·;

mellan helåren I 982 rn:h 1983 och under

första halv~iret 1984 synes en fördubbling av leveranserna ha skett jiimfiirt
med första halvfrret 1983. Investeringarna i datorer svarade 1983 f~'·r uppskattningsvis drygt 7 q, av de totala maskininvcsteringarna exkl. handebtlottan.
För 1985 pekar kalkylerna pii en svag uppgång av de totala fasta investeringarna. helt och hållet hiinforligt till en relativt kraftig uppgfrng i maskininvestcringarna - 8 7r - medan byggnadsinvestcringarna hedöm' fortsiitta
minska och det i snabbare takt än 1984. Nedgiingcn i hostadsinvestering<.rna beräknas niimligen bli snabbare iin I 91'4 till följd av att ökningstakten för
ombyggnadsinvesteringar dämpas markant och således inte i samma grad
som 1984 motväger den fortsatta minskningen i investcringsvolymen för
nybyggda bostäder. Näringslivets hyggnadsinvesteringar bedöms likaså
minska 1985 - den hcriiknade fortsatte uppgången i industrins och handelns byggnadsinvcstcringar blir sannolikt avsevärt svagare än 1984 medan
Tabell 7:2 Fasta hruttoinvesteringar 1981-1985 inom prirnt och offentlig sektor
\.iilj. kr.

Privata
inkl. bostäder
exkl. bostäder
därav: exkl.
handelsflottan
Offentliga
inkl. bostäder
exkl. bostiider
därav: ~tatliga
kommunala

1984.

Arlig procentueli förimdring.
1980 <lrs priser

löpande
priser

1981

1982

1983

1984

19!\5

prel.

prognos

79 586
5fi816

- 7.1
- fi.8

-2.8
-1.9

3.1
5.1

5,9
7.8

2.4
5.2

54 214

-

4.4

-4.1

8,4

3.0

fi.5

-

4,

- I.:'

-2.0

-1.0
-1.9
-0.2

-2.R
- I. I

-11,5
- 0.3

1.2
0.2
4.fi
-3.3

1.7
-3.5

0.fi
-3,6

134924
105105

5,9
6.2

-I.I
-0,9

I.I
2.I

2.2
3,5

0,6
2,0

64138

·- 5.5

-1,9

4,8

7,7

4,6

I42246

- 5,3

-1,l

1, I

2,4

0,6

55 338
48 289
23 054
25 235

- 5.fi

-1.7

Summa
inkl. bostäder
exkl. hostiider
EnliRI nationalriike11skaucrn<1.1

l.>aiiknin.~snu'f 1 idcr 1

Privata exkl. bust;ider
Summa inkl. bostäder
I

Inkl. s. k. investeringsstatistisk diskrepans.

Kii!lor: Konjunkturinstitutet och statistiska centralbyrån.
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Tahell 7: 3 Statliga investeringar 1981-19115

19114.

Årlig procentuell föriindring.
1980 års pri~er

löpande
priser

1481

Milj. kr.

Statliga affärsverk
11441
exkl. indu'>tri
Statliga myndigheter
inkl. militära
6056
Statliga företag
I industri m. m.)
5 557
Statliga investeringar.
totalt
23054
12657
diirav: hyggnader
maskiner
10~97

Källor: Konjunkturinstitutet och

19112

1983

..,.., ..,

- 1.2

1984

1985

prel.

prognos

0.2

-6,7

-1.3

-13.8

0.5

4.7

0.3

-0.2

-22.4

-19.4

-14.7

27.6

5.3

-11.s
-12.1
-10.9

4,6
11.7
- 3.3

l.9
1.0

1.7
-1.1
5,7

0,6
-9.5
13.7

statisti~ka

5.7

centrnlhyrän.

byggandet inom övriga delar av näringslivet förutses fortsiitta minska.
Saväl statliga som kommunala myndigheters byggnadsinvesteringar beräknas likaså falla ytterligare 1985. Sammantaget beräknas byggandet i offentlig regi falla med 6 % 1985 och i privat regi med 2 ~Jr .• räknat exkl. bostadsbyggandc.
Maskininvcsteringarna inom näringslivet exkl. handelsflottan bedöms
1985 öka med 9 1/2 ){ varvid industrins och handelns maskininköp beräknas stiga med 21 resp. 7 %·. De statliga myndigheternas maskininvesteringar förutses 1985 stiga med hela 24 %- medan ökningen på den kommunala sidan beräknas bli relativt obetydlig. Sammantaget bedöms maskininvesteringarna exkl. handelsflottan stiga med 9 1/2 % varvid de privata
investeringarna kalkyleras öka med 10% och maskininköpcn i offentlig
regi med 8 I /2 '/l.

Tabell 7: 4 Kommunala im·esteringar 1983-19115 (exkl. bostäder och industri)
Milj. kr.

1984.

Arlig procentuell förändring.
1980 [irs priser

liipande
priser

1983

19114

1985

prcl.

prognos

Primärkommuner
därav: affär~verk
myndigheter
Landsting
Övriga'

13919
4875
9044
5 793
5 515

-4.1

-3.2

2.8
- 7.4
4,5
'i.4

-4.0
-2.7
-0.1
- 7.4

-4,6
-5,l
-4.4
-4.0
-0.6

Summa

25227

-0,2

-3,4

-3,6

di1rav: byggnader
maskiner

20:!3 I
4996

-0.7

-4.9
3.4

-4.1

l.9

-1.8

1
Häri ingår kommunala företag, församlingar m. m. Kommunal industri och hostäder ingår diiremot inte.
l\ällor: Konjunkturinstitutet och statistiska centralbyr{m.
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7.2 Industrin
Industrins investeringar ökade med 1.8'i( i volym 1982-1983. Därvid
sjönk byggnadsinvesteringarna med 9,3 rir. medan maskininvesteringarna
steg med 4.5 'Il·. Denna måttliga ökning av investeringarna innebar, d;'\
industriproduktionen samtidigt steg med 5,8 % . att investeringskvoten för
industrin föll ytterligare något. Om industriföretagens leasing av maskiner
och transportmedel, vilken drygt fördubblades i omfattning 1982-1983,
inkluderas i industriinvesteringarna. innebär detta dock en viss ökning av
investeringskvoten (diagram 7:2).
Bedömningen av 1984 och 1985 års industriinvcsteringar grundar sig pa
statistiska centralbyråns investeringsenkät från oktober 1984. Utvärderingen av enkäten pekar mot en ökning av investeringarna totalt sett med
18 t;{ i volym 1983-1984. Byggnadsinvesteringarna förefaller därvid att ha
expanderat kraftigt eller med drygt 40 lJl. Investeringsökningen utgick
dock från en mycket lfig nivå 1983 efter en avscviird nedgang i byggnadsinvcstcringarna sedan 1980. På maskinsidan fortsatte investeringarna att
stiga och det i betydligt högre takt än året innan eller med 13 %·. Därmed
steg industrins investeringsk vot exkl. leasing för första gången sedan 1980.
Investcringsökningen 1983-1984 kan i sin helhet hänföras till företag
Diagram 7: 2

Industrins inveskringskvot 1972-1985

lnvestcringar/föriidlingsvärde. 1980 års priser

19

18

17
I
I
I

16
I
I

15

,,

I

,

14

13

1972

1973

1974 1975 1976 1977 1978 1979

1980 1981

Kiillor: Konjunkturinstitutet och statistiska ci:ntralbyrån.

1982 1983

1984

1985
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meJ mer än 200 anställda. medan de mindre företagens investeringar
väntas bli oförändrade. Detta hör ses mot bakgrund av att lönsamhctsfi.irbiittringcn efter devalveringarna J 981 och 1982 varit mest framträdande
inom de stora exportföretagen. Leasingfinansieringen av nytillkommande
maskinkapacitet inom industrin. som drygt fördubblades i omfattning
1982-198~ och därmed kom att utgöra JO'-'.·i av hruttotillförse\n av ma~kin
kapital. synes ha min~kat 1983-1984. Statistiska centralbyrans preliminlira kalkyler tiver finansföretagens totala lcasingvcrksamhe! anger niimligen
en minskning med drygt 22 r;;, i volym. Det har därvid bedömts sannolikt
att iiven industrins leasing. som utgör drygt en tredjedel :1v den ((ltala leasingen. har minskat i omfattning. I kalkylerna har volymmimkningen för
industrins leasing av ma-;kiner och transponmedel satts till 16"'<·. En nedgång av denna storlek i en upp~\tgåcnde konjunktur kan synas förvånande
men kan möjligen förklaras av att industriföretagens förm{1ga till självfinansiering ökat genom den kraftiga vinstuppg[ingen. Om industriföretagens lea~ingobjekt inkluderas i industriinvesteringarna medför detta endast
en begränsad ökning av industrins investeringskvot 1983-1984.
Som framgår av tabell 7: .5 redovisar ofta företagen i oktober investeringsplaner som för det framförvarande året kraftigt understiger det slutliga utfallet. Detta gäller framför allt högkonjunkturåren, vilka kännetecknas av högt kapat:itetsutnyttjanJe och höga vinster. För 198.5 anger företagen mer expansiva investeringsplaner än för något tidigare år under den
senaste tioårsperioden. Efter en sedvanlig - något försiktig uppjustering av investeringsplanerna erhålls en volymökning om 18 ~;f 1984- 1985. En
viss försiktighet i uppjusteringen av investcringsplanerna bedöms vara
motiverad bl. a. därav all industriproduktionens tillväxttakt förutses bli
lägre 198.5 jämförd med 1984. Byggnadsinvesteringarna beräknas öka med
närmare 7 r;.-;-., medan investeringarna på maskinsidan väntas stiga med
21 C:·(. Därmed förutses investeringsnivån inom industrin 198.5 bli högre än
1980 men fortfarande klart lägre än under tidsperioden 1974-1976. Inklu-

deras industrins leasing av maskiner och transpol1medcl i industriinvestcringarna reduceras nivåskillnadcn mellan 1985 och 1976 med en tredjedel.
Omfattningen av industrins leasing har därvid antagits bli oförändrad mellan 1984 och 1985. Produktionstillväxtcn sedan 1980 medför dock att inve-

Tabell 7: 5 Planerade och faktiska förändringar a\· industrins totala im·esteringar 1975-1985

Årlig proccnluell förändring. J9il0 års priser

1975
1

Planerat i oktoher ;lret före -4
I
Fakliskl inträffad foriindring
5
Differens

1976

1977

1978

1979

-5

-13
-18

5

-

-15
-22
- 7

- I

(}

5

>
4

1980

1981

1982

198.'

1984

1985

-9
-9

19

lJ

-19
-17
2

-15

2(1

-4
,,18

4
1181
114)

I

16

1
Planerna är bcr~iknade som kvoten mellan prognosårets enkätvärde och föregaendc ars utfall. för planförändringen 1984-1985 har använts det preliminära utfallet för 1984.
Anm. Uppgifterna inom parentes iir prognoserade värden.
Kiillor: Konjunkturinstitutet och statisti~ka centralbyrån.
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Diagram 7: 3
1985

Investeringar inom industrin . totalt och uppdelat p:I branscher 1977-

105

1980 års priser. Index 1980 = 100
Totalt

Verkstadsindustri

I
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i

I
I

110

I

I

I

lQO
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110
I
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I
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Massa- och pappers111dustri

90
so·l--_._~~+----1>1.

160
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I

I
I
I
I
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I
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Järn- och stålverk

I

I
I

120

I
I

110
100

100

90

90

80

80

70

70
60

Ovnga branscher
50

,,'

40
30

110
100
90

80
10

70
60

77

78

79

80

81

82

83

84

85

77

78

79

80

81

82

83

84

85

Anm. Branschuppgiftcma för prognosåren har schablonmässigt korrigerats på samma säll sorn vad gäller industrin som helhet. Investeringarna i bilar ingar.
Källor: Konjunkturinstitutet och statistiska centralbyrån.

steringskvolcn inklusive leasingobjekt 1985 inte väntas nå högre än till
1980 års nivå.
I diagram 7: 3 redovisas investeringsutvecklingen på branschnivt1. 1
Branschuppgiliema för prognosåren har schablonmässigt kon-igcrats på
samma sätt som vad gäller industrin som helhet. Inom särskilt järn- och
' Inga uppgifter finns för närvaramle beträffande leasingfinansieringens omfallning
inom industrins delbranscher varför endast delbranschernas egna investeringar redovisas i det följar.de.
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stålverken men även inom massa- tich pappersindustrin fortsatte investeringarna att sjunka i volym 1982- 1983. Däremot ökade verkstadsindustrins investerings volym något och inom övriga branscher blev uppgången
totalt sett inte obetydlig. För 1984 förutses en kraftig ökning av investeringarna inom samtliga här särredovisade industribranscher. medan investeringsi.ikningen inom övriga delbranscher totalt sett förutses bli begränsad. Den starka investeringsexpansionen väntas 1985 fortsätta inom pappersindustrin och verkstadsindustrin. Inom järn- och stalverken samt övriga branscher förutses en mcra dämpad investeringstillväxt. lnvesteringsniviln inom verkstadsindustrin beräknas därmed 1985 i det närmaste nä upp
till 1976 års nivå. medan investeringsvolymen inom övriga delbranscher
väntas bli betydligt lägre. Investcringskvoter för olika delbranscher redovisas i följande tablå:

Basindustrier'
Verkstadsindustrin exkl. varv
Övrig industri
Total industri exld. leasing
Total industri inkl. leasing

197(,

1980

1983

1984

1985

46.5

31.3

14.2
15.1
/9.6
19,92

11.6
14.I
16.0
16,92

19.7
9.8
11,4
I:!.:!

24.9
11,3
11.2
13.5

13,8

14,8

29.2
13.2
12.0
15.3
16,6

1
Med basindustrier avses här gruvor. skogsindustrin (sågverk. massa- och pappersindustri) samt gruvor.järn-. stål- och metallverk.
~ Skattningar utförda vid konjunkturinstitutet. Statistik över industrins leasing finns
endast fr. o. m. 1981.

Inkl. leasing av maskiner och transportmedel beräknas investeringskvoten för verkstadsindustrin exkl. varv 1985 uppnå samma nivå som 1976.
Därvid har antagits att industrileasingen fördelar sig på delhranscherna
proportionellt mot investeringarna. För basindustrierna förutses investeringskvoten bli något lägre än 1980 och avscv~irt H\gre än 1976. Även för
övriga industribranscher väntas nivån 1985 bli lägre än 1976 och 1980.

7.3 Bostäder
Enligt preliminära beräkningar minskade bostadsinvesteringarna med
sammanlagt ca 2 % i volym 1984. Nybyggnadsinvesteringarna sjönk med
drygt 15%, varvid nyproduktionen av flerfamiljshus gick ned över 10%
och småhusproduktionen sjönk ca 20%. Förskjutningen från ett minskat
nybyggande till en ökad ombyggnadsverksamhet fortsatte även 1984. De
totala ombyggnadsinvesteringarna beräknas då ha stigit med drygt 20%.
vilket innebär fördubblad tillväxtjämfört med 1983.
Påhörjandet av nya bostadslägenheter beräknas under 1984 sjunka till
totalt 32 700, vilket är nära 5 000 lägenheter färre än 1983. De inflyttningsfärdiga bostäderna uppgick till drygt 36 000 1984 och var därmed 7 300
mindre än året innan. Såväl påbörjade som inflyttningsfärdiga lägenheter
fördelade sig relativt jämnt mellan flerfamiljs- resp. småhus.
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Tahell 7: 6 Antal påhiirjadt: och inO)·ttningsfärdiga hostadslä!(enheter 191! 1-191!5
1')81

19!C

1983

1984
prel.

1985
prognos

l'äbiiriaJc'
Flcrho,tadshus
Srnähus

17t>50
26800

1K450
23 450

1~200

19400

lt>OOO
16 700

16000
14000

Totalt

44450

41900

37600

32700

30000

Flerbosta,bhus
Småhus

17600
34000

18 350

26 750

20250
23 150

18200
17900

15 200
15300

Totalt

51600

45100

43400

36100

30500

I 1(/l.1·1111i11g.1jiirdii:a:

1 F.tt bostadshus anses hli påhörjat den månad di.I grundbottenhe,iktningen iigt rum
ochiellcr de egentliga hyggnadsarhetena pfihör:iats.
' Då min'! tre fjiirdedelar av lägenheterna i ett bostadshus befinner sig i ett s:iJant
skick all de kan tas i bruk anses huset vara inllyttningsfardigt.
Anm. Samtliga siffror är för 1981-1983 a\'rundade till niirm<t'l hela femtiotal.
Kiil/or: Konjunkturinstitutet och statistiska centralbyr[in.

Under 1985 förutses antalet påbörjade bostadslägenhcter sjunka till totalt 30000. Som en följd bl. a. av att barnfamiljernas storlek tenderar att
minska och att boendekostnaderna ökar har efterfrågan allt mer riktat~ mot
små bostäder. Mot bakgrund av bl. a. att denna utveckling förväntas fortsätta beräknas påbörjandevolymen av flerfamiljshus därför vara oförändrad jiimfört med 1984, medan antalet påbörjade småhus antas minska till
14000.
Den markanta uppgången av ombyggnadsinvesteringarna under 1984
Tabell 7: 7 Bostadsinvesteringar 1983-1985
Milj. kr.
1984.
löpande
priser

Årlig procentuell förändring.
1980 års priser

1983

1984
prel.

1985
prognos

7 482
9112

~. l
-14.9

-10.8
-19.3

-I0.8
-14.6

Summa

16594

- 8,3

-15,6

-12.9

Ombyggnad
Flt:rhostadshus
Småhus

10983
:. 242

20.8
-15,7

25.9
3.4

Summa

13225

11,2

21.4

6,0

3 312
8807
1106

L'.8

-D.O

- 2.7

35.9
17.2
16.7

29819

2,1

Nvhygi:1111d
Flerbostadshus
Småhus

därav: med energis parstöd 1
med annat statligt stöd L
utan statligt stöd 1

Totalt
1

11.9

-

2,2

Med statliga stöd avses här statliga län och bidrag.
z Häri innefattas ombyggnadslån, förbättringshln och hocnJemiljöstöd.
Kiil/a: Konjunkturinstitutet.

-

7.5

u

12.4
12.0

-

4,4
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avsåg nästan utc~lutamk llerfamiljshuscn. Omhyggnaden ökade Jär med
251/·( i volym. I \mfthusen steg ombyggnadsvcrksamhetcn d~irenwt endast
med några procent. Den mest piitagliga höjningen avsäg energispariitgäruer, vilka gick upp med inte mindre än 35 (.'{ 1984. Uppgången var en
t"iiljd av att e.xtra anslag beviljades till energisparlån för att tillgodose den
kraftiga dterfri1gan på de siirskilda cnergisparl[rnen innan dessa upphörde
den I april 1984.
Ombyggnader som skett med hjiilp av annat statligt stöd,

dv~.

omhygg-

nadshin ~amt förbättrings- och miljölan. steg med 17 % 1984. En betydande
uppg~mg

av åtgärder som avs<'1g förbiittringar skedde bl. a. med hjiilp av

stimulansbidrag till ökad sysselsättning som utgick första halv;\ret 1984.
L;nder senare tid har det emellertid inom somliga regioner uppstått sviirigheter att finna lediga hantverkare till vissa förb~ittringsarbeten. Det iir
därför inte motiverat <ttt räkna med en Vlllymökning 1985 inom detta
verksamhetsområde. För större ombyggna<.'.sarbcten har det däremot intc
varit några problem att finna arbehkraft. Under 1985 beräknas här kunna
ske en relativt stor expaföion. Mot bakgrund av vad som här skisserats
beriiknas de sammanlagda ornbyggnadsinvesteringarna stiga rned o7r
1985.

7 .4 Lagerinvesteringarna
Den lageravvecklingsfas för den svenska ekonomin som inleddes i början av 1981 pågick alltjämt under hela 1984. Lagerminskningen beräknas
då preliminärt ha stannat vid 7 .8 miljarder kr. i löpande priser. I 1980 års
priser blev lageravtappningen ca 4.7 miljarder kr. Den sammantagna
minskningtn under hela den angivna perioden blev ca 23 miljarder kr.
vilket är ungefär dubbelt så mycket som under föregående avvecklingsfas
1977-1978. Uppbyggnadsfasen 1979-1980 var blygsam - ca 6 miljarder
kr. - i jämförelse med den monumentala uppbyggnad som ägde rum på
närmare 37 miljarder kr. 1974-1976. Stockarna kom härigenom att vid
utgången av 1984 bli blott 8 miljarder kr. större (i 1980 års priser) än vid
utgången av 1973. Tillväxten i bruttonationalprodukten uppgick samtidigt
till drygt 90 miljarder kr. eller ca 201/t·.
Kulmen i den scnaste avtappni;igsfascn inföll under första halvåret 1983
med en minskning av lagerstockarna på 5. I miljarder kr. säsongrensat sett.
Avvecklingen dämpades sedan markant och ser under andra halvåret 1984
ut att ha stannat vid ca 2 miljarder kr. totalt sett.
Det är inom industrin som de starkaste lagerneddragningarna skett 1984.
Totalt sett var .fallet där (inkl. varven) enligt preliminära beräkningar ca 2.3
miljarder kr. varav merparten var en minskning av färdigvarulagren. mest
uttalad under första halvan::t. Reduceringarna har i stigande utsträckning
kommit att koncentreras till metall- och verkstadsindustrin medan lagren i
t. ex. skogsindustrierna bö1jade stiga redan under första halvåret. För 1985
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Diagram 7: 4 Totala industrins lagermlymförändring 1972-19115 1
Milj. kr., llJKO års priser. S~isongrcnsadt:! halvarsdata

Insatsvaror exkl varv
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Totalt exkl varv
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1
Exkl. varvens lagervolymförändringar.
Källor: Konjunkturinstitutet och statisti~ka centralbyr:ln.
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1981
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väntas för industrin som helhet en viss uppdragning av färdigvarulagren
ske med tyngdpunkten på andra halvåret. Insatsvarulagren synes ha dragits upp under andra halväret 1984 - en uppdragning som kan väntas
fortgi\ under 1985. För varor i arbete kom en ökning av lagerstockarna till
stand redan under första halvt1ret och denna fortsatte under tredje kvartalet. En viss uttömning av dessa lager, liksom ocbf1 en extra reduktion av
färdigvarulagren. ber~ikna~ dock ha skett mot slutet av 1984. Orsaken
härtill är att företagen antagits hålla uppe sina leveranser trots det ovanligt
långa produktionsuppehåll som kom att bli följden av att de<:ember 1984
innehåller betydligt färre arbetsdagar än normalt. Lagren av varor i arbete
beräknas återigen stiga under loppet av 1985.
Industrilagren. inklusive en förväntad relativt betydande uppbyggnad av
varvens lager av varor i arbete. skulle härigenom komma att stiga med 4.3
miljarder kr. 1985.
H11ncfrls/11gren minskade mycket kraftigt under 1984 eller preliminärt
med 1,9 miljarder kr. Nästan hälften av fallet i lagerstockarna kom att ske
inom detaljhanddn med tyngdpunkten förlagd till första halvåret. Bakom
minskningen inom partihandeln ligger betydande neddragningar av lagren
av råolja och petroleumprodukter som skett huvudsakligen som en följd av
en revidering av programmet för beredskapslagren av dessa produkter.
Partihandelslagren i övrigt steg emellertid, åtminstone under andra halvåret. För 1985 väntas lagren inom detaljhandeln öka något samtidigt som
partihandelns lager förutses minska ytterligare som en beräknad följd av
fortsatta minskningar för petroleumprodukter.
El-, RllS- och mtt1'111·erkens lager berörs också av det ändrade oljelagringsprogrammet. Väsentliga minskningar har skett 1984 och väntas 1985.
Sammantaget för alla näringsgrenar beräknas därmed lagren stiga med
3,5 miljarder kr. 1985 efter att ha minskat med 4.7 miljarder kr. 1984 och
7,4 miljarder kr. 1983.
Lageromslaget 1983-1984 gav därmed preliminärt ett positivt bidrag till
den inhemska efterfrågans utveckling med ca 0.5 'li· och vänta~ 1984-1985
ge ett bidrag om ca 1.5 %.

Tabell 7: 8 Lagerrnl~·mförändringar totalt och efter näringsgrenar 1981-1985
Milj. kr.. 1980 ars priser

1981
Jord- ot.:h skogsbruk
Industri
El-. gas- och vattenverk
Parti handel
Dc:taljham.lel (inkl. Iransportmcdcbhandd l
Summa

-~

92
285

-

142
-2202
-

1982
284
-5023

B

1984

1985

prcl.

prognos

-

105
-2 335

1(1

139

-53()9
- 329
-1840
154

- 890

15()

-5181

-7371

-4715

3495

-

304

775

-5312

1983

Källor: Konjunkturinstitutet och statistiska centralbyrån.

-

410
975

4 290
-4.'i()

-505
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8 Näringslivets lönsamhet, kostnader och priser 1
I avsnitt 8. I redovisas kalkyler och prognoser över driftsöverskottens
utveckling inom större delen av näringslivet.~ De sektorer inom näringslivet för vilka prognoser utförs framgår av tahell 8.1. Lönsamheten inom
näringslivet mäts i detta avsnitt som driftsöverskottets andel av förädlingsvärdet. Dessutom redovisa~ de prognoser över produktionskostnader, produktpriser m. m. som ligger till grund för driftsöverskottsberäkningarna.
Källa för det historiska materialet i detta avsnitt är nationalräkenskaperna.
Tillverkningsindustrins vinstut veckling totalt sett analyseras mer utförligt i
avsnitt 8.'.!. Där har kalkylerna utvidgats till att omfatta även finansiella
intiikter och kostnader. I enlighet med företagsekonomisk praxis används i
detta avsnitt olika former av räntabilitet som mått pil lönsamheten dvs.
rörelseresultat samt finansiella intäkter och kostnader s~itts i n:lation till
det insatta kapitalet. Det historiska materialet har hiir hiimtats från finansstatistiken för företag. En principiell skillnad mellan företagsstatistiken
och nationalräkenskaperna är att medan värdena i företagsstatistiken är

Tabell 8: I Driftsöverskott i vissa delar a,· närini:slh·et 1981-1985 samt i hela näringslivet 1981-1983
Milj. kr., löpande priser
Förädlingsviirde 1983

Driftsiiver>kott
1981

Jordbruk, skogshruk och fiske
lndu~tri exkl. varv
Därav: ravaror'
bearbetade varor"
övrig industri'
Byggnadsindustri
Därav: b~'ggnadsföretag
Tjänster

21374
148 573
12 351
120229
15 993
46708
42 050
98018

Summa
Övriga sektorerh
Totalt

4

1982

1983
prel.

progmi~

1985
prognos

13 h36
39085
4494
28 777
5814
13 lhl
7 253
20791

15 934
42 934
3447
32 390
7097
14032
7 724
23957

86673

96857

JO 798

10757
15 212

-327
li 02 I
3 104
11 593
h903
13 279

11519
3 783
12449
7 521
lo3hO

10 129
28 i21
2249
21750
4 722
11 807
7 149
17 590

314 673

45 172

54 77/:i

68247

146M7

37355

4552./

53651

461 520

82527

100302

121898

9502

-\10

1984

1
Gruvor och mineralbrott, siigv.:rk. massaindustri samt ickejärnmetallverk.
'Tillverkningsindustri cxkl. råvaruhranscherna och övrig industri.
' Livsmedelsindustri oi.:h petroleumraffinaderier m. m.
4
Inkl. egcnregibyggandct inom offentliga sektorn.
' Exkl. varuhandcl. bostadsförvaltning samt bank- och försiikringsverk~amhet. D;ircmot inkltakras offentliga
affärs verk.
' Hiiri ingilr varv. el-, gas-, värme- och vattenverk. varu handel. bostadsforvaltning. bank- och forsiikringsverksamhct samt restpcist.
l\iillur: Konjunkturinstitutet och statistiska centralbyrim.

1
Kapitlet är utarbetat inom konjunkturinstitutet.
' Driftsöverskott är ett nationalriikenskapsbegrepp som i företagsekonomi närmast
motsvaras av rörelseresultat exkl. lagerprisvinstcr och efter kalkylmässiga avskrivningar. Här använda lönsamhetsbegrepp diskuteras mer ingående i konjunkturinstitutets rapport 1979: 3.
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Uiagram 8: I Driftö\'erskottets andel a\· förädlings\ärdct i \'issa delar a\· näringsli,·et
I97J-1985
Procent
Jordbruk, skogsbruk oct1 fiske
SNR 1000
60
2C

1~

40
30

10
20

,, ' ' \

10

5

'
Darav: ravaror
ur SNR 2000 3000

...,

I

,

\

I

'T"

Byggnadsindustri'
ur SNR 5000
20

/'
w

I

,--

I

\

\

\
\

I

.15
0

10

\
\

r
I

\
\

\

\
\

5

Därav: bearbetade varor
ur SNR 3000

\

I
I
I
I
I

Tjanster
ur SNR 6000- 900G

2q

15

15

1
Häri ingår de privata och offentliga byggnadsföretagcn samt egcnregibyggandet
inom den offentliga sektorn. IXircmot ingår ej "sj;ilvbyggeri·· o. dyl.
Anm. De stn:ckadc kurvorna avser tillverkningsindustrin t'xkl. varv.
deldiagrammen ej ritats med enhetlig skala får kurvan olika utseende i de olika deldiagrammen. Beträffande sektoravgränsningarna se noterna till tabell 8: I.
Källor: Konjunkturinstitutet och statistisb centralbyr:ln.
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Tabell 8: 2 Rörliga produktiunskostnader, produktpriser ot·h marginaler per produrerad enhet i ,·issa delar a,· näringslivet 1978-198!"
Årlig procentuell för~inuring

.Jordbruk. skClgsbruk och fiske
F<irhrukning
1
Lönekostnad
Liinekt>stn;1d per timme
Produktivitet
Summll riir/i,i: kostnad'
Produktpris
Marginal
Industri exkl. van
Förbrukning
Löneko-;tnaJ 1
Lönekostnad per timme
Produktivitet
S11mmC1 ri1r/ig ku.\lnlld'
Prnduktpris
Marginal
))ära\': ra\·aror
Förhrukning
Lönekostnad 1
Lönekostnad per timme
Produktivitet
Summa riirlir: kostnad'
Produktpris ,
Marginal
Därav: bearbetade rnror
Förbrukning
Lönekostnad 1
Lönekostnad per timme
Produktivitet
Summll riirli>' kostnad'
Produktpris
Marginal
Brngnadsindustri
Förbrukning
Lönekostnad 1
Lönekostnad per timme
Produktivitet
Summa riirlig kostnad'
Prnduktpri~

Marginal
Tjänster
Förbrukning
Lönekostnad 1
Löneko>tnad per timme
Produktivitet
S11mm11 riirliR ko.1·tn11d"
Produktpri5
Marginal

1978

1979

1980

1981

1982

7.."'t

-L'

11.2
-1.2

4.4
7.9
3,./
1,5
-1.8

:.9
6)1
3,9
-'2.7

IU
1.4
7.9
6,4
7,9
11.9

12.0
8 'i
10.8
2.1
10.5
10.8
0.3

10.0
-0.4
.'i.9
6.4
7.1
7.6
0.5

10.5

11.7
4.5
7.2
2.6
9.7
IO.lJ

9.1
.'i,.'i

10.9
~-~

1.7

.' •'7

12.1
0,2
7,9
7 .7

14.9
10.4
11.4
tl.9

10.5
-OJ

I 0,'J

7.9

X.3

13,/

IU.7

7.9

IO.h

0.0

2.1

13.4
tU

9.8
-0.X

-0.5
-0.6
10.4
Il. I

10,I
0.9
4.8
3,8
7.9
lh.7
8.2

uu
12.3
13,0
0.6
/6.7
19.4
2J

8,0
12.5
I0.9
-1,5

6.0
1.5
4.4
2,8

9.(1

3,8

6,2

5 .4
l,"i

12.7
-0.4
8,3
8,7
7.8
Hl.I

11,9
10.8
11.3
0,5
10.8
11.0

8.7
10,0
HU

2, I

0.2

-0.5

9.4

lh, I
13.2
10,5
-2,4
/4,9
D.4

7.7
11.4
8.1

-0.5
0.2
0,7
11.6
6.1
10.9
4.h

9,]
9.0
-0,2

8,3
7.7
10,5
2,h

8.0
6.7
-1.2

11.1
K. I

12,0
3,6
9.3

Hl.7

u

5.5
10.8
5.0
7,7

8,9
I. I
10.0
6.2
8,4
2,1
8,0
9.2
1,1

-u

9,1
X,3
12.4

H
8.4
10.1
1.6

-2.6

<U
9.2
8.7

-3.0

I.I

/(1.9

5.9
-4,5
8.'J

0,2
8.1
7.9

9.8
-0.8
7.9
8.8
li.8
12.0
4.lJ

7.9
3.5
9.1

'·"

6.5
9.4
'2.7

6,7

11.7
-2.8
8.6
11.8
8,6
14.5
5.4

11.0
1.9
9,3

7.9
I.I

7.3
JO,/

13.7
3.3

"7·'

.

2.6
.'i.5

2.9
./,9
9.1
4.0
4.7
3,1
5.2
1.9
4 ../
4 ..'i
0.1
8.6
2,8
5.4
2.6
7.7
4.R

-2.i

8,7
-0.1
8, I
K-,

7.5
2.9
9,2
6.2

4.9
2,8

5.8
8.9
2.9

o.O

./,:!
4 '
0.3

6.5
6.0
8.3
2.1
6.3
6.7
0.4

9,2

IO.O

2.4

9.1

4.4
1.9

9.2

o.3

1.5

0.1

14.5

11.4
5,5
6 ..~
0,8
8.4
9,8

8.4
1.3
/(),7
10.2
-0,.'

lJ,"i
14,0
18.6
4.0

11.2
4.7
7.4
2,6
9,3
10.7
1,3

9,3
10.9

7, I

1984
198.:i
1983
prcl. pwgno> prognm

h.4

u

0.1
9,7
7,7
-1.8
9,0
9,0
10.5
1.4
8.8
9,1
0.3

h.lJ
O,k

8,0
4.7
7.'2

5,2
2.3

5,0

5,2
5.2
0.0
5,1

5.5
0,4
6,5
3."i
".2

2.4

1,7

7,3
8.0
0.7

5.6
6.5
0.9

1 Lonckustnad per t11nmc avser kH1cr mki. kl1lkk11va avg1f1cr och icke varuanl-..nutnu 1nJi11:kta ~kattc.::r per arbetad timme. PrmJuktivitct av!'it'f
hruttoproduktiori 1 fa:,ta pnser per arhetad timme.
: Med avdrag for "uhventioner.
Anm. Bctr~1ffandc ~ekhir~avgrcin:-.ningc1rna ~t: nlllerna till tabell X: I.
K.i1/lt>r. Kon_iunkt11nnst11utct t)~h ~tatisti~ka ccntn:ilhyr~rn.

R Riksdlli;:en 198./185. I sam/. Nr 100. Bilaga I .I
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bokföringsmiissiga dvs. kostnaderna för förbrukning av insatsvaror och
realkapital iir baserade pä anskaffningsviirden så är dessa variabler i natill åtcranskaffningspriser.
Sedan konjunkturinstitutets höstrapport pn.:sentcrades i september har
~tatistiska centralbyrån beriiknat det definitiva utfallet över näringslivets

tionalr~ikrnskapcrna v~irderade

driftsöverskott för 1982 och ett preliminiirt utfall för 1983, vilka redovisas i
avsnitt 8: 1.

8. 1 Näringslivets driftsöverskott, produktionskostnader och priser

Statistiska centralbyråns kalkyler för 1983 anger en fortsatt ökning av
driftsöverskottets andel av förädlingsvärdet inom näringslivet. Uppgången
blev mycket kraftig inom industrin men iiven inom t. ex. varu- och partihandeln steg driftsöverskottsandelen inte obetydligt. Däremot sjönk driftsöverskottsandelen inom t. ex. jord- och skogsbruket, byggnadsindustrin
och större delen av tjänstesektorn. Inom industrin har såväl riivarubranscherna som de branscher som producerar bearbetade varor fatt en kraftig
förbättring av lönsamheten !diagram 8: I och 8:2). Detta var huvudsakligen
en följd av de svenska devalveringarna ~ärskilt den som genomfördes den 8
oktober 1982.
Lönsamheten beräknas ha stigit 1983-1984 inom samtliga de sektorer av
näringslivet som kalkylerna omfattar (tabell 8: 1). Inom industrin steg vinstnivån ytterligare. Lönsamheten inom råvarubranscherna beräknas totalt
sett ha fortsatt att öka starkt till följd av en viss ytterligare förstärkning av
den internationella råvarukonjunkturen. Tillväxttakten för produktionen
och arbetsproduktiviteten, som var mycket hög mellan 1982 och 1983.
Tabell 8: 3 Sammanvägda priser pa insatsprodukter för bearbetade varor
J984och 1985

Andel av
total
förbrukning.
löpande
priser
19H3

Arlig prisförändring

19H4

1985

4,3

3..1
0,5
7.3
3,2
3,9

Importerade insatsvaror
Petrokumprodukter
Järn och st(1I
Verkstads varor exkl. varv
Övriga importerade insatsvaror

0,320
0,060
0,037

Inhemska insatsprodukter
Massaved. massa och papper
Järn och stål
Verkstadsvaror exkl. varv
Övriga inhemska insatsprodukter

0,680
0.067
0,059
0, 121
0,433

9.0
18.6
7.5

5.6
13,9

8,3
8,0

4.5
4.5

Total förbrukning

l,000

7,5

4,9

0, 121
0.102

:!.3
8.5
2,6
6.0

Källor: Konjunkturinstitutet och stati:tiska centralbyran.
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beräknas dock i stort sett ha halverats till 5 1!21>( respektive drygt 7 C:'c
1983-1984 (tabell 8:2). Samtidigt steg lönekostnaden per timme i nilgot
högre takt. eller med drygt 91:>i·. vali'ör lönekostnaden per producerad
enhet bedöms öka med 2 ~:-;., 1984 under det att den minskade med drygt 31}(
iiret innan. Då samtidigt takten i kostnadsökningen per producerad enhet
for förbrukade insatsvaror blev i det niirmastc lika hög 1984 som 1983.
medförde detta att den rörliga kostnaden totalt sett steg i n;'tgot högre takt
än ~irct innan dler med 10 C-1. Råvaruproducenterna höjde försiiljningspri1

serna med drygt 13 112 %· 1983- 1984 jämfört med 14 12 % 1982-1983. Detta
medförde en inte obetydlig ökning av vinstmarginalerna även 1983-1984.
Utrymmet för prishöjningar var dock mycket olika inom ri'1varusektorns
delbranscher. Det är framför allt inom massaindustrin som vinstmarginalerna steg kraftigt (tabell 8:5). Diirmed uppn:lddc massaindustrin. efter sju
iir med negativt driftsnetto. ett betydande driftsöverskott 1984 (tabcll 8: 4J.
För sågverken sjönk vinstmarginalerna något. Driftsöverskottets andel av
föriidlingsvärdet blev ändock i stort sett oförändrat dii produktionen fortsatte att s,tiga. Den jämförelsevis svaga prisutvecklingen för ickcjärnmetallverkens produkter medförde siiviil sänkta vinstmarginaler som en sänkt
driftsöverskot Isande!.
När det gäller branscherna som producerar bearbetade raror fortsatte
lönsamheten att stiga och kom diirmed att 1984 klart överstiga den mycket
höga nivån 1974. Produktionsvolymen ökade med 7 9i: 1983-1984. främst
till följd av att exporten till OECD-länderna fortsatte att stiga kraftigt
samtidigt som exporten till övriga länder vände starkt uppät 1984 (se
avsnitt 3:2). Denna kraftiga höjning av produktionsnivån för andra året i
följd medförde en viss ökning av den totala arbetsinsatsen i företagen
räknat såväl i antalet arbetade timmar som i antal sysselsatta. ProduktiviTahell 8:4 Driftsöverskott inom industrin 1981-1985

Milj. kr .. löpande priser
Föriidlingsvärde 1983

Driftsöverskotl
1981

Gruvor- m:h mincralhrotl
Jämmalmsgruvor
Övriga gruvor och mineralbrott

3 287
I 169
2 118

1982

1983

1984

1985

prel.

prognos

prognos
I 716
653
I 063

Il
325
314

500
163
337

I 184
402
782

1413
384
I 029

145 28h
Tillverkningsindustri exkl. varv
15 237
Livsmedelsindustri
4159
Sågverk
28M
Massaindustri
7 065
Pappersindustri
756
l'etroleumraffinaderier
7107
Järn- och stalverk
2041
Icke järnmetallverk
62490
Verkstadsindustri exkl. varv
Övrig tillverkningsindustri exkl. varv 43 567

10809
34%
236
- 407
- 233
- 392
-1969
145
5928
4 295

14 712
3 949
71h
166
-1040
71
5 471
6 372

27 537
4843
719
57
I 276
- 121
- 209
289
10783
9900

37 672
5478
769
2051
1899
336
789
261
13 532
12 557

41 218
h639
- 521
1889
2 595
458
2086
363
15003
12706

148573

10798

15 212

28721

39085

42934

Totalt exkl. varv

-

l\iil/or: Konjunkturinstitutet och stati•>Liska centralhyrån.
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Diagram 8: 2 Driftsii\·crskottets andel a\· förädlings,·ärdet i skoi:sbrukcl och vissa
industribranscher 1973-1985
Procent
Skogsbruk
SNR 1200

Jarn och stalverk
SNR3710

60
50
40
30
20

"

10

"' '
'

,,I
"

' ,_
' ""

Verkstadsindustri exkl. varv ,-/'
SN-R 3800-exkl. 3843 /

Sagverk
SNR 3411

w

20

40

20

0

-w
25

Massa- och pappersindustri
SNR 3421" 3422

40

20

Övrig tillverkningsindustri'

I
I
I
I
I
151----__.__~-!l-~~1--~-1--~-1-~1:---1-~~
I
I
I

I
I
I

10

(

\

\

\

\

5

73
1

75

77

79

81

83

85

73

75

\

\

77

I
I
I
I
I
I

79

81

Exkl. varv. ickejiirnmctallverk och petmleumraffinaderier m. m.

Anm. De streckade kurvorna avser tillverkningsindustrin exkl. varv. Då deldiagrammen ej ritats med enhetlig skala fär kurvan olika utseende i de olika deldiagrammen.

Kullor: Konjunkturinstitutet och statistiska centralbyrån.
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Tahell 8:5 Rorlii:a produktionskostnader, produktpriser och maq:inaler per producerad enhet i skoi:sbruket och vissa industribranscher 1978-19115
Arlig procentuell förändring
1978

Skogsbruk
Förbrukning
Lönekostnad 1
Lönekostnad per timme
Produktivitet
Summa rörlig k1>.1'/nad 2
Produktpris
Marginal

13.2
-0.8
4,0
4.8

3.0

Såi:verk
Förhrukning
I .iinekostnad 1
Lönekostnad per timme
Produktivitet
Summa riir/ig ko.11nad 2
Produktpris
Marginal

Verkstadsindustri exkl. van
Förbrukning
Lönekostnad 1
Lönekostnad per timme
Produktivitet
Summa riir/ig kostnwf
Produktpris
Marginal
<),·rig tillverkningsindustri 4
Förbrukning
Lönekostnad 1
Lönekostnad per timme
Produktivitt:t
Summa riir/ig ko.1·tn11d 2
Produktpris
Marginal

12.1
2.3
1.0
3.3

2.2

191':2

1983
19i\)
14i\4
prcl. prognns prognos

10.6

9.1

2.9
7.8
4,8

IJ
5.2

-2.4

10.4
10.6
16.0
4,9

7.0

7.2

4.8
17.4
12.0

7.9
JO. I
2.0

llU
0.2
I. I
0.9
fi.X

i\.5

2.0
5.5
3.5

IU.5
7.X
-2.4

5.1

3.7

16.5
10.!<

18.0
13.!<

16.8
13.8
16.0
1.9

7.9
15.1
12.4

10.0
5.2

4.7

,

0.0

-2.h

4.6
-1.7
0,0
1.7
3.1
IU
8,0

/6./

9.5

20.1
1.4

2.6
-6.3

11.5
2.3
6.4
8.9
8.2
l.'i.0
h.3

20, I
12.5
12.1
-0,4
18.4
17.2
-1.0

14,6
7.7
10,6
2.7
13.2
13.1
-0.1

lli.5

10.4
13.4
10.8

1.5
2.0

-3,2
-2.9
12.3
15.7
3.1
0,3
3.5
12,8
-10,7
4.1
16,6
3.7
10.0
6.1

1

19i\I

-9.:'

13.4
6.5
-U.5

- 9.2

14,0
8.5
10.4
1,8

11.5

-

1980

-6.8

6.5

Massa- och pappersindustri'
Förbrukning
Lönekostnad 1
Lönekostnad per timme
Produktivitet
Summa rörlig kos1nad 2
Produktpris
Marginal
Järn och stålverk
Förbrukning
Lönekostnad 1
I .önckostnad per timme
Produktivitet
Summa riir/ig kos1nad 2
Produktpris
Marginal

-

1479

JO.I
1.3
9.2

7.9
18.9
7.9
16.I
7,6
I0,5

-2.4
!U
11.0
5.2
7.9
2,6

12.8
4,0

10.9
4.5
8,4
3.7

8.7

8.9

K7
0,0

9.5
0.6

8.:i

..

-2.3

2.9

u

-5.0
3.5
-4.1

12.8

1

8.4
7.4
/0.2
15.5
4,8

14.0
5,6
8.8
3.0
12.3
11..'i
-0.7

5.0
-4.4
10.3
15.4
3.1
6.4
3.2

11,7
2.9
10.9
7.8
10.U
15 . .'i
5,0

!U

5,0
-1.4
9.5
11.0

3,0
-1.4

7.5
1.8
9,3
7.4
5.6
6.0
0.4

~

-·'
7.1

1.7
-0.1
-1,8
h.4
8.1
6.3

-1.7
6,7

11.2
4.2

~.3

l~.2

2.1

-3.3

6.0

9.J
7.8
11.3

7,7
9.3
10.6
1.2

14,4
6,4
8.2
1,7

IU
-0.6
8,0
8.7

8.6
8.3
-0.3

8.3

I l.O
10,8
-0.7

5.4

12.1
12.7
J 1.4
-1.2
I I.I
11.8
0.6

11.R
8.9
I0.2
1,1

8.3
3.6

JO.()

11.9
3.0
6.8
3.6
9.7
I I. I

-1,0

1.3

'

~

-'·-

5.8

1.0

8,9
-6,I
6.9
13.8
4.7
9.0
4.1

-2.3
11.2
13.5

9.3
-2.0
6,8
9.0
5.8

13.0
10.9
-1.8

8.8
0,5

Il .I

3.8

8.8
3,2

3.4
7.0
3.5

).~

0.0
9, /

1.0
-7.4

1.4
5,2

3.7
7.1
7.1
0.()

5.2
6.7
1.9
6.5
4.5
5,0

2.4

).2
2.7
4.1
4.,
0.1
4.8
4.2

8.3

8,7
5.5
8.6

4.6

3.0

6.9

7.6
R,4
0.7

1.0
4.7
4.7
0,0

9.1
2,1

5.2

1 LtmckostnaJ per timme avser IOncr inkl. kolh:kt1\'i.1 avgifter uch id.l· \'f.llllänknutnil mdirt'kta ... katter per arl"ieiad Timme.
Prl1duk11vite1 ;.1\scr
bruttoprodukt1on i fosla pri!<!CI per 1.1rhetaJ llmme.
2 Med .a\'JraJ:! ti.H ~uP.vcnuoncr.
'SNR 34~1 och.'\.(!~ dv~. ex.kl. pappcr,.v:irumJu'itn.
4
l:.xkl. var\'. ii.::ki:.iarnmctallvcrk o..:h pctrolcumrallinadericr m. m.

Källor:

Konjunkt11rinstuutct och sta1ist1~ka ~entralbyTi,n.
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tetshöjningen kom diirmcd att stanna vid 6 % jämfört med 8 % 1iret innan.
Då timlönen samtidigt steg med 9 %. innebar detta att lönekostnadsökningen per producerad enhet ökade med 3 t;:·(, medan den blev i stort sett
oförändrad mellan J 98:! och 1983. Ökningstakten för den rörliga kostnaden
per producerad enhet förutses iindock totalt sett bli obetydligt högre än
1983 eller 6 % emedan priserna på företagens insatsvaror ökade i higre takt.
Det senare gällde framför allt för importerade insatsvaror för vilka prishöjningarna blev m~tttliga ltabell 8: 3). Produktpriserna steg med knappt 7 r'i·.
varför vinstmarginalen för bearbetade varor totalt sett ökade med I%
1983-1984. Därvid genomförde företagen betydande höjningar av vinstmarginalerna pä hemmamarknaden. medan marginalen på exportmarknaderna blev i stort sett oförändrad. Detta medförde relativprishöjningar pit
siiväl hemma- som exportmarknadcrna på drygt 3 C;{ (se kapitel 3). Lönsamheten ökade 1984 mest inom delbranschen järn- och stålverk, diir
driftsnettot blev positivt för första gängen sedan 1970. Aven övriga delbranscher ökade sina driftsöverskottsandelar ytterligare.
Bland övriga niiringslivssektorer som omfattas av kalkylerna ingår typiska hemmamarknadssektorer såsom hygKnadsindustri och större delen av
(jänstesektorn. Kännetecknande för dessa delar av näringslivet är bl. a. att
de avsätter det mesta av sin produktion inom landet. Då den inhemska
efterfrågan expanderade något 1983-1984, medförde detta en viss höjning
av produktionen och vin<;tmarginalerna. Därmed steg lönsamheten även
inom dessa näringslivssektorer 1983-1984. Driftsöverskottsberäkningar
har också utförts för aggregatetjordhmk. skogshruk och .fiske. 1 synnerhet
inom skogsbruket steg lönsamheten kraftigt 1983-1984, vilket i huvudsak
var en följd av betydande prishöjningar på rundvirke. Den starka högkonjunkturen inom skogsindustrin har nämligen inneburit en kraftig förstärkning av efterfrågan på skogsråvaror, vilken drivit upp priserna på dessa.
Det senare torde också delvis vara en följd av det starkt förbättrade
vinstläget inom skogsindustrin 1983 och 1984.
Kalkylerna för 1985 pekar på en viss ytterligare förstärkning av lönsamheten inom näringslivet. För samtliga delbranscher har därvid antagits en
timlöneökning om 5 .:! %·. vilken är drygt 3 procentenheter lägre än den
genomsnittliga timlöneökningen för n~iringslivet 1984. lnom rå\'arnhranschema förutses dock lönsamheten sjunka. Detta väntas bli följden av den
förväntat svaga prisutvecklingen på de internationella råvarumarknaderna.
För sågverkens del förutses detta innebära ett inte obetydligt negativt
driftsnetto 1985. En ytterligare faktor som bidragit till det starkt försämrade vinstläget för sågverken är de höga priserna på insatsvaran sågtimmer. Däremot väntas driftsöverskottsandclarna inom massaindustrin och
ickejärnmetallverken bli i stort sett oförändrade.
Inom aggregat hc11rhetade 1'11/"0r beriiknas lönsamheten stiga ytterligare
1984-1985. Produktionstillväxten förutses sjunka till knappt 4 9;. bl. a. till
följd av en betydligt lägre marknadstillväxt och vissa förluster av
marknadsandelar inom OECD-länderna 1985. Det senare främst till följd
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av relativprishöjningar 1984 och 198.'i. Arbetsproduktiviteten beriiknas öka
med drygt 2 l:}. vilket innebar att lönekostnaden per producerad enhet 198.'i
väntas stiga i samma takt som 1984 eller med knappt 3 q ..

Då samtidigt

prisökningarna för företagens insatsvaror i genomsnitt väntas uppgå till
.'i ')i;.. innebär detta en ökning av den rörliga kostnaden per producerad
enhet med drygt 4 C::'f. Produktpriserna förutses stiga med 4 1/2 ~:.;-. varför
marginalförändringen väntas bli svagt positiv 1984-198.'i. Lönsamheten
beräknas fortsätta att öka kraftigt inom järn- och stålverken och pappersindustrin samt i viss mi!n även inom verkstadsindustrin. Däremot förutses
driftsövcrskottsandelen sjunka något totalt sett inom industrins övriga
delbranscher som producerar bearbetade varor.

8.2 Tillverkningsindustrins \'instuh·eckling

Driftsii1·erskott, produktionskosmader och prisa
Driftsöverskottets andd av föriidlingsvärdct fortsatte att ..;tiga 19831984 (tabell 8: 6). Takten i lönsamhetsökningen blev visserligen lägre än
iiret innan men ändock fullt tillräcklig för att lönsamheten skulle nfi upp till
den höga nivån som förelåg 1974. Även 1984 var det i hög grad den kraftiga
tillväxten av produktionen och arbetsproduktiviteten som låg till grund för
den positiva vinstutvecklingcn.
För 198.'i pekar kalkylerna på en viss ytterligare höjning av tillverkningsindustrins lönsamhet. Arbetsproduktiviteten väntas visserligen inte öka
med mer än 2%jämfört med 5 l/2ST 1983-1984. Med den antagna löm:Tabell 8: 6 Förädlingsvärde i tillverkningsindustrin exkl. van· 1978-1985
Löpande priser

Milj. kr.
Lönekostnad 1
Kapitalförslitning
Driftsöverskott cxkl.
suhvcntioner
därav: driftsöverskott inkl.
subventioner
.!. subventioner 2
Föriidlingsviirde
/'mcrnr u1· .fi'iriidlini:sl'iirder
Lönekostnad 1
Kapitalförslitning
Drifböverskott exkl.
sul:wenti1iner
ditrav: drifbövcrskou inkl.
'ubventiona
./. subventioner'
Föriidlingsvärdc
1

t978

1979

1980

1981

1982

73 349
10 397

78481
11412

86533
12 880

92401
14 227

96061
161({6

102 247
18406

112 262
19652

119504
21047

2 779

9 381

9864

7751

12067

24633

34 138

37 462

4056
1277
86525

!0874
1493
99274

12 832
2968
!09277

10809

14 712
2 645
124314

27 537
2904
145286

37 672
3 534
166052

41218
3 756
178013

84.8
12.0

79.1
11.5

79.2
11.8

80,8
12.4

77.3
13.0

70.4
12.7

67.6
11.8

67, I
11.8

3.2

9.4

9.0

h.8

9.7

16.9

20.6

21.1

".7

10,9

11.7
2.7
100,0

9,5
2. 7
IOO.O

//}i

19,0

2.1
100.0

2.1
100,0

22.7
2.1
100.0

1.5
100.0

1.5

100.0

3 O'i8

IJ4379

Löner inkl. kollektiva avgifter och icke varuanknutna indirekta skatter.
Icke varuanknutna subventioner.
l\iillor: Konjunkturinstitutet och statistiska centralbyrån.

2

1983
1984
1985
prel. prognos prognos

'·1 .,
--'·2, 1
100,0
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Diagram 8: 3 Riirliga produktionskostnadcr, produktpriser och marginaler per producerad enhet i tillverkningsindustrin exkl. \'an 1964-19115
Årlig procentuell förandring

- - Förbrukning
25

20
15

10

5

-5

Lönekostnad

25

Därav: lonekostnad per timme
20

,

produktivitet

,--- .... _____ ,,

,,

I

15

--------.....
,
···""i:-.~"'

10

5

-5

Produktpris

25

Summa rörlig kostnad'
Marginal

20
15

10

5

-5

I
1964

1

1966

1968

1970

Med avdrag för subventioner.
Kiillor: Konjunkturinstitutet.

1972

1974

1976

1978

1980

1982

1984
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kostnadsökningen per timme om 5.2 ".·( .. inneb~ir detta att lönt:kostnaden
per producerad enhet väntas stiga med drygt 3 (;°'(·. Den rörliga kostnaden
per producerad enhet beräknas emellertid totalt sett stiga med knappt

4 1/2 0~. då insatsvaruprisernas genomsnittliga ökningstakt viintas begränsa sig till drygt 4 1/2 %. Produktpriserna förutses samtidigt öka med
4 1/2 C/i. vilket innebär att vinstmarginalen inom tillverkningsindustrin
exkl. varv inte ändras nämnvärt från 1984 till 1985.

Finansiella intiikter och kostnader
Enligt preliminära uppgifter steg ränteintäkterna med I miljard kr.
1982-1983. medan räntekostnaderna för första giingen sjönk och det med
ungefär samma belopp (tabell 8: 71. Det senare var främst en följd av att
företagen använt en betydande del av resultatförbättringen 1983 till att
amortera ned sina skulder. Dessutom sjönk den genomsnittliga räntenivän
1982-1983.
Utförda kalkyler pekar på en fortsatt ökning av ränteintäkterna 19831984, medan riintckostnaderna inte väntas ha sjunkit ytterligare utan blivit
av ungefär samma storlek som 1983. Den invcsteringsexpansion som väntas inom företagen 1983- 1984 (se kapitel 7 l förutses nämligen ta i anspråk
en betydande del av vinsterna 1984, och därmed begränsa utrymmet för
ytterligare reducering av skuldstocken. För 1985 förutses en viss ökning av
såväl intäkts- som kostnadsräntorna.
Tabell 8: 7 Förenklad resultaträkning och marginaler för tillverkningsindustrin 1977-1985
Milj. kr.. bokföringsmässiga värden
1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983
1984
1985
prel. prognos pwgno~

I Bruttointäkter av

rörelsen
2 Rörelseresultat
före avskrivningar
3 Bruttomarginal (2/ I J
4 Bruttomarginalförändring'
5 Bokföringsmässiga
avskrivningar
6 Resultat efter
avskrivningar 12-5)
7 Finansiellt netto
därav: intäkter
kostnader
8 Resultat efter finansm:tto !6+ 7)
9 Nettomarginal (8/ll
10 Nettomarginalförändring 1

240062 260 135 294 703 331 456 353 799 402 442 465 700 530900 568000
12 709

12732

21924

24014

23618

31384

46250

57SIUO

62000

5.3
-1.6

4.9
-0.4

7.4
2.5

7,2
-0,2

6.7
-0,5

7.8
I.I

9.9
2.1

10.9
1.0

10,9
0.0

7 405

7 501

9101

10674

10640

11814

11 350

12300

14000

5304

5 231

12823

13 340

12 978

19570

34900

45600

48000

-2228 -2 971 - 2730 - 2795 - 4 708 - 3148 900
6632
7244
8 231 10876 12 324 15419 16600
8860 10215 10961 13 671 17032 18567 17 500

1500
19000
17 500

I 000
19500
18500

47100
8.9
1.6

49000
8,7
-0.2

3076
1.3

-1.5

2260
0.9
-0.4

10093
3.4
2.5

10545
3.2
-0,2

8270
2.3
-0.9

16422
4.1
1.8

34000
7,3
3.2

1
Förändring mätt i procentenheter.
Anm. I tabellen saknas extraordinära poster, bokslutsdispositioner samt skatt jämfört med en fullständig
resultaträkning.
Källor: 1977-1982 enligt statistiska centralhyrån (SOS Företagen). 1983-1985 enligt Konjunkturinstitutet.
Uppgifterna för 1983 har beräknats utifrån statistiska centralbyråns undersökning av identiska industriföretag
1982 och 1983.

122

Prop. 1984/85: 100

Ri.i11tabilitet m.

111.

Räntabiliteten på totalt kapital steg kraftigt 1982-198) (tabell 8: 8).
Diirmed uppnåddes en ni va på 11 1/2 C,·(. vilken iir högre än nivån någonsin
var under 1970-talet. Bidraget frim arbetande kapital uttryckt i procentenheter var diirvid dubbelt så stor som bidraget fr~m finansiellt kapital.
Räntabiliteten på eget kapital steg ~amtidigt med 11 procentenheter till

25 C,(. varvid linansieringsfaktorn bidrog med 7 I12 procentenheter.
Kalkylerna för 1984 pekar på att räntabiliteten på totalt kapital fortsatt
att stiga till följd av främst ökad avkastning på arbetande kapital. Även
riintabiliteten på eget kapital beräknas ha stigit ytterligare och diirmed
uppnått den mycket höga nivån drygt 28 r;c, vilken är nilgot högre än ni vän
rekordaret 1974 (27,6Ci). Den ··reala" räntabiliteten på eget kapital beräknas ha stigit till drygt 19S:i 1984. Räntabiliteten på såväl totalt som eget
kapital förutses sjunka något 1984-1985. Däremot väntas den "reala"
räntabiliteten pt1 eget kapital öka något ytterligare p~1 grund av den förväntat svaga ökningen av priserna under loppet av 1985. De kraftiga resultatförbättringar som företagen erhållit under tidsperioden 1982- 1984. har
bl. a. fått till följd att soliditeten höjts avst:värt och 1984 i det närmaste
beräknas nå upp till den jänforelsevis höga nivån i början av 1970-talet.
Soliditeten väntas ligg<1 kvar på denna nivå även under 1985.

Tabell 8: 8 Tillvcrknin~sindustrins räntabilitet 1977-1985
Procent. bokföringsmässiga värden
1977

1978

1979

1980

Räntahilitct pa totalt kapital 1.RTJ
Bidrag från: arbetande kapital IBAl
finansiellt kapital IBFI
Finansieringsfaktor <F)

4.6
2,0
2.6
0.0

4,4
1.9
-1.4

6.8
4.1
2.7
.'.i.3

7.3
4.0
3,3
4.7

Räntabilitet på eget kapital tREl
Konsumentprisindex lförändring
dec.-dec.)
.. Real .. räntabilitet på eget kapital

4,6

-3,0

12,l

12,8
-7.3

7.5
-4.2

9.7
:!.2

Finaruiering~:fiiktorns

1982

1983
prel.

1984
prognos

1985
prognos

7.0
3.6
3.4
1.6

8.7
4.9
3.8
6.0

11.5
7.8
3.7
13,7

12.8
9.0
3.8
15.7

12.3
8.7
3.6
15.0

12,0

8,6

14,7

25,2

28,5

27,3

13.7
-1,5

9,4
-0.7

9.9
4.4

9.3
14.5

7.1<
19.2

3,3
23.2

5.6

5.6

1,7

5.9
2.32

5.1
7.7

5.0
7.3
2.04
32.9

komponentl·r:

4,9 4,8
4,6
2,0
0.0 -0,5
2.91 2.77 2.7'2
25.6 26.5 26.9

Genomsnittlig skuldränta (RSJ
(RT-RSl
Skuldsättningsgrad (S/E)
Soliditet <E/Tl
RT = BA + BF

~ ..5

1981

RE = RT + F

F

= <RT -

RS)

X

6,4
6.4
0,6
2.3
2,79 2.78 2,60
26,5 27.8
26.4

30.2

2.04

32.8

S!E

Anm. Räntabiliteten på eget bpital ä1 heräl<nad på resultatet efter finansiellt netto men före extraordinära
poster. bokslutsdispositioner och skatt. Skuldsättningsgra<l. S/E = (Skulder + hälften av obeskattade reservcr)i(egei kapital + hälften av obeskattade reserver).
Källor: 1977-1982 enligt st;nistiska centralbyrån <SOS Företagen}. 1983-1985 enligt Konjunkturinstitutet.
U ppgiftcrna för 1983 har beräknats utifrån statistiska centralbyråns undersökning av identiska industriföretag
1982 och 1983.
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9

Den offentliga verksamheten'
Den offentliga verksamheten diskuteras i det följande med utg~'tngspunkt

rrtrn

den finansiella utvecklingen för delsektorerna staten. kommunerna

och socialför~äkringssektorn.
Avslutningsvis presenteras beräkningar av finanspolitikens effekter på
samhiiilsekonomin.

9.1 Staten~
Under senare hälften av 1970-talet och hör:jan av 1980-talet var den reala
ökningen av statsutgifterna högre än tillviixten i s:'i.väl statsinkomsterna
som BNP. Detta medförde att budgetunderskottel ökade mycket snabbt.

Fr. o. m. 1983 bröts denna utveckling framför allt genom att statens inkomster började öka snabbare. men iiven genom att den reala utgiftstakten
sjönk markant. Inkomsttakten var 1983 högre än bilde den reala ökningen
av inkomsterna och utvecklingen av BNP. 1984 och 1985 väntas utgiftstakten sjunka ytterligare. Därmed minskar budgetunderskottet för första
gfingen sedan 1976 såväl i nominella tal som mätt som andel av BNP.
Tablå A Jämförelse mellan B!';P och statens inkomster. utgifkr och budgetunderskott 1978-1985

Budgetunderskottet.
miljarder kr.
Andel av BNP. r:;..
ISomindl iikning av
BNP. miljarder kr.
Procentuell förändring av statens
reala inkomster
utgifter
utgifter exkl. räntor
BNP. proc. volymförändring

1971\

1979

1980

1981

191\2

191<3

I9S.:4

1985

33

4'i
9,8

53
JO.I

bb
11.6

i-n

80

13,2

11.4

73
9.3

65
7.7

50

63

48

'i5

77

78

56

7.9
42

9,
2.6

0,6

1.6

1 ,

'\,5

5.1

-1,9

4,5
1,2

1.4

u

3,R

1.7

-0.5

0.8

2.5

-5,7
5.8

6.3

5,4
).!)

0,7

u

Flera förändringar av de dire/.:.111 s/.:.a11erna har vidtagits under perioden
1983 till 1985. Den viktigaste var omläggningen :iv inkomstbeskattningen
som innebär en kraftig sänkning av marginalskatterna och en begriinsning
av det skattemässiga värdet av underskottsavdragen. Därmed blir den
statliga inkomstskatten drygt 3 miljarder kr. lägre per ar iin om reformen
inte hade genomförts. Detta finansieradt:s första aret genom införande av
en allmän löneavgift på 21;+. År 1984 finansierades reformen genom höjd

1

Kapitlet är utarhetat inom finansdepartementet.
lkriikningarna över statens inkomster och utgifter har hämtats från nationalr~i
kcnskaperna för åren fram t. o. m. 1983. Prognosrn för 1984 och I :a halvåret 1985
baserar sig på material från riksrcvisionsvcrkcl. För andra halv:J.ret 1985 grundar sig
prognosen pii finansdepartementets och riksrcvisionsverkcts bcräkning,ir till hudgetförslaget 1985/86.
~

2.9

0.1

-4,0

0.0

2.~

2.1

-u

1.2
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skatt pa villaolja. vilket \'äntas inbringa ca I 600 milj. kr. Resten finansierades genom vissa sbrpningar av skatteskalan. vilket inbringade C<t ICIO
milj. kr. samt genom en mindre höjning av basenheten. Gcnom detta fick
staten in 800 milj. kr. mer i direkt skatt. Basenheten höjdcs Min 7 300 kr.
till 7 600 kr.
Effekter a\' viktigare ~kaltereformer på statens inkomster a\· direkt skatt

Miljarder kr.

Marginalskattesänkning
Höjning av basenheten
Avdragsbegriinsning 1
Fackforcningsavdrag
Slopat fiir~äkring~avdrag
Slopad skauereduktion for
skattesparande: och aktieutdelning
Schablonavdrag för inkomst
av tjänst
Skiirpning av förmögenhetsskatten'
Fastighetsskatt 1
1

1983

1984

-3.1
-3.4

-3.4

(U,4)

1985

-3.5
-1.6

-2.5
((),41

t0,4)

- 1.25
0.55
0,7

0.6

-1.6
<0.9)
(Ca

4.0)

Påverkar ej statens inkomster under des'ia år.

Ungefär hälften av inkomsterna från indirekta skaller kommer från
mervärdesskatten. Denna är beroende av den privata konsumtionens utveckling och den aktuella skattesatsen. Den mycket kraftiga ökningen av
de indirekta skatteinkomsterna 1983 berodde huvudsakligen på att mervärdesskattesatsen höjde~ med 1,3 procentenheter till 19 procent den I januari
1983.

Övriga indirekta skatter består av punktskatter och arbetsgivaravgifter
eller löneberoende indirekta skatter. I nedanstående tablä framgår vilka
viktigare punktskattehöjningar som har skett under 1983 och 1984.
Skatt på

I kraftträdande

Skattchöjning

Vin och sprit

ljan. 1983
I nov. 1983
3dec. 1984
5 dec. 1983
3 dec. 1984
I juli 1983
I <lec 1984
I nov. 1983

1.2 öre/kWh
2 öre/kWh
120 kr/kuhikmeter

I jan. 1984
I maj 1984
I <lcc. 1984

90 öre/kg tjänstevikt
6 öre/I
50 öre/liter

Tobaksskatt
Elenergi
Villaolja
Försiil]ningsskatt på
motorfordon
Bensinskatt

1

Se tablå på sid 132.
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Arbetsavgifterna 1 ökade 1983 genom införandet av den allmänna löneavgiften p~i 2 r,;: fr. o. m. den I jan. Denna höjdes tillfalligt till 3 ''!:· under
perioden I juli- 31 dec. 1983. Vidare höjdes arbetsmarknadsavgiften med
()j

pr0<.:cntenhetcr. För 1984 titerstiilldes löneavgiften till 2 r;;. 1985 höjs

arhetsm;1rknadsavgiften med 0,3 procentenheter. Genom det ändrade uppbördesförfarandet av arhetsgivaravgiften 1985 går staten miste om en
m[tnads upphörd. (se sidan 128)
Statens inkomster av .1ocia(fi"irsiikri11g.1111·gifier 1 ökade kraftigt 1983 genom att folkpeföionsavgiften höjdes samtidigt som sjukförsiikringsavgiften
sänktes inom ramen för totala oför~mdrade socialforsiikringsavgifter.
1984 och 1985 sker inga ytterligare hi.~jningar av de statliga socialförsiikringsavgiftana. vari'ör dessa inkomsta i stort sett följer den heräknade
lönesummeutvecklingen. Genom ändrat upphördsförfarande av arbetsgivart:.avgifter heräknas staten gii miste om t!n månads upphlird av socialförsi1kringsavgifter under 1985. (se sid 128)
Statens i!rriga inkomstt'r ökade kraftigt 1983 till följd av ökade inlt:.veranst:r från affärsverken m.:h ribhanken. Dessutom ökade statens ränteinkomster. Även 1984 och 1985 väntas dessa inkomster öka om än i långsammare takt. Det är huvudsakligen inleveranser frän affärsverk samt ökade
ränteinkomster som vLlntas stt1 för denna ökning.

Statens 11tgijier ökade 1983 för första gången sedan 1976 liingsammare
än inkomsterna. Ungefär tre fjärdedelar av utgifterna avser transfereringar. Variationer i utgiftstakten följer därl'ör relativt väl föriindringar i transferering5utgifterna. Tra/l.\fereringar till h11slul/I - best[ir till drygt t vt1 tredjedelar av pensioner. 1983 ökadt: folkpensionerna kraftigt till följd av att
utöver höjningen av basbeloppet med I 700 kr. ilven ett särskilt tilläggshelopp om 300 kr. infördes. Totalt innebar detta att pensionerna ökadt: med
drygt 10%. För 1984 riiknas basbeloppet upp med konsumentprisstegringen nov. 1982-nov. 1983 med ett beräknat avdrag för 1982 års devalvering
pii 4 procentenheter. Därmed ökade basheloppet från 19 400 kr. till 20 300
kr. Det särskilda tilläggsbeloppet på 300 kr. togs hon 1984. Sammantaget
höjdes folkpensionerna med drygt 4 S'L Basbeloppet ökar 1985 mt:.d 7 ,4 9f
till 21 800 kr.
Ökningen av tran.1ji•reri11gar till .wcia(fi"irsiikri11gs.1cktom och minskningen av tran.~frrcringar till k1111111111111·r sammanhänger med en omläggning av bidragssystemet. <se kap. 9.2)

Trans}i'reringar till ji"iretag inkludt:rar i t:nlighet med nationalräkenskapernas principer även livsmedelssubventioner och räntebidrag till bostäder. Dessa ökade kraftigt 1983. En stor del av denna ökning förklaras av att
livsmedelssubventionerna höjdes med 660 milj. kr. som kompt:nsation för
momshöjningen 1 jan. 1983. 1984 kommer dessa emdlertid att minska med
Se tablå pii ~id 132.
~ Exkl. utlåningsverksamheten.
1
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Tabcll 9: I Statens inkomster och utgifter 1983-1985
Exkl. ~tatliga affärwerk och aktiebolag
1983

1984

198'i

19821983

19831984

19841985

Uipamle inkt1ms1cr
1

Inkomster

218083

242340

254 750

19,6

11,0

5.0

I. I
1.2
1.3
1.4

Direkta skatter
Indirekta skatter
Socialförsäkringsavgifter
Övriga inkomster

4K 530
107 178
35 487
26888

55 320
l 18 790
38 840
29 390

61840
124 720
38050
30 140

17.8
19,9
21.8
18,9

14.0
11.0
9,5
9,5

12.0
5.0
2.0
2.5

2

Utgifter

-

271 574

289480

307 490

12.3

6,5

6,0

Transfereringar
2.1
2.1.1 Till hushåll
2.1.2 Till socialförsäkringssektorn
2.U Till kommuner
2. \ .4 Till företag
därav: livsmcdcb- och
räntesuhvcntioncr
industripolitiska
iitgiirder
2.1.5 Till internationell
verksamhet
2.1.6 Ränteutgifter
.., .., Konsumtion
Investeringar
2.3
2.4
Lagerinvcstering
Köp och försäljning
2.5
av fastigheter

211 190
h7621

225 680
70 130

8K~I

4803'1
36 796

10250
52 410
32 'i90

240770
76120
17 170
'il 830
28870

14,7
9.7
63,3
9,2
18.7

7.0
3.5
16.0
9.0
-11.5

6,5
8.5
67.5
- 1.0
-11.5

13 0<12

13 230

11 'i80

16.4

1.5

-12.5

7920

.HJO

I 300

-6.0

-57.0

-h2.0

4801
45 082
54556
5 645
39

5800
54500
58 220
5980
550

6000
60780
60750
6280
460

9.6
19,7
4.6
15.3

21.0
11.0
6.5
6,0

3,'i
I 1.5
4 . .'i

144

150

150

3

Finansiellt sparande

-53491

-47140

-52740

4

Utlåning och andra
finansiella tramaktioner
därav: industripolitiska
åtgarder

15620

11720

8660

2400

0

0

6055

10800

- 0.9
- 0.4

4.2

Kursförluster

5

Korrigerings post

6

Totalsaldo

1980 års priser
Konsumtion
Investeringar

4796

3340

-79962

-73000

-65000

42 925
4335

43 100
4 346

42 710

-3.5

0.4

4 328

5.1

0,3

5.0

Anm. Nivån pil inkomster och utgifter skiljer sig något från beräkningarna i hudgetförslaget av redovisningstekniska skäl.
Källor: Finansdepartementet. konjunkturinstitutet. riksrcvisionsverket och statistiska centralbyrån.

850 milj. kr. beroende på att samtliga Iivsmedelssubventioner utom på
mjölk avvecklades den 5 dec. 1983.
Det som framför allt förklarar den starka ökningen av transfereringarna
till företagssektorn fram t. o. m. 1983 är emellertid de siirskilda industripolitiska satsningarna inom varvsindustrin. stålindustrin. skogsindustrin
m. fl branscher. Till stor del har de industripolitiska insatserna utgått i
form av lån och aktieteckning. Denna del redovisas i tabell 9: I under
posten utlåning och andra finansiella transaktioner.
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Tabell 9: 2 Industripolitiska åtgärder 1978-19115
Mil.i. kr.
1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

Statliga företag
Varvsindustri
Stålindustri
Skogsindustri
Ovriga bransch~r

625
1638
1 770
360
41)

I 615
5077
1652
325
1%9

I 350
.13h0
I 120

.1890
4100
220
40
1840

4050
4 L\O
40
2000
IOO

510
2800
40

170
I 110

990

1980
3000
1160
520
550

Totalt

41106

106311

6880

7 210

10090

10320

3410

1300

dlira\": transferering
lim och aktieteckning

2 594

6224
4414

5 230
1650

5 080

8430
1660

7 920
2400

3410

1 300

2 212

(>()

2 l_\O

:w

60

Anm. Statliga företag omfattar i huvudsak företag inom Stahforetag. t. ex. NJA. LKAB. ASSl. De flesta

företag -;om mottar industripolitiskt stöd inom varvs-. st{1l- och skogsindustrin är numera statliga. BranschreJovisningen i tabellen baseras pil de institutionella förhållanden som rådde 197fi. För att kunna jamfora
\"ärdcna ~irsvis har därför denna indelning bibehållits.
l\iil!or: Finansdepartementet. industridepartementet och rik>revisinnsverkct.

1979 nådde de industripolitiska åtgärderna en topp. men liven 1982 och
1983 låg de på en hög nivå. (lfr tabell 9: :!. ) Det var framför allt stödet för
avveckling av varv och bidrag till LKAB som förklarar detta. Under 1984
minskade utbetalningarna av industristöd drastiskt. Under 1985 väntas inte
heller n[igra större utbetalningar av industristöd.

Transfi'rcringarna till illfcrnationel/ verksamhet utgörs huvudsakligen
av gavodelen i ulandsbiståndet. Enbaf\ ulandsbiståndet väntas uppgä till
5.6 miljarder kr. 1985.
Rämeutg/(terna på statsskulden ökar mycket snabbt dels till följd av
underskottet i statshudgeten. och dels på grund av att iildre lån som
förfaller måste omplaceras till högre riintesatser. !Däremot ingår inte kursförluster som görs på utländska lån. (De förs under punkten 5 i ta hell 9: 1.)
Den svenska statsskulden uppgick den 30 nov. I 984 till 5 I 9 miljarder kr.
varav 108 miljarder kr. avsåg upplåning utomlands. Uppriiknat till aktuella
växelkurser är utlandsskulden 26 miljarder kr högre. Den totala skulden
blir då 545 miljarder kr .. eller ca 70% av BNP.

Procentuell volymförlindring

Statlig konsumtion.
total volymförändring
diirav: huvudmannaskapsförändring
bered!'>kapsarbeten
underliggande volymförändring

19tC

1983

1984

1985

-:!.l
-1.9
0.3
-0,5

-3.5

0.4
0,0
-0.1
0.5

-0,9
0,0
0.0
-0,9

- 1.7
0.3
-:!.l

Den statliga konsumtionen ökade långsamt 1983. I reala termer innebar
det en faktisk minskning. Minskningen I983 förklaras bl. a. av att Akademiska sjukhuset i Uppsala övergått till landstingskommunalt huvudmannaskap. För 1984 väntas en liten real ökning av den statliga konsumtionen.
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Bl. a. drogs försvarsanslagen upp vilket innebär en ökning jiimfört med
tidigare prognoser. Den statliga konsumtionen 198.5 väntas äter minska
något i reala termer. 1983 var den underliggande ökningen av antalet
sysselsatta i den statliga sektorn ca 400 personer. För 1984 och 198.5
förutses en minskning m1::d ett par tusen personer. Häri ingår också en
beräknad minskning av antalet sysselsatta i statliga beredskapsarbeten.
J111·l'.\"/i:ring.1·1·erksamhc1en inom d1:: statliga myndigheterna beskrivs närmare i kapitel 7. De statliga myndigheternas investeringar i reala termer
ökade kraftigt 1983 bl. a. på grund av ökat väghyggande. 1984 och 1985
antas de statliga myndighekrnas investeringar ligga kvar på denna nivå.
Som framgår av tabell 9: 1 har statens j/1wnsid/a sparande förbättrats
betydligt 1983. För 1984 väntas en fortsatt förbättring. Det finansiella
sparandet försiimras något 198.5, vilket helt förklaras av minskade inkomster frän arbetsgivaravgifter (se nedan).
Statens egen 111/äning - bl. a. till bostadslän och lån till industrier - och
andrn finansiella tran.rnktioncr ingår inte i det finansiella sparandet, men
däremot i det totala budgetsaldot. Täckning av förluster inom varvs- och
stålindustin har ofta gjorts i form av förlust- eller garantilån. Fr. o. m. den I
juli 198.5 kommer de statliga bostadslånen att överföras till ett särskilt
hostadslåneinstitut. De kommer då inte längre att ingå i statsbudgeten,
vilket innebär att statens utgifter för utlåning minskar kraftigt.
Genom de senaste årens devalveringar och kursuppgång av USdollar har
de utländska lånen värderade i svenska kr. stigit i värde. Det innebär att
k1mfi.ir/11ster uppstår. Dessa registreras inte som löpande utgifter förrän
vid amortering på eller återbetalning av lånen. L:nder hösten 1984 har stora
utliinc.!ska lån omplacerats. Därigenom har kursförluster realiserats i förtid.
vilket förklarar denna stora post.
Beräkningarna över statens inkomster och utgifter omfattar den statliga
verksamheten såsom den definieras i nationalräkenskaperna. Statsbudg1::tens saldo baseras på en verksamhet som något snävare avgränsad. varför
en korrigeringspost införs. Denna innehåller dessutom den periodiseringsdiffcrens som uppstår på grund av ändringarna av inbetalningsrutinerna för
skatteuppbörd 1985.
Det kassamässiga hudgetunderskottet förbättras kraftigt 1985. Dels beror detta
att bostadslånen utgår ur statsbudgeten. dels på att den
samordnade skatteuppbörden kassamässigt tillför staten stora inkomster.
Källskatten betalas nu in av företagen varje udda månad avseende de två
föregående månaderna. I fortsättningen ska inbetalning göras varje månad

pa

av källskatt avseende månaden innan. Det innebär att staten för 1985 får in
en extra källskatteinbetalning. nämligen i december 1985, på 13 .3 miljarder
kr. som annars inte skulle ha inbetalats förrän i januari 1986. Då hushållen
inte vidkänns någon höjd skatt förs detta inte under inkomster av direkta
skatter, utan detta registreras enbart som en periodiscringsdifferens eftersom det ju är arbetsgivarna som får kortare kredittid för inlcveranser av
dessa källskatter.
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För att inte arbetsgivarna ska fo för stora lik viditctspi1frestningar ska de i
stiillet göra inbetalningar av arbetsgivaravgifterna niigot senare. Nu sker
inbetalning varje jämn månad avseende arbetsgivaravgifter för denna miinad och mtmaden innan. I stället ska inbetalning göra~ vai:ie månad med
avgifter avseende föregående mfmad. Därmed inbetala~ under 1985 arhetsgivaravgifter avseende endast 11 m{inader. D;\ det är arbetsgivarna och
inte husht1llen som betalar dessa avgifter registreras detta som ett bortfall
av inkomster av socialförsäkringsavgifter och indirekta skatter (s. k. löneskatter). Sammantaget innebiir detta att budgetsaldot piiverkas i positiv
riktning. Det finansiella sparandet diiremot utvecklas negativt eftersom
detta enbart p~iverkas av senareläggningen av arbetsgivaravgifterna. Tidigan:läggningen av k~illskatteuppbörden kommer förutom i hudgetsalclot
endast till uttryck i den ovan niimnda periodiseringsdifferensen.

9.2 Kommunerna
Den kommunala sektorns resultat brukar mätas med det finansiella
sparandet. Detta definieras som skillnaden mellan !lipande inkomster och
utgifter. upplåning och amorteringar ingår inte. Det finansiella sparandet
för den kommunala sektorn har som framgår av diagram 9: I varit positivt
varje år under 1978-1982. 1983 försämrades elen kommunala ekonomin.
Underskottet i det finansiella sparandet uppgick till 200 miljoner kr. Diireftcr har ekonomin försämrats ytterligare med beräknade underskott både
1984 och 1985 på cirka 2,5 miljarder kr.

Dia~ram

9: I Kommunernas finansiella sparande 1970-1985
Miljarder kr.
- - •OMMUNALA SEKTORN
PRIMARKOMMUNER
••••••••••

LANDSTING\KOMMUNER

3
·2
1

or---~::::-::~~:=.!$1111i1~:-::-~~~----:~f-~~~-t-..-C.t---f~'j-m~

_,

-2
-3t-3'oook::~+-~+-~-+-~...µr---+--~-+--J--+~-+~-+~---+~---l~---lr----1~~1----1
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-5
-61-~T-~T-~-t-~+-~+-~-+-~-+-~-+-~-+~-+~-+~--1~---11-----11--~1-----1
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Kullor: Statistiska centralbyrån och beräkning.ar utförda inom finansdepartementet.
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För hela den kommunala sektorn iir emdlertid likviditctssituationen
god. Kommunernas samlade likvida medel. det s. k. finansieringskapitalet.
uppgår 1984 till omkring 30 miljarder kr. vilket i relation till utgifterna ger
kommunerna en mycket god bctalningsberedskap. Det bör dock betonas
att förhållandena iir mycket olika i olika kommuner.
Som framgitr av diagram 9: I har den kommunala sektorns finansiella
sparande varierat kraftigt under 1970-talct. Langt större negativa finansiella saldon än de som beräknats för 1984 och 1985 har noterats för åren
1970-1971 och {1ren 1975-1977.
Inkomster och tran.1:fi'rerings11tg(ftcr

Den kommunala sektorns inkomster steg 1984 med 7 ,8 c;,;. och bt:r{iknas
1985 öka med 6,4 %·. Denna lägre inkomsttillväxt beror av en lägre ökning
av skatteinkomsterna 1985 jiimfört med 1984. Detta förklaras dels av
skatteunderlagets utveckling tvä år tidigare dels av att utdebiteringen
endast ökar med 7 öre 1985 vilket är den liigsta ökningen p<'t många år. Den
J.;ommunala beskattningen av juridiska personer upphör helt 1985. Skattebortfallel kompenseras med ett särskilt statsbidrag på 1,8 miljarder kr. I
tabell 9: 3 ing~ir denna kompensation i de allmänna statsbidragen. som
därigenom ökat kraftigt.
Tabell 9: 3 Kommunernas inkomster och utgifter 1982-1985
Exkl. kommunala aktiebolag och stiftelser
Förändring. <.c;.

Milj. kr.

Löpande priser
Inkomster
I
I.I
l.2
l.2.1
J.2.2

19821983

19831984

19841985

227430

10,3

7,8

6,5

115 550
52410
11 340
41070
45690

123 060
51 IBO
12910
38920
52 540

10.2
9.l

11.2
11.9

7.6
9.1
9.9
8,9
6.8

6.5
-1.0
14.0
-5,0
15,0

1982

1983

1984

179602

198146

213650

97 393
43999
10092
33 907
38 210

I07 363
48019
10315
37 704
42 764

J.3

Skatter
Statsbidrag
Allmänna stahhidrag
Speciella stabbi<lrag
Övriga inkomster

2

Utgifter

178642

198372

216080

229920

11.0

8,9

6,5

2.l
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4

Transfereringar
Till hushåll
Till staten
Till företag
()fördelat
Konsumtion
Investeringar
Netto av mark- och
fastighetsköp

29 392
11 395
2974
6624
8399
130540
18832

31852
12948
3 129
6934
8841
146 356
20 198

34 250
14120
3 300
7190
%40
160940
20990

36 300
15 040
3480
7730
10050
171930
21790

8.4
13.6

7 .5
9,1
5.5
3,7
9,0
10,0
3,9

6,0
6.5

-122

- 34

- 100

- 100

960

-226

-2430

-2490

111149
15941

114 233
15 802

l 17 520
15 440

119280
15220

2.2
2.3
2.4

Finansiellt sparande enligt
nationalräkenskaperna ( 1-2)
}980 ärs priser
Konsumtion
Inwsteringar

,,

5.2
4.7
5.3
12. l
7.3

5.5
7.5
4.5
7.0
4,0

2.8

2,9

1.5

-0,9

-2.3

-1.5
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De <;peciella statsbidragen beräknas minska från 1984 till 1985. Beräkningen bygger på att automatisk kompensation utgår för volymökningar
men inte för pris- och löneökningar annat än för de statsbidrag där särskilda regler finns om s~idan uppräkning. Den negativa utvecklingen förklaras
ävrn av att en del kommunala verksamheter minskar i omfattning. framförallt inom skolans omri1de. till följd av minskande elevunderlag. Vidare har
det specialdestinerade bidraget för psykiatrisk sjukvi"ird överförts till socialförsäkringsersättningen och redovisas 1985 bland övriga inkomster.
Den kommunala sektorns totala utgifter inkl. investeringar väntas i
likhet med inkomsterna öka långsammare 1985 iin 1984.

Konsumtion och im·e.\"ft•ringor
Utbyggnadstakten i den kommunala sektorn har diimpats sedan slutet av
1970-takt. Från en genomsnittlig volymökning per år pil ca 4 S{ under
1970-talet reducerades tillväxttakten till under 3 l,';:· i början av 1980-talet.
Den underliggande volymökningen. dvs. ökning exkl. syssclsättningsskapande åtgiirder och huvudmannaskapsförändringar. väntas 1985 bli 1.5 ~:.;,._
Totalt ökade konsumtionsvolymen betydligt snabbare 1983 och 1984. En
stor del av ökningen 1983 förklaras av huvudmannaskapsförändringar och
ökat antal beredskapsarbeten i kommunal regi. 1984 minskade antalet
beredskapsarheten med 5 000 personer men istället tillkom omkring 25 000
sysselsatta med arbete i s. k. ungdomslag. Utvecklingen av den kommunala konsumtionen sedan 1983 sammanfattas i nedanstående tablå.
1983

1984

1985

l\ommunul konsumtion. total volymfönin<lring

:?..6

:?.,9

1.5

därav: huvu<lmannaskapsföriin<lring
beredskapsarbeten och ungdom>lag
underliggande volymökning

0,7
0.8
I. I

0,5
2.4

Sysselsättningen inom den kommunala sektorn ökade 1984 med ca.
30000 personer. För 1985 förutses en underliggande sysselsättningsökning
med c:a JO 000 personer.
De kommunala myndigheternas och affärsverkens investeringar minskade med 2.37'· 1984 och väntas minska med ytterligare 1.5<;:; 1985. En
närmare redogörelse för kommunernas investeringar lämnas i kapitel 7.
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9 .3 Socialförsäkringssektorn 1
Socialförsäkringssektorns inkomster iir till stor del beroende av ATPoch sjukförsäkring.,avgifternas storlek samt den totala liinesummans utvcc:kling.
Den bngsamma utv.::eklingen av a1·gificnw 1983 sammanhiinger med
den tidigare omniimnda minskningen av sjukförsäkrings<1vgiften med en
procentenhet som gjordes i samband med i>kningen av folkpensionsavgiften.ATP-avgiften ökade biide 1983 och 1984 med 0,2 procentenheter. Den
nya s. k. löntagarfondsavgiften pfi 0.2 ';{ har hiir inriiknats i ATP- avgiften
för 1984, vilken därmed s[ilede~ ökar 0.4 procentenheter. 1985 görs inga
höjningar av socialförsiikringsavgifterna. Genom den samordnade skatteuppbiirden (se sid. 128) inbetalas 1985 endast 11 månaders socialförsiikringsavgifter. Det innebär kassamiissigt ett bortfall pä drygt 3 miljarder kr.
i ATP-avgifter och niistan lika mycket i sjukförsiikringsavgifter.
De lagstadgade socialförsäk.ring.,avgifterna och de löneberoende indirekta skatterna i procent av lönesumman för aren 1980- 1985 framgår av
nedanstiiende tablå.
Lönekostnadspåslag i procent av lön 19110-1985
Lagstfl{/gadc• .wicia/f<irsiikri11g.rn1·gifi<'r
19110

1981

19li2

12.0
10.6
8.3
l<l.8
0,2
0,4

12.25
10.5
H.4
0.5
0.8
0.2
0.4

9.4
10.5
8.45
0.5
0.8
0.2
0.4

9.6
9.5
9.45
0.5
0.8

0.6

0.6

1983

1984

198.'i

10.0
9.5
9,45
0.5

0.65

10.0
9,5
9.4S
0.5
0.8
0.2
0.65

0.6

0.6

0.6

0.6

30,05

30.5

30,9

31,05

,,

,,

., ..,

.., ..,

0.25
2.0
0.6.5

tl.25
0.155
2,0
0.8

Lug.1·1udi:adc socialFirsiikri11g.1u ''.l!!fier
ATP
Sjukförsiikring
Folkpension
Del pension
Sjöfolks pensionering
Lönegarant i
Arhctsmarknadsavgift

Arbetssbdeförsiik~
ring
Summa so..:ialfors[ikringsavgifter

Liincherol'ndt· i11direkw sk111/1'r
Barnom-.orgsavgift
Vuxenutbildningsavgift
Arbct s~kyddsavgift
Löneav!!ift
Arbetsmarknadsavgift
Summa indirekta
lönc~katter

Totalt limeknstnadspaslag

(1,5

1.9

0,25

..,

,

0,2

tUO
0.2
0.8

0.1

0.25
0, 155

0.25
0.155

0.4

0.4

0.4

0.25
0.155
2.5
0.65

2~65

3.005

3.1105

5,755

5.255

5,405

3.1,055

36,255

36,155

36,455

1
Socialförsäkringssektorn omfattar allmän sjukförsäkring, allmän tilläggspensioncring samt erkända arbehlöshetskassor. Till staten räknas kontant arbetsmarknadsstöd ( KASl. arbetsskadeförsäkring, folkpensionering. delpensionsförsäkring. frivillig pensionsförsäkring, lönegarantifond och sjöfolkspensionering.

0.15.'i
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Sodalförsäkringss~ktorns

inkomster och UIJ!.il'ler 1982-1985

I .öpande priser
Föriindring.

Milj. kr.

Inkomster
I. I Avgifter
1.2 Bidrag fr{m stal en
1.3 Ränteinkomster m. ni.
1.4 Övriga inkomster
1.5 Vinstdelningsskat I
2

L'tgitkr

2.1 Transfen:ringar till
hush:ill
2.2 Övriga transfereringar
2.3 Konsumtion m. m.
Finansiellt sparand<C"

c:;

J\l!C

I \18.1

148-l

198."i

1982-·
1983

19K.11984

!!2417

91619

!02 2(10

112BO

11.2

11,5

9,5

57-18-l
5421
19415
97
0

60013
8 851
22 In!<
189
398

t:in 350
10250
2-1820
190
650

651i20
17 170
27h40
200
1500

4.-l
6D
14.2
9-l.8

10 . ."i
16.0
12.0
0.5
n3.5

-1.0
h7.5
11.5
131,0

63801

72599

80360

91970

IJ,8

I0,.5

14,.5

488%
12 139
2 7hl)

'i64.'il
1125-l
289-l

6:?.990
14290
3080

70 170

15 . ."

18h40

'>.2

11.5
.10.5

3 lnO

4,6

IJ ..'i
8.0
h.5

18(116

19020

21900

20160

1984ll!X."

:'.5

2.5

f·:iillor: Finansdepartementet. konjunkturinstitutet. ribforsiikringwerket och stati,tiska centralbyr:'m.

Dessutom förekommer frivilliga socialförsäkringsavgifter. I. ex. individuell tilbggspension ( ITP). De lagstadgadt socialförsiikringsavgifter som
riiknas in i socialförsäkringssektorn är ATP- och sjukförsäkringsavgifterna. Resterande socialförsäkringsavgifter ingår i statens inkomster. liksom de löneheroende indirekta skatterna.
Bidru1-: frän stall'// kommer att öka kraftigt 1985 beroende på omliiggningen av bidragssystemet Ufr kap 9.2). Di! transfereringar till kommuner
ökar i motsvarande grad p[tverkas inte socialförsiikringssektorns finansiella sparande av denna omläggning.
Riinteinko111s/1'1"Jl{1 bl. a. fri:in staten visar p<l kraftiga ökningar för varje
är beroende pä det höga ränteläget. Ränteinkomsterna viintas for!'>ätta att
öka kraftigt under 1984 och 1985.
Fr. o. m. 1983 fick socialförsäkringssektorn även inkomster av den s. k.
1·i11s1de/11i111-:s.1-/w11cn. Denna var tillfällig under 1983 men permanentades
under 1984 och 1985.
Transfereringar till hushåll 1980-1985

ATP
Sjukförsiikring inkl.
föräldrapenning
Erkända arbetslöshetskas~or

1980

1981

1982

1983

1984

1985

19030

23 537

27 013

3:?.471

36160

41880

16398

1712t:i

18003

18n53

20830

21950

I 730

25%

3880

5 327

6000

6340

Tmns}i'rerinJ!lll"/l{J till husluilll'n utvecklades mycket snabbt 1983. Denna utveckling dämpades 1984 på grund av den Hmgsammare utveckingen
av ATP-utbetalningarna.
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Pensionsutbetalningarna för ATP utgör drygt 5(1':-(: av de transfereringar
till hushåll som redovisas i tabell 9: 4. Under 1983 ökade utbetalningarna
av pensionerna kraftigt beroende på den stora ökningen av basbeloppl!l.
För 1984 begränsades däremot ökningen till 3 Si-. (Jämför avsnittet om
folkpensioner sid. 125.) För 1985 höjs pensionerna med 7,4~{. Utbetalningarna frfm de erkiinda arhetslöshetskassorna ökade kraftigt 1983 genom
den ökande arbetslösheten. Den maximala arbetslöshetsersättningen
höjdes från den I juli 1984. vilket förklarar att dessa utbetalningar ökade
trots lägre arbetslöshet. 1985 väntas dessa utbetalningar öka mycket långsamt. En sammanställning av tnmsfereringsutgifterna till hush{dl framgår
av ovansti.iende tablå.
Det finamiella sparandet uppgick 1983 till 19 miljarder kr. m:h väntas
1984 öka till nära 22 miljarder kr. Genom den samordnade skatteuppbörden gar ~ocialförsäkringssektorn miste om en rn~inads uppbörd av ATPoch sjukförsäkringsavgifter 1985. Detta är en engångseffekt. men piiverkar
det finansiella sparandet negativt 1985. Det finansiella sparandet pii 20
miljarder kr. 1985 skulle därför egentligen ha blivit mycket högre.

9.4 Den totala offentliga sektorn
Den offentliga sektorns storlek kan belysas på många olika sätt. I nedanstående tablå redovisas några mätt med värden för 1983.
Andelen sysselsalla vid offentliga myndigheter:
Offentlig konsumtion och investeringar som andel av BNP:
Offentliga inkomster' i förhållande till BNP:
Offentliga utgifter' i förhällande till BNP:
Finansiella sparande underskottet som andel av BN P:

32.0%
34.8%
62,~ '/~

67.1 'X
4, 91/(

' offentliga inkomster och utgifter har heräknats med interna hetalningsströmmar
hortnettade.

Det totala antalet sysselsatta i statliga myndigheter inkl. värnpliktiga var
305 800 år 1983. Inom kommunala myndigheter var samtidigt 1053300
personer sysselsatta.
Den offentliga sektorns totala konsumtion och investeringar framgår av
tabell 9: 5 . Den offentliga konsumtionen som under 1970-talet ökade med
3 ,2 % i genomsnitt har under 1983 ökat med mindre än en procent. Ut vecklingstakten heriiknas öka tillfälligt under 1984 bl. a. på grund av införande
av arbeten i ungdomslag, men 1985 väntas fmyo utvecklingen dämpas
betydligt.
De totala offentliga investeringarna minskade något i volym 1983. Detta
trots kraftiga ökningar av investeringarna i statliga myndigheter och affärsverk. De största ökningarna noterades för vattenfall. televerket. SJ och
luftfartsverket.
De offentliga investeringarna beräknas minska i volym 1984 m.:h 1985.
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Tabell 9:5 Den offentli!(a sektorns konsumtion och im·esteringar 1982-1985
Volymforiindring. r:;.

Milj. kr .. löpande priser
198.~

1982

1984

1985

19821983

1983llJ84

19841985

Statlig konsumtion
Socialförsäk ri ngsse ktc>rn >
konsumtion
Kommunal konsumtion

52 153

54 556

58 220

h0750

- 3.5

0.5

-1.0

2h8h
130625

2 823
146 356

2990
160940

3070
171930

3.7
2.8

0.5
3.0

-2.5

Offentlig konsumtion

185464

203735

222150

235 750

0,9

2,0

1,0

Statlig investering'
So.: ialförsäk ri ngsse ktorns
investeringar
Kommunala investeringar'

17 307

19496

19680

20 280

u

-4.5

-2.0

80
18832

71
20198

90
20990

90
21 790

- I. 7

X.5
- 2.5

-u

Offentliga investeringar

36219

39765

40760

42160

0,3

-3,0

-2,0

därav: myndigheter

190hl

20627

21 MO

22070

- 0.7

-1.0

. 3.0

22168.'

243500

262910

2779!0

0,7

1,5

0,5

Summa offentlig sektor
1

-25.4

u

3.0

Inkl. affärwcrk samt statliga och kommunala bolag exkl. bostadsinvcsteringar.

Källor: Finansdepartementet. konjunkturinstitutet. riksrevisionsvcrket och statistiska ccntralbyran.

Det är både staten och kommunerna som minskar. Särskilt kraftig är
minskningen inom de statliga affärsverken, vilket beror på att de stora
investeringsprojekl som pägick under 1983 inom vattenfall. SJ och luft.
fartsverket nu är färdiga. De investeringsstimulerande åtgärder som beslutades under hösten 1983 och våren 1984 av arbetsmarknads- och regionalpolitiska skäl bidrar emellertid till att dämpa minskningen i investeringarna.
Tabcll 9:6 Den totala offentlij?a sektorns inkomster och utgifter 1982-1985
Förändring, r;;

Milj. kr.
1982

1983

1984

1985

19821983

19831984

19841985

Inkomster

382986

·B7852

480960

505930

1.i,3

10,0

5,0

I. I
!.'.!

u

Skatter
Socialförsiikringsavgif\er
Övriga inkomster

22802.'i
86630
h!!33 I

'.!63 469
95500
78 883

290 310
105190
85460

311 120
103670
91 140

15.5
10.2
15.4

IO.ll
10.0
8.5

-1.5

2

Utgifter

.i22830

4725,i9

508630

541000

11,8

7,5

6,5

213009
122 383

242751
137 414

259920
147240

277 500
161 330

14.0
12.3

7.0
7.0

7.0
9.5

42 751
4 379
43496
185 464
24 363

49388
4801
:'I 148
203 735
25 953

46090
5 800
60790
222 150
2h.'il0

42 930
6000
67 '.!40
235 750
27 700

15.5
9.6
17.h
9,9
6.5

-6.5
21.0
19.0
9.0
2.0

-7.0
3.5
10.5
IJ.0
4,5

2.1 Tran~fereringar
'.!.I. I Till hushall
2.1.2 Till företag inkl. livsmedelsoch bostadssubvcntioner
2.1.3 Till internationell verksamhet
2.1.4 Rantor
' ' Konsumtion
2.3 Bruttoinvcsteringar
2.4 Köp och försäljning
av fastigheter

6

110

50

50

3

Finansiellt sparande

-39844

-34697

-27670

-35070

4

Över statsbudgeten
finansierad utliming

13758

15620

11720

8660

Källa: Finansdepartementet.

7.0
o.5
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I tabell 9: 6 redovisas den offentliga sektorns inkomster och utgifter
!9!12-1985. Transaktionerna mellan de tre delsektorerna har eliminerats
varför tabellen endast visar transaktionerna mellan den offentliga sektorn
och samhällsekonomin i övrigt.
Investeringar i tabell 9: 6 omfattar till skillnad från tabell 9: 5 ej investeringar i statliga affarsverk och bolag. Merparten av dessa investeringar förs
i stället under posten transfereringar till fl.)retag. Under senare år har
dessutom affärsverken börjat finansiera en del av sina investeringar utanför statsbudgeten.
Offentliga sektorns finansiella underskott

Miljarder kr.
Andel av RNI'.
procent
I

1977

1978

1979

h.2

-1.9

-13.h -19.7 -::!8.1 --39.8 -34.7

1.7

-0.5

- 2.9

1980

-

1981

3.7 -

198::!

4,9 -

1983

h,3 -

1984
,,~..,

-_!,,

1985
-35.1

4,9 - 3.5 -- 4.2 1

Ka>semä"igt - 3. I <;; .
Sedan 1978 har hela den offentliga sel-;torn uppvisat ett sparandeunder-

skott. Försämringen i offentliga sektorns finansiella sparande är i sin
helhet att hänföra till staten. 1983 förbättrades det finan~iella sparandet
väsentligt. Även 1984 väntas en kraftig förbättring vilket beror på att
statens finansiella sparande förblittras. Socialförsäkringssektorn väntas
dessutom öka sitt finansiella överskott. Detta innebär att den offentliga
sektorns finansit:ringsbehov minskade 1983 och v~intas fortsiitta att minska
1984. För 1985 försämras den offentliga st:ktorns finansiella sparande
något. Orsaken är den samordnade skatteuppbörden !se sid. 128). Gt:nom
att tidigareläggningen av källskatteuppbördt:n 1985 ej registreras i det
finansiella sparandet i enlighet med nationalräkenskapernas definitioner
sker ingen förbättring av sparandeunderskottet. Motiveringen är att det
enbart är fråga om en förkortad kredittid för arbetsgivarna att inleverera
källskatten. medan däremot hushållens inbetalning av källskatt inte påverkas. Diiremot gt:r senareläggningen av inbetalningar av arbetsgivaravgifter
direkt utslag i det finansiella sparandet. Dessa betalas av arbetsgivarna och
registreras därför som ett faktiskt bortfall av arbetsgivaravgifter. Kassamässigt får dock staten in ca 13 miljarder kr. mer i källskatt. Därmed skulle
den offentliga sektorns finansiella underskott förbättras med ca 9 miljarder
kr. Miitt som andel av BNP minskade offentliga sektorns finansiella underskott från 4.9<1 1983 och till beriiknadc 3.51/(· 1984. För 1985 bt:räknas
detta öka till 4.2 l;;( genom bortfallet av en månads arbetsgivaravgifter.
Medriiknas den extra kiillskatteinbetalningen blir det kassamässiga finansiella sparandeunderskottct endast ca 26 miljarder kr. eller 3.1 q av BNP.
I vissa sammanhang kan det vara lämpligt att jiimfora den reala utvecklingen av offentliga inkomster och utgifter med BNP och dess utveckling i
fasta priser.
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1970
l'J79

lnk<>m-;ter
därav: skaller
avgifter
Utgifter
Utgifter exkl.
rirntor
därav: staten
staten exkl. stat>skuldriintor
socialförsäkringssektorn
kommunerna
BNP, proc. volymförändring

19!<1

f,l

19X2

I ':18.1

19X4

1985

1.7
2.0
2.0
-0.4

0.2
2.1
-6.1

4.2
3.0
R.8
5.9

2.i<
1.4
5.1
4,5

I.'}

4.4

2, I

5.5

-7.1
4.0

0.7
2.1

5.8
5,9

2,7
4.5

1,7
5.5

2.6

-1.6
-- IJ

0.7
1.2

<,_?

1.2

1.4

u

-4.0

0,0

12.7
4 ~

4.2
2.3

3.9
ll.9

3.9
1.4

2.5
0.8

9.0

2.0

-0.5

0,8

2.:'

2,X

2.1

1.5

u

1.3

De nominella utvecklingstaktcrna fiir totala inkom~tcr och utgifter med >amtliga interna bctalningsströmmar bortm:ttade har deflaterats med H"JP-deflatorn for
all kunnajiimföras med utvecklingen av B~P i fasta priser. För ddscktorerna har de
interna hctalningsströmmarna medtagits.

.411111.

De totala offentliga utgifterna ökade under 1970-talcn med 5 .9 % per fir,
dvs. hetydligt snabbare än BNP.
1983 växte de reala utgifterna mycket långsamt och understeg håde
inkomsttakten och BNP:s volymutveckling. 1984 beräknas de reala offentliga utgifterna t.o.m sjunka något. För staten är denna minskning ännu mer
accentuer<td och räknat exkl. statsskuldsräntor v;intas en minskning med
hela 49(. 1985 väntas en långsam ökning av offentliga sektorns reala
utgiftstak!. Detsamma gäller för staten, som mätt exkl. statsskuldsriintor
inte väntas öka sina utgifter alls realt.
Som framgår av ovanstående har den reala utgiftsökningen i den offentliga sektorn varit större än BNP-tillväxtcn under 1970-talet. Som en följd
härav har de konsoliderade offentliga utgifterna satta i relation till BNP
ökat trendmässigt under 1970-talet, frän knappt 44% 1970 till drygt 67<'7<·
1983.

Den totala konsoliderade offentlii:a sektorns andel av BNP
1970

1975

1980

1981

1982

1983

1984

1985

Utgifter
Utgifter, netto 1

43,9
43,6

49.6
47,4

62.3
58,5

65.3
61.::!

67,4
62,9

f>7.I
6::!,3

65.0
60,4

M,5
59.5

Inkomster
Skatter+
avgifter
Skatter
Skatter+
avgifter, netto 2

48,3

5:!,3

58.6

60,4

61,0

62.::!

61.5

h!U

40.5
33,0

43.7
35.1

49 ..5
35.3

50,9
35.9

50, I
36.3

51.0
37.4

50,6
37, I

49.4'
37, I

33.0

42,0

46,5

47,7

46,7

47.3

46,9

45.6

1

Exkl. interna räntor och skall på beskattade sociala förmåner.
' Exkl. skatt på beskallade sociala förmåner.
3
Med samma uppbördsrutincr som 1984 skulle skattekvoten 1985 ha blivit 50.5.
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Den totala skattekvoten nädde redan 1977 upp till 51 q. och har sedan
dess legat pa denna nivå. Minskningen av skattekvoten 1985 beror helt pil
att företagen bara betalar in 11 miinaders arbetsgivaravgifta. medan inbetalningen av en månads extra källskatt inte registn.:ras i skattekvoten i
enlighet med nationalräkenskapernas definitioner. Justerns för detta blir
den kassamitssiga skattekvoten 51.0'li-·. Likash blir inkomstniviin l ,b procentenheter högre. dvs. 61.9%.
Eftersom dessa skatter uttrycks som andel av BNP borde enbart skatter

pä inkomster som

ing~1r i BNP medtas. Därför redovisas i tablån även

skattekvoten exkl. skatt på transfereringar. dvs. p:°t pensioner LlCh övriga
beskattade sociala förmåner. För internationellajiimförclser kan det också
vara lämpligt alt redovisa skattekvoten exkl. socialförsäkringsavgifter.
Dessa täcks ofta genom privata försäkringar i utlandet, varför skattekvoten därför är motsvarande higrc.
De totala inkomsterna under samma period har ocksf1 ökat som andel av
BN P om än inte lika snabbt. Från 1977 har de legat i stort sett oförändrade
p[1 drygt 60'/i- av BNP medan utgifterna ökat från 59 till drygt 67 c1c av BNP
år 1983.
Utgiftsandelen nådde en topp 198'.! med 67.4%· av BNP. Därefter sjönk
utgiftsandelen 1983 och beräknas fortsätta sjunka 1984 och 1985. Den
totala nivån bestäms av hur beräkningarna av offentliga sektorns totala
utgifter görs. Transfereringar mellan de offentliga sektorerna medräknas
inte medan däremot transfereringar till hushåll och företag ingår. Därmed
kan utgiftsandelcn åtminstone teoretiskt överstiga 1001?1 av BNP. Hänsyn
har dock inte tagits till att staten i allt större utsträckning valt att finansiera
sitt budgetunderskott via upplåning hos AP-fonderna. Inte heller brukar
man justera för skatter på beskattade sociala förmåner. Des~a förmåner är
ju en transferering från offentliga sektorn till hushållen. men en del av
dessa går tillbaka till stat och kommun i form av skatt. I tablån ovan
redovisas nivån på inkomst- och utgiftsandelen justerat för detta.

9.5 Beräkning al" finanspolitiska effekter
De finanspolitiska effektberäkningarna syftar till att belysa hur reala
förändringar i de offentliga inkomsterna och utgifterna påverkar hela samhällsekonomin. Som mått på den finanspolitiska effekten utnyttjas de reala
förändringarna i procent av BNP i fasta priser.
Förändringar av delposter i de offentliga inkomsterna och utgifterna ger
olika effekter på samhällsekonomin. Även om den offentliga sektorns
finansiella sparande är oförändrat kan emellertid en finanspolitisk effekt
uppstå genom att det sker förskjutningar mellan olika typer av inkomster
och utgifter. vilka har olika multiplikativ effekt på samhällsekonomin. Om
t. ex. hushållens inkomster ökar leder detta till en större privat konsum-

tion. Detta medför en produktionsökning vilket ger ökade löneinkomster
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till hushiilkn som Jiirmed kan öka sin konsumtion y!lerligare. Den !Otala
effekten r[1 BNP kan däii.ör bli större iin ursrrungligt initierade föränJringen. Detta kalla~ för multiplikatoreffekt. Denna redm:cras dock genom att
hushållen kan viilja att spara en del av inkomsökningen och att en del av
efterfrågeökningen riktas mot import. Genom alt göra antaganden om bl. a.
de marginella konsumtions-och importheniigenheterna 1 tas i modellen hänsyn till dessa förhi1llanden. Till grund för effektberäkningarna ligger således hedömningar av dels importheniigcnhetcrna för privat konsumtion
samt för offentlig konsumtion och inVL'Stering. dels hushållens konsumtionsheniigcnhct för olika slags inkomster.
Det aktuella konjunkturläget liksom iivcn efterfriigeökningarnas samp~iverkar de marginella imponbeniigenheternas storlek. För
1984 och 1985 antas den marginella importbenägenheten för privat konsumtion vara 0.35. Hushällens marginella konsumtionsbcnägenhet för
1983-1985 förutsatts vara 0.7.
Med dessa antaganden om import- och konsumtionsbeniigenhetcr som
grund erhi1lb värden pä ett antal multiplikatorer. Diircftcr kan den totala
effekten av förändringar i den offentliga sektorns verksamhet på bruttonationalprodukten räknas fram.

mansättning

För 1983 Himnade hela den offentliga sektorn en svagt kontraktiv effekt
pf1 ekonomin. och för 1984 väntas denna kontraktiva effekt förstärkas.
(tabell 9: 7)
Av tabell 9: 8 framgftr något utförligare hur olika delposter i den offentliga ~ektorns inkomster och utgifter hidrar till den totala finanspolitiska
effekten för 1980-1985.
För staten innebar framförallt ökningarna av de indirekta skatterna 1983
en kontraktiv effekt på ekonomin. Ökningen av ränteutgifterna medförde
Tabell 9: 7 Finanspolitiska effekter 1977-1985
Procent av bruttonationalprodukten i fasta priser

Staten: direkt effekt
indirekt effekt
Summa
Kommunerna: direkt effekt
indin:kt effekt
Summa
Socialförsäkringssektorn
Totalt
1

2

1

1977

1978

1979

1980

1981

0.0
2.8
2,8

0,2

0.2
2.1
2,3

0.1
-I.I
-1.0
0.8
0.5
1.3

3.~

3,7

1982

1983

1984

1985

-0,I
0.1
0,0

0.0
1.2
1,2

-u

-0.2

-0.1
-1.9
-2,0

-0,I

0,6

-0.1
0,5

0.3
0.1
0,4

0.5
0.2
0,7

0,2
0,1
0,3
0,1 2

-1,5

1,0
-0.4
0,6

-1,0

0.9
0.3
1,2

0,3

0,4

0,2

0,2

0,1

0,3

0,2

0.4
0.2
0,6
-0,1

3,7

3,1

3,7

0,5

0,6

1.9

-0,6

-1.5

0,6

-1.6

-0.4
-0,5 2

0,3

Inkl. allmänna pensionsfonden.
Om hänsyn tas till de kassamässiga inkomsterna blir den kontraktiva effekten 1.2 procentenheter kraftigare.

1
Med marginell konsumtiom- resp. importbenägenhet avses hur mycket t. ex.
hushållen ökar sin konsumtion resp. import vid en viss given ökning av sina
inkomster.

Prop. 1984/85: 100

140

visserligen en viss expansiv effekt. Denna motverkades Jock genom den
kotraktiva effekten som minskningen av ~tatlig konsumtion innehar.
Även 1984 uppvi!'.ar staten en kontraktiv effekt, framför allt hetingad av
den liingsamma utvecklingen av transfereringarna. Detta heror· huvudsakligen på avvecklingen av industristödet och långsammare utveckling av
uthetalda pensioner. Ökningarna av de indirekta skatterna hidrar till denn~1
effekt. Även 1985 uppvisar staten också en kontraktiv effekt på samh~ills
ekonomin hl. a. beroende p<i reala minskningar av transfereringar till kommuner och företag.
För /.:.11111m1111e1m1 innebär framför allt ökningen av den kommunala
konsumtionen expansiva finanspolitiska effo:ktcr för samtliga år under
perioden 1980-1985.

Automatik u<"h .fl11a11spolitisk11 ,/rgiirder.1· l'.{frkt pä jinansid/11 sparandet i
1Jf.fi'nt/iga .1c/.:.tom

Större Jelen av de totala utgifterna i statsbudgeten är pris-. löne- eller
Motsvarande är förhällandet på inkomstsidan. I högkonjunkturer har statsbudgeten automatiskt en åtstramande effekt genom alt
inkomsterna ökar på grund av ökad ~ysselsättning samtidigt som utgifterna
för arbetsmarknads- och industripolitik minskar. r lågkonjunkturer får
budgeten pa motsvarande sätt automatiskt en expansiv effekt. I nedanr~inteberoende.

Tabell 9: 8 Finanspolitiska effekter J 981-1985
Procent av l'>rullPnationalproduktcn i fasta priser
l'J8 I

1982

19!D

1984

1985

0.1
0.9

0,0
0.0

-0.6
-tU

-oY

-0.6

0,1

-1,9
-0.4
-1.0

-0.1
0.4
-0,2
-0.3

1,2
1.2
-0.4
0.4

0.4
0.8
-0.5
0.1

-1,4
-LI
-0.1
-0,2

-0,6
-0.4

o.o

1,2

-1,5

-2,0

-o,s'

-0.1

0,1
-(1,2

o.o

-0,l

0.1
0.1

0,0
-0.1

0,6
0.0
0,7

0,3
0.1

0,5

0,7
-0.2

0,3
0.0
0.4
-0.1
0,3

SWlt'll

Inkomster
därav: direkt skatt
indirekt skatt
Utgifter
diirav: transfereringar m. m. 1
kon~umtion

investeringar
Summa staten

-OJ

0.1'

Il.I

-0.I
-(l.J

Ko11111w11crnt1

lnko1mter
skaller

d~irav:

Utgifter
därav: transfereringar
konsumtion
investeringar

0.0
0.7
-0.I
0.8
0.0

o.u

-0.1

0.4
-0.2

Summa kommunerna

o.s

0,4

0,7

0,6

Summa 1ffenrliR sckror

0,6

1,9

-0,6

-1,5

0.1'

' Ränteutbetalningar för utHmdska län anta~ ej ge nägon tinanspolitisk effekt.
' Om hänsyn tas till de kassamässiga inkomsterna blir den kontraktiva effekten 1.2
procentenheter kraftigare.
Källa: finansdepartementet.
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stäcnde tabl[i redovisas förändringen av den offentliga sektorns finansiella
sparande i miljarder kr. för åren 1983-1985 med uppdelning p<t diskretionära Mgärdcr och automatik. Med diskrelionära I11giirder avses s;idant som
heror pii direkta finanspolitiska åtgänier. såsom höjning av skattesatser.
neddragning av industristöd. höjning av barnbidrag etc.
Fiirändring av offentlil(a sektorns finansiella sparande, miljarder kr. 198J-1985
19S.1

Totalt
därav diskretilln:ira iilgiirder
automatik

5, I

ltU
-11.2

191'-!

1985

7.0
10.6
-3.6

7.4
l<.6
-1.2

l tahl;in ovan framgiir genom inriktningen av den faktiskt förda finanspolitiken effekten på det finansiella sparandet av de diskretionära åtgärderna.
Den offentliga sektorns finansiella underskott har förhiittrats kraftigt
under 1983 och 1984. Under 1985 väntas en försiimring som beror på
omläggningen av skatteuppbörden. I ovansti'1ende tahlii redovisas förändringen av den offentliga sektorns finansiella sparande i miljarder kr. De
diskretionära åtgärderna har beräknats som föriindringen av det finansiella
sparandet i stat och socialförsäkring i miljarder kr. av de direkta finanspolitiska iitgärder som vidtagih p.'i statens och socialförsäkringssektorns inkomst- resp. utgiftssida. Pii inkomstsidan har värdet heriiknats av den
inkomstökning som uppstått jiimfört med om föregående iirs skattesatser
och arhetsgivaravgifter anviints. Pä utgiftssidan har utgiftsföriindringar för
de poster som direkt kan p<'iverkas medtagits. Hit hör t. ex. industristöd.
transfereringar till hushåll o. dyl.. men ej ränteutgiftt:r eller andra utgifter
som ökar automatiskt och ej direkt kan påverkas.
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Krcditmarknaden 1

Förhållandena pii kreditmarknaden har under senare år präglats av de
stora finansiella obalanserna. som varit rådande inom svensk ekonomi.
Det iir från detta utgångsläge. som en fungerande svensk penningmarknad
successivt vuxit fram. Nya marknadsinstrument har introducerats. Hankccrtifikat är bankernas kortfristiga instrument för uppläning på denna
marknad. Statens kortfristiga låneinstrument utgörs av stabskuldväxlar.
som nu dominerar marknaden. Dessutom förekommer på penningmarknaden olika~- k. '"commercial papers'". Gemensamt för denna typ av papper
är. att de möjliggör lån till stora belopp med korta löptider och att de kan
omsättas på en andrahandsmarknad.
För att en fungerande andrahandsmarknad i dessa penningmarknadsinstrumcnt skall kunna upprätt hällas. vilket är en förutsättning for att placerarna skall köpa s!örre volymer av scacsskuldväxlar, har olika åtgiirder fatt
vidtagas. I och med likviditetskravcns avskaffande för bankerna i september 1983 underlättades bankernas medverkan till en marknad i d<: nya
statliga uppläningsinstrumenten. Vidare har kreditpolitiken fått en mer
marknadsorienterad inriktning. Marknadens likviditet och ränteläge har i
högre utstriickning kommit att styras av riksbankens marknadsoperationer.
Framväxten av en fungerande penningmarknad har inneburit förbättrade
möjligheter för stacen att låna upp medel på den kort<t marknaden utanför
bankerna. Kortfristiga uppli"iningsinstrument tenderar emellertid att göra
statsskulden mera kortfristig med de risker som kan vara förknippade
härmed. I och med introduktionen av riksobligationer och tillkomsten av
en andrahandsmarknad i detta instrument, har förutsiittningarna ökat for
en bättre fungerande marknad även för längre papper. U nd1:r hösten 1984
företogs en övergång till s. k. bruttokvoter för allmänna pensionsfondens
och de sju större försäkringsbolagens prioriterade placeringar. Krav ställs
nu enligt riksbankens tillämpningsforeskrifter för dessa på enbart förvärv
av nyemitterade prioriterade obligationer. vilket innebär. att avyttringar ej
behöver kompenseras med förvärv. De tidigare använda nettokvoterna
ställde däremot krav på innehav. Denna omläggning från nettokvot till
bruttokvot tillsammans med slopandet av likviditetskraven för bankerna i
september 198) har frisläppt omfattande obligationsstockar i de stora
instituten. varmed den potentiella andrahandsmarkmtden för längre papper
vidgats väsentligt.
Omläggningen fr[in nettokvoter till bruttokvoter för de större försäkringsbolagens och allmänna pensionsfondens placeringar tillsammans med
mycket stora förfall av statslån under de närmaste åren föranledde riks-

1

Kapitlet är utarbetat inom konjunkturinstitutet.
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banksfullmäktige att i en skrivelse till regeringen begära ändringar i den
kreditpolitiska lagstiftningen vid tillämpning av allmiin placeringsplikt.
Enligt nuvarande lagstiftning uppgår taket för försäkringsinstitutens m:h
allmänna pensionsfondens placeringskrav till 80%. ett tak som vid bruttokvoter måste höjas. för att placeringarna netto skall kunna styras lika
effektivt som vid nettokvoter.
Riksbanksfullmiiktiges skrivelse till regeringen om ändringar i den allmänna placeringspliktcn utmynnade i november i en proposition. I denna
föreslår regeringen. i syfte att skapa ökad flexibilitet pä kreditmarknaden.
att den allmänna placeringsplikten i form av totalkvot även skall kunna
<tnvändas på försäkringsinstituten och allmänna pensionsfonden. Totalkvot innebär. att de prioriterade placeringarna skall utgöra en viss andel av
ett instituts totala placeringar till skillnad frfm marginalkvot. där de prioriterade placeringarna relateras till ökningen av ett instituts totala placeringar. I samband med detta lagändringsförslag uttalas iiven vissa rekommenuationer om placeringskravens maximala storlek. Enligt propositionen bör
en marginalkvot utformau som bruttokvot inte siittas högre iin 100 ':·(. och
en totalkvot inte högre iin 15 %. Vidare föreslås. att utlåningsreglering skall
kunna tillämpas även på försäkringsbolagen.

10.1 Likviditctsutvcckling

Penningmängdens tillväxttakt har som diagram 10: I visar dämpats successivt från mitten av 1982. Dämpningen har under 1984 varit mycket
påtaglig och i oktober uppgick tillväxttakten till 2. 7 % (på 12-månadersbasisl. Detta kan jämföras med tillväxttal på drygt 171/( vid mitten av 1982
och kring 91/i 1983.
Som framgår av tabell 10: I i slutet av kapitlet minskade penningmängden med 12 miljarder kr. under de tre första kvartalen 1984. Denna nedgång speglar den förda likviditetspolitiken. De nya statliga upplåningsformerna tillsammans med en stramare budget ledde till en statlig Jikviditetsneutralisering under denna period. Samtidigt fick företagens tillfälliga
vinstavsättningar på räntelöst konto i riksbanken - 20 I/(. av 1983 års
resultat före skatt. korrigerat för avsiittningar till investeringsfonder - en
kraftig likviditetsindragande effekt. Denna förstärktes av ett valutautflöde.

Bankernas likvida tillgångar exkl. kassakvotsmedel sjönk under de tre
första kvartalen 1984 med drygt 15 miljarder kr. (tabell 10: 2). I huvudsak
samma faktorer. som påverkade bankernas skuldsida - penningmängden
-

hade effekt även på tillgångssidan - banklikviditeten. Nedgången i

bankernas likvida tillgångar tog sig uttryck i avyttringar av i synnerhet
statsobligationer men även i statsskuld växlar. Bankernas försämrade likviditetsläge resul.terade ej i någon ökad upplåning i riksbanken under denna
pcriou.
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Diagram IO: I Penningmängden 1979-19114
Procentuella l 2-manader,förändringar

1979

1980

1981

1982

1983

1984

Kiil/or: Konjunkturinstitutet. riksbanken ~amt statisti~ka centralbyrån.

10.2 Kreditinstitutens utlåning
Utlåningen på den inhemska organiserade kreditmarknaden 1 (exkl. statens direkta kreditgivning) var 16 miljarder kr. lägre än under de tre första
kvartalen 1984 jämfört med samma period 1983 och uppgick till närmare 48
miljarder kr. (tabell 10: 3 ). Även statens kreditgivning var lägre liksom den
totala svenska upplåningen i utlandet.

Bankerna
Som diagram JO: 2 visar, har takten i bankernas övrigutlåning i svenska
kronor. dvs. utestående krediter till andra ändamål än bostadshyggande,
sjunkit ytterligare under 1984. Även under detta ar har bankernas utlfa1
Den inhemska organiserade kreditmarknadi:n har avgr;insats till all omfatta riksbanken. affärsbanker. spar- och föreningsbanker, enskilda försäkringsinr;iuningar
och offentliga försäkring-;innil!ningar samt allmänhetens placeringar i förlagsbevis
och obligationer och dessutom andra stat,papper iin obligationer.
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Tabell JO: l Penningmängden 1983-1984

Milj. kr.. nettoflöden

1983

1983

1984

jan.-sept. jan.-sept.
I'eflfliflgmiingd. ökning:
Banktillgodohavanden inkl. bankcertifikat (netto)
Sedlar och mynt

27 438
3 737

Summa
Tillsko11 genom:
Utlandet
valutareservens transaktionsförändring
statens utlandsuppli\ning (ökning - )
Staten
utgiftsöverskott
upplåning ut<1nför bankerna tökning - )
Riksbanken
investeringskonton \ökning - )
övriga riksbankstransaktioner
Banker
prioriterade byggnadskrediter
övrig utlåning i svenska kronor
nettoförvärv av bostadsobligationer
nettofordringar på övriga kreditinstitut
diverse

Summa

-

9176

10 199
1593

- 2 937

31175

8606

-l2ll3

-20739

-15473

- 3661

2

4532

1887
- 3453
10283
10207
889
-14261

3476
7 137
- 3566
32 314
-35880
-11918
-11347
571
7U32
3078
4489
4087
4971
9593

31175

8606

-12113

'i092
-25 ~31
28343
83 113
-54 770
- 3517
613
- 2904
27088
837
16361
6073

959

-

-15471
24071
47394
-23323
- 1879
- 1654

225

Källa: Riksbanken.
Tahcll IO: 2 Bankernas likvida tillgångar 1983-1984
Milj. kr .. förändring

På1•crkaf1dc .faktorer
Utlafldl•t
valutareservens transaktionsförändring
statens utlandsupplåning <ökning - )
Staten
utgiftsöverskott
upplåning ut;mför bankerna <ökning - )
A.llmiinhetens ir1nehal" a1· st·dlar
och mynl (iikning - J
Rikshanken
investeringskonton (ökning - )
kassakvotsmedel Iökning - )
övriga riksbankstransaktioner

Summa
Bankernas lihida tillgångar
Kona nettofordringar på riksbanken
Kona nettofordringar på riksgäldskontoret
Statsobligationer

Summa

1983

1983
1984
jan. - sept. jan. - sept.

-20739
5092

-15473

-25 SJ I

-15471
24071
47 394
-23 323

3661
3476
7 137
- 3566
32314
-35 880

2808
613
6325
- 2904

1593
I 506
- 1654
3 385
225

2937
-Il /03
-11347
815
571

6675

11697

-15393

-10249
543
16381

-13 923
- 4020
:!9640

94
2603
-12884

6675

11697

-15393

28343
83 113
-54 770

- 3 737

2

Anm. I statsobligationer ingår premieobligationer, prioriterade ~tatsobligationer,
riksobligationer samt statsskuldförbindelser.
Källa: Riksbanken.
10 Riksdagen 1984i85. I sam/. Nr 100. Bilaga I .I

Prop. 1984/85: 100

146

Tabell 10: 3 Kreditmarknaden under de trr första k\·artalen 1983-1984
Milj. kr.. nettoföriindring
U111givarc

Urntagare
Statrn

Kommu ner

Den privata seklllrn
Prioriterade
hostadskrediter

Övrig!

Summa

1983 1-3 h .

A. .'frl.'11sk 11111rkrwd
Rikshanken
Affärshanker
Spar- och föreningsbankcr
Enskilda försäkringsinriittningar
Offentliga fiip;iikringsinriitt ningar
Allmilnhcten
Summa

- 17 105
23491
2 121
4 6-l'i
2088
16684

8
-1267
84
809

31924

B. Utla11Jet
Genom valu1ahanker'
Genom mellanhandsifötitut
Övrigt

15 389

Summa

15471

c.

176
6907
'i 687
3 772
I 378
I 312

-169·tx
34670
8939
12742
7299
lti 825

503

12874

19232

63527

3 800
3 776
-1111

3 482
3 638
14 730

9

82

-

400
138
452

6465

21850

150

4 250

7 20\l

11 fiOO

47 395

439

17124

32897

96977

4571
-12415
- 2011
9233
7 437
18 3h3

46
760
- 641
-1470
76
121

- 102
4641
2524
.'4hl
3 231
-3 245

142
6 803
711
2832
3 220
-2 535

4 .~65
211
583
16056
13964
12704

25178

-1200

12510

ll 173

47661

Statt'rt

Totalt A+B+C

56

11
'i'iW
I 21'i
3 516
3 842
-1227

86

1984 l-3 kv.
A. Sl'ensk marknad

Riksbanken
Affärshankcr
Spar- och föreningsbanker
Enskilda försiikringsinriittningar
Offentliga försäkringsinriittningar
Allrniinhetl!n
Summa
JJ. Utlandet
Gemim valutab~rnker'
Genom mdlanhandsinstitut
Övrigt

779

- 100

791fi

60
276

9'i00
4 708
-1508

8621
4648
6684

Summa

7137

116

12700

19953

32315

50
-1034

5900
29773

10400
78014

c.

Swte11
Totalt A+B+C

4450
16960

' Uppgifterna avser valutabankernas utliining till valutainlänning.
A11m. Kurseffekterna är exkluderade i uppgifterna avseende utlandet.
Källa: Riksbanken.

ningsexpansion fåll anpassas till riksbankens utlåningsrekommendation
för året, som innebär en gcnom~nittlig ökning av kreditstockarna på 20'/-~.
jämfört med 1981. Bankerna uppnår nu rekommendationen. Utvecklingen
under loppet av året har vari! differentierad för de olika bankgrupperna.
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Diagram IO: 2 Bankernas utcstaende krediter till andra ändamäl än hostadshyggandc
1980-198.t
Proct:nt

14

12

10

1980

1981

1984

1983

1982

Kiillor: Konjunkturinstitutet och riksbanken.

Tahell IO: 4 Bankernas utestående krediter till andra ändamål än bostadsb)·ggande,
s. k. öuigutlaning 1983-1984
Milj. kr., föriindring
1983

1983
1-3 kv.

1984
1-3 kv.

Övriga

7J9
4 726
11763
660

-356
4030
5 634
9,,
,_

-507
3%7
I 134
-167

Summa

16410

10280

4427

{h·rii;uthlnini: i wenska kronor
Kommuner
Företag

Hushall

Öi·ri1;111/å11ini: i u1/ii11d.l'k i«i/11111
K<'mmuner
f'öretag
Ovriga
Summa

-

-

400

-400

-JO()

46(1(1

3 800

2 300

1700

9500
1500

6500

5 IOO

10900

Summa önigutlåning

229!0

15380

15327

kommuner
företag

-I 139
9 326
11 763

-756
7 830
5634

-607
13467
I 134

ditrav:

hu,hall
Anm. Uppgifterna avser

transaktion~viinkn.

Kiillor: Konjunkturinstitutet. riksbanken samt statistiska centralbyrån.

Prop. 1984/85: 100

148

Bankernas övrigutlåning i svenskä kronor var under de tre första kvartalen 1984 närmare 6 miljarder kr. liigre jiimfört med samma kvartal 1983
(tabell IO: 4). Det var framför allt utlåningen till hushållen. <;om minskade.
Bankcrnäs utlaning i utländsk valuta. främst till företagen. växte samtidigt
i samma utsträckning. varigenom bankernas totala övrigutlåning hlev densamma under de tre första kvartalen 1984 som under samma period 1983.
Sedan bl. a. likviditetskvoterna avskaffats sjönk bankernas nettoinnehav
av statsobligationer under de tre första kvartalen 1984 med 13 miljarder kr.
(tabell 10: 5). Deras nettoköp av bostadsobligationer. som styrs av överenskommelser i bostadsdelegationcn, var samtidigt betydligt lägre än under motsvarande period 198.~. Avlyfien av bankernas bostadskrediter var
viisentligt lägre under de tre första kvartalen 1984 jämfört mt:d samma
kvartal 1983. Dessa understeg under de tre första kvartalen 1984 utbetalningarna av nya krediter, varigenom bankernas stock av utestfiende bostadshyggnadskrediter kom att öka med 3 miljarder kr. under dt:nna period
(tahell 10: ))_

Försiikringsinstit11ten (inkl. AP-fonden)
De enskilda jorsiikringsinrättningarnas totala nettoplaceringar på kreditmarknaden växte med drygt 3 miljarder kr. under de tre första kvartalen
1984 till 16 miljarder kr. En omfördelning i försäkringsbolagens kreditgivning ägde rum. Försäkringsbolagen drog under de tre första kvartalen 1984
ner sina placeringar i prioriterade statsobligationer med stora belopp.
Under perioden januari-augusti 1984 växte även försäkringsbolagens innehav av statsskuldväxlar i en snabb takt. Tillämpningen av bruttokvoter
från september innebar dock att ni:ttoplaceringarna i form av statsskuldväxlar blev betydligt lägre under denna periodjämfört med samma kvartal
1983. Samtidigt köpte de i betydande omfattning oprioriterade statsobligationer (riksobligationerl.
Tabell 10: 5 Bankernas fön-än a\' prioriterade statspapper och bostadsobligationer
samt prioriterade byggnadskrediter 1983-1984

Milj. kr.
1983
17125
Statspapper
16381
Statsohligationer
Skattkammarväxlar, statsskuldväxlar
744
samt korttidslån
Prioriterade hyggnadskrediter netto
-837
inkl. mellankrediter
29271
Uthetalda 1
1
30003
Avlyfl
6073
Prioriterade bostadsohligationer
5 750
Åtagande för helåret
1

Häri ingår uppgifter för de större sparbankerna.

Källa: Riksbanken.

1983

1984

jan. -sept.

jan.-sept.

25708
29640

-15204
-12 884

-3932

- 2320

-3453
20544
23920
10207

3078
21076
IR 235

4087
5400
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U ndcr Je tre första kvartalen 1984 översteg pcnsionsutbetalningarna
från allmilnna pcnsion.1:fimdcn dess avgifter med dryge 4 miljarder kr.
Samtidigt växte ränteinkomsterna i en sadan takt. att fondens kapitaltillväxt kom att öka med drygt 1 miljard kr. Denna ökning tillsammans med
ett avbrott i uppbyggnaden av vissa av fondl.'.ns kortfristiga placeringar
samt en minskning i fondens utestående iiterlån innebar. att fondens kreditgivning kom att öka med 5 miljarder kr. under de tre första kvartalen
1984. Det var framför allt fondens köp av riksobligationer, som ökade.
Dessutom växte dess reverslån till de företagsfinansierande instituten.
Samtidigt minskade fonden sina priorikrade obligationsköp. Även allmänna pensionsfondens statsskuldviixclinnehav ökade betydligt under perioden januari-augusti 1984 för att sjunka med ungefär samma belopp
under september till följd av tillämpning av bruttokvoter.

I0.3 ()en scktonisa upplåningen
Staten

En minskning av budgetunderskottet har suct:essivt ägt rum under 1984.
Samtidigt har statens inhemska upplaning utanför bankerna tilltagit och
kom under 12-månadersperioden t. o. m. september 1984 att så gott som
helt täckta budgetunderskottet (diagram 10: 3).
Beloppsmässigt uppgick statens budgetunderskott till 32 miljarder kr.
under de tre första kvartalen 1984 (tabell 10: 6). Statens inhemska upplåning utanför bankerna täckte under denna period mer än väl budgetunderskottet.
Under de tre första kvartalen 1984 inlöstes räntebiirande statliga obligation slån till stora belopp och översteg emissionerna härav med 19 miljarder
kr. Bakom de låga teckningarna av nyemitterade prioriterade statsobligationer låg problem vid tillämpningen av placeringsplikten för försäkringsbolagen. Dessa fyllde placeringskvoten inför årsskiftet genom förvärv av
prioriterade obligationer från bankerna och inte genom kontinuerliga köp
direkt från emittcnt och sålde sedan tillbaka dem efter årsskiftet. Dessutom förklarade sig allmänna pensionsfonden ej längre beredd att medverka i
överenskommelser i fråga om fondens köp av prioriterade obligationer på
det sätt riksbanken förordade. Under perioden januari-september 1984
emitterade staten riksobligationer för närmare 13 miljarder kr. pf1 till marknaden anpassade villkor. I och med att staten gör emissioner av både
prioriterade och marknadsmässiga obligationer förekommer nu två statsobligationsränlor. Skillnaden mellan den prioriterade räntan och marknadsräntan var under våren 1984 ringa för att i samband med räntehöjningar i juni öka till ca 3 procentenheter. Därefter har den suct:essivt krymt
men är alltjämt beaktansvärd (diagram 10: 4). Riintedifferensen bidrog i
hög grad till de låga direktköpen av prioriterade statsobligationer. Statsupplåningen från hushållen i form av det nya allemanssparandet har hittills

ISO
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[)iagram JO: 3 Statens budgetunderskott samt upplåning 1978-1984
Miljarder kr.. 12-månadersnöden

90
Statens budgetunderskott

80

70

60
I
I

I

50

Statens upplånong
utanfor bankerna

40
I

30

1978

1979

1981

1980

/

\/
1
I

'.;

,,

\

I
I

I

I!"'/

I
I

,,.,

I

I

~~

I

1982

1984

1983

Källor: Konjunkturinstitulct och riksbanken.

Tabell 10: 6 Statens budgetutfall samt upplåningsformcr 1983-1984
Milj. kr .. netwbclopp

Kassamässigt budgetutfall (nettoutg.-)
l!pplåning inom landet
Skattkammarviixlar och korttidslån
Räntehiirande obligationer
Riksohligationer
Premieohligationcr
Sparobligationcr
Statsskuldviixlar
Allemanssparandet
Övrigt

1983

1983
jan. -sept.

1984
jan. -sept.

-30216
20576
-31 5'27
21 798

-47 394
31923
-23194
27848

2800
'2997
20900

3 850
3 359
15 790

3 608

4270

-32314
25178
16233
-19 338
12600
5199
l 608
5099
3 461
316

9640

15471

7136

llpplåning utom landet

Anm. För att ernå övcrensstiimmclse mellan uppgifterna för statens upplåning och

budgetutfallet har riksgiildskontorcts och statsverkets ka,saföriindringar dragits av
från skattkammarviixlar och kontidslån.

Källor: Riksbanken och riksgäldskontoret.

Bilaga l.1

151

Preliminär nationalbudget

varit betydande. Under periodenjanuari-oktober 1984 uppgick detta sparande till drygt 4 miljarder kr. Enligt regeringens förslag till nya regler från
årsskiftet 198411985 skall den maximala månaJsinsiittningcn höjas frän 600
kr. till 800 kr.

Kommunerna
Beräknat från lö!)ande inkomst- och utgif!sredovisningar förefaller kommunernas utgifter ha överstigit deras inkomster under 1984. varvid det
finansiella sparandet bedöms ha försilmrats med drygt 2 miljarder kr. Selt
från den finansiella sidan balanserade under de tre första kvartalen 1984
kommunernas utgifter och inkomster varandra. vilket innebar en församring i det finansiella sparandet jämfört med samma period 1983 (tabell
10: 7). Samtidigt skedde ett omslag i kommunernas totala uppl{ining samt
en snabbare tillväxt i kommunernas övriga finansit:lla tillgångar. En kraftig
!'>vängning i kommunernas likvi<litetsutved:.ling frå11 i:n upphrngnad av de
likvida tillgångarna under de tre första kvartalen 1983 till en väsentlig
neddragning av dessa under motsvarande period 1984 iigdc rum (tabell
10: 7).
Under de tre första kvartalen 1984 översteg kommunernas återbetalningar deras bruttoupplåning på den inhemska kreditmarknaden (tabell
10: 7J. Det var kommunernas nettoskuld i försäkringsbolagen, spar- och
förcningsbankerna, som minskade.

Tahell 10: 7 Kommunernas finansiella sparande enlii:t finansräkenskaperna 19831984
Milj. kr., nettobelopp
1983

1983
jan.~ept.

Likvida tillgiingar
Ovriga finansiella tillgångar
Summa finansiella tillgångar (I)
Upptaning tot<ilt
darav: på svensk kreditmarknad
hos staten
övrig inhemsk uppl[ming
i utlandet
Övriga skulder
Summa skulder (21
Finansiellt sparande (l )-(21

806
3 591
4397
1215
52
147
1508
-492
2 167
3382
I 015

1984
jan.sept.

150
1924
- 86

-2304
2 155
- 149
-· 218
-1200
50
816
116

1241

69

1668
I O'i8
2726
1485

-sm

An111. Med likvida tillgångar avses banktillgodohavanden, bank-. kommun- och
företagscertitikat. innehav av statsskuldväxlar och riksobligationer samt kassa och
postgiro.
Källor: Riksbanken och statistiska centralhyrän.
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Bostiidcr

Färdigställandet av lägenheter var lägre 1984 än 1983 och uppgick till
3n 100. Även igångsättningen av bostäder minskade med närmare 5 000 till
32 700. Volymmässigt minskade bostadsinvesteringarna med 2,2 %, medan
de värdemässigt ökade med 4, 7 '7r.
Under de tre första kvartalen 1984 tecknades prioriterade bostadsobligationslån för 10.5 miljarder kr., vilket var 5,5 miljarder kr. lägre än samma
period 1983. I synnerhet affärsbankernas nettoförvärv var påtagligt lägre.
Bostad~sektorns nettouppliming på kreditmarknaden <inkl. lån fran staten)
kom under de tre första kvartalen 1984 att uppgå till ungefär samma belopp
som under motsvarande period 1983 (tabell 10: 81.
Pril'llt scktor 1

Den privata sektorns nettouppl[ming på den inhemska kreditmarknaden
var väsentligt lägre under de tre första kvartalen 1984 jämfört med samma
period 1983 (tabell 10: I()). Denna nedgång kompenserades till en del av
företagens ökade nettouppliining utomlands. som under de tre första kvartalen 1984 kom att överstiga den inhemska upplåningen något.
Företagens fasta investeringar var ca 7 miljarder kr. större 1984 jämfört
med 1983. Lagren drogs samtidigt ner i en långsammare takt. Finansieringsbehovet från investeringssidan ökade 1984 med drygt 10 miljarder kr.
Delårsresultatet för de större industriföretagen, dvs. med fler än 200
anställda, uppvisade för delåret 1984 ett bättre rörelseresultat !brutto) än
samma period 1983. Bruttomarginalen - resultat före avskrivningar och
finansiellt netto i relation till omsättningen - uppgick under delåret 1984

Tabell JO: 8 Prioriterade bostadskreditcr 1983-1984
Milj. kr., förändring

1983

1983
jan.sept.

Obligationer
därav: banker
enskilda försäkringsinrättningar
offentliga försiikringsinrattningar
övriga
Byggnadskrediter banker. m. rn.

19246
6073

16327
10207

9432
4087

6503

3 516

5461

4868
1802
-838

3 842
-1238
-3453

3 231
-3 347
3 078

Summa

18408

/:!87./

/:! 510

1984
jan.sept.

Staten

5 781

4250

4450

Summa

24189

17124

16960

Kli/la: Riksbanken.
1

Exkl. prioriterade bostadskrediter.
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Tabell 10: 9 Den prh·ata sektorns upplåning pii kreditmarknaden samt hos stakn
1983-1984 1
Milj. kr .. nettotielopp

1983

1983
jan.sepl.

1'184
jan.~epr.

A. Si-en sk kreditmarknw/
Obligationer och förlagslån
Direkta banklån
Upplåning hos kreditinstitut

4910
17041
5906

4 371
11 292
3 5o9

3 549
397:!
3 652

Summa

27917

19232

11173

B. Utlandet
Genom valutabanker
Genom mellanhandsinstitut
Övrigt

4600
4091
-1432

31100
3 776
- I 111

9500
4 708
-1508

7259

6465

12700

Totalt A + B
C. Staten

35176
9502

25697
7 200

23873
5900

Totalt A + B + C

44678

321197

29773

Summa

1
Exkl. kursförändringar och prioriterade bo>!adskrediter men inkl. oprioriterade
bostadskrediter.

Källor: Konjunkturinstitutet och riksbanken.

till 11,9 %, vilket innebar, att den steg med 0.8 procentenheter jämfört med
samma delår 1983. Förbättringen av företagens hruttosparande förefaller
1984 ha blivit lägre än det ökade finansieringsbehovet frän investeringssidan. Företage"ns finansiella sparande torde ha försämrats med några miljarder kr. detta år.
Även företagens tillfälliga vinstavsättningar på räntelöst konto i riksbanken samt insättningar på räntebärande likviditetskonton i riksbanken fick
en dämpande effekt på företagens likviditctsutveckling 1984.
Utvecklingen av företagens finansiella sparande samt avsättningar på
konto i riksbanken kan. med hänsyn till den måttliga ökning som skett av
den registrerade totala företagsupplåningen, ha inneburit i stort sett oförändrade likvida tillgångar hos företagen 1984 jämfört med en kraftig uppbyggnad 1983. I denna riktning talar också utvecklingen av vissa av företagens likvida tillgångar under de tre första kvartalen 1984. En omfördelning
av företagens likvida tillgångar ägde rum under denna period. Deras banktillgodohavanden drogs ner väsentligt. samtidigt som deras statsskuldväxelinnehav ökade.
Hushållens banktillgodohavanden blev i ston sett oförändrade under de
tre första kvartalen 1984. Allemanssparandet har samtidigt varit betydande
sedan starten i april 1984. Utvecklingen av dessa likvida tillgångar tillsammans med växande premieinbetalningar på livförsäkringar (netto) pekar på
en förbättring av hushållens finansiella sparande under de tre första kvartalen 1984. Denna tendens bestyrks av en samtidig lägre bankupplåning.
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Nuvarande uppgifter tyder {i andra sidan pf1 en ökad upplåning i mellanhandsinstimten. Utvecklingen av hushållens finansiella sparande fran den
finansiella sidan 1984 överensstämmer med den bild som beriikningar över
hushållens inkomster och utgifter ger.

10.4 Finansiellt sparande
Den offentliga sektorns linansieringsunderskott blev lägre 1983 iin 1982.
Samtidigt blev den totala företagssektorns sparandeöverskott betydligt
större. Minskningen av det löpande underskottet i bytesbalansen kan
uppskattas till 16 miljarder kr.
Finansiellt sparande 1980-1984
Miljarder kr.

1980

1981

1982

1981

1984

Offentlig >cktor
Bostiidcr
Hushåll
Finansiella företag
Icke finansiella
företag

-20

-28

-28

- IO

9
26

- 9
- I

-10

10
20

-40
- 9
- I

-35

-10

2h

28

32

-19

-Il

10

7

Bytesbalans

-19

-14

-23

-

()

7

Källor: Konjunkturinstitutet och statistiska centralbvrån.

För 1984 tyder nuvarande kalkyler på en fortsatt nedgång i finansieringsundcrskottet för den offentliga sektorn. Sparandeöverskottet inom företagssektorerna förefaller totalt sett bestil på ungefär samma nivå som 1983.
Sammantaget innebär detta en förbättring av bytesbalansen från ett underskott 1983 pfa 7 miljarder kr. till ett överskott på I miljard kr.
De icke-finansiella företagens finansiella sparande beräknas försämras
kraftigt 1985, varvid ett mindre sparandeunderskott förefaller uppkomma.
Trots förbättringar i de flesta övriga sektorers finansiella sparande torde
det totalt sett bli ett underskott i det inhemska finansiella sparandet 1985
och därmed också i bytesbalansen. Sammantaget resulterar den väntande
utvecklingen i ett omslag i bytesbalansen på ca 4 miljarder kr. till ett
underskott på ca 3 miljarder kr. 1985. 1

1

Finansdepartementet bedömer underskottet till ca 2 miljarder kr. 1985. se kapitel
I.
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10.5 Utblick mot 1985
Utifr~in

Je inkomst- och utgiftsprognoser för de olika sekton:rna. som
presenteras i de övriga kapitlen. rramlitggs i det följande vissa skattningar
för dessa ~ektorers finansiella variabler 1985.
Under 1985 skulle stutens inhemska uppliiningsbehov kunna komma att
minska mot bakgrund av en betydande neddragning av hudgehaldnt och
en försiimring av hyteshalansen.
En viss förbättring av /.:0111m1111crna.1 finansiella sparande förutses 1985.
vilket skulle kunna innebära en bgrc neddragning av kommunernas likvida
tillgiingar jämfört med 1984. I motsatt riktning pekar dock de beslutade
insättningarna pil likviditetskonto i rik.;,banken senast sista januari 1985.
Dessa uppskattas till 2 miljarder kr.
Under 1985 uppskattas färdigställandet av hostiidcr sjunka ytterligare till
~() 500. lgi\ngsättningcn beräknas volymmässigt sjunka med 2 700 lägenheter. En fortsatt volymmässig nedg{mg i bostadsinvesteringarna viintas
salcdes 1985. I värde beräknas dessa bli ungefär oförändrade. vilket indikerar ett oförändrat behov av bostadsbyggnadskrcditer 1985.
För 1985 förutses en fortsatt ökning av företagens fasta investeringar.
Ett lageromslag uppskattas ske från en lagerneddragning på 7 miljarder kr.
1984 till en uppbyggnad av lagren på 5 miljarder kr. Företagens finansicringsbehov från investeringssidan förefaller att komma att öka med ca 18
miljarder kr. 1985. Nuvarande beräkningar pekar på en kraftig förbättring
av företagens bruttosparande. Denna förbättring torde dock ej komma att
bli av samma storlek som det ökade finansieringsbehovet friln investeringssidan. Detta tillsammans med insiittningar på likviditetskonto och
ökade avsättningar pä allmänt investeringskonto i riksbanken, pekar pi\ en
viss neddragning av företagens likvida tillgängar 1985. vilken delvis kan
komma att motverkas av ökad upplfming utomlands.
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TILL REGERINGEN
Riksrevisionsverkets inkomstberäkning för budgetåret 1985/86
Enligt riksrevisionsverkets (RRV) instruktion skall RRV varje år till
regeringen lämna en beräkning av statsbudgetens inkomster för det kommande budgetåret. avsedd som underlag för inkomstberäkning i budgetpropositionen.
RRV redovisar i denna skrivelse förslag till beräkning av statsbudgetens
inkomster för budgetilret 1985/86. Beriikningarna har gjorts för vai:ie inkomsttitel för sig. I anslutning till beriikningarna har bedömningar gjorts
även av det vllnl<tde utfallet för budgetåret 1984/85. Underlag för beräkningarna har hämtat5 från berörda myndigheter. För beriikningarna av
inkomstskatterna har dessutom uppgifter från RRV s taxeringsstatistiska
undersökning och aktiebolagsenkät utnyttjats. lJ nderlaget till RRV s taxeringsstatistiska undersökning utgör ett urval av 23 000 personers självdeklarationer. I här presenterade beräkningar ingår n:sultat baserade på undersökningen för inkomståret 1982.
Inledningsvis presenteras en sammanfattning av beräkningsresultaten.
Därefter redovisas de förutsättningar och antaganden beträffande skatteunderlagets framtida utveckling som ligger till grund för beräkningarna. I
det sammanhanget redovisas resultaten från RRVs aktiebolagsenkät.
I den återstående delen beskrivs heräkningsresultaten för de olika inkomsttitlarna. Inkomsterna på statsbudgeten budgetåren 1981/82-1983/84
framgår av bilaga A. I bilagorna 8 och C redovisas en specifikation av
statsbudgetens inkomster för budgetåren 1984/85 resp. 1985/86. För att
underlätta jämförelse med prognoserna i den preliminära nationalbudgeten
presenteras i bilaga D beräkningsrcsultatcn kalenderårsvis för åren 1984.
1985och 1986.
Den av RRV utgivna Inkomstliggaren för hudgetf1ret 1984/85 kan användas som komplement till RRVs inkomstberäkning. Inkomstliggaren innehåller utförliga beskrivningar av vad de olika inkomsttitlarna avser och
vilka bestämmelser som gäller för dem.
Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören Berggren i närvaro
av avdelningschefen Sanell, revisionsdirektören Danielsson. byrå.direktörerna Aronsson. Rahmn och Svahlstedt, revisorn Andersson samt avdelningsdirektören Dal mo. föredragande.
Stockholm den 13 december 1984
G. Rune Berggren
Stig Dalmo
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I.

Sammanfattning

Förutsättningar
RRVs förslag till beräkning av statsbudgekns inkomster under hudgctåret 1985/86 och den nu gjorda uppskattningen av inkomsterna under
budgetåret 1984/85 har utförts under antagande om oförändrad ekonomisk
politik. Förändringar av ekonomisk-ptllitisk karakt~lf har beaktats i de fall
det föreligger beslut av statsmakterna eller förslag diirom har lagt<; fram av
regeringen i propositioner offentliggjorda före den I december 1984. Till
grund för beräkningen ligger bl. a. följande förutsättningar:
- Samordnad uppbörd av källskatt och arbetsgivaravgift fr. o. m.

~1r

1985

- En allmiin statlig fastighctsskatt införs den 1januari 1985
Begriinsning i rätten till avdrag för riinta som erlagts i förskott
permanent

gör~

Införande av vinstdclningsskatt år 1984
- Slopande av den kommunala taxeringen för juridiska personer fr. o. m.
den 1januari 1985
-

Införande av förnyelsefonder fr. o. m. den I januari 1985
Förbättringar inom föräldraförsäkringen m. m.
Ofödndrat avgiftsuttag för ATP och arbetsskadeförsäkringen
Höjning av skatterna på bensin, cl, kol m. m.
Höjning av skatterna på alkoholdrycker och tobak

- Höjningar avreseskatt, fordons- och kilometerskatt
- Postverkets avkastning baseras på ett nytt fast statskapital
- Omstrukturering av statens beredskapslager av olja. bensin. kol
Förutom dessa institutionella förutsättningar är bedömningen av k1mjunkturutvecklingcn betydelsefull för beräkningen av statsbudgetens inkomster. Den hedömning av det ekonomiska liiget som presenterades i
regeringens prop. 1984/85: 45 har utgjort det huvudsakliga underlaget för
antagandena om den samhiillsekonomiska utvecklingen. RRV har ocksit
haft kontakter med konjunkturinstitutet och finansdepartementet under
det där pågiicnde arbetet med den preliminära nationalhudgeten för ftr
1985.
På grundval härav har RRV valt att utgii från följande antaganden för
hcräkningarna:
Procentuell förändring från föregående är

LJthetald llinesumm;t
Komumentpri-;imkx. årsmedeltal
Pri\'al konsumtion. volym
Bruttonationalprodukten
Basbelopp. kr.
Basenhet. kr.

1984

198.'i

J9Xb

9.0
7.9
0.4

.'i.5

5.5
3.0

l.O

u

2.9

2.0

2.5

20 300
7000

21 700
7 800

22 600
7800

5.0
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De statligt taxerade inkomsterna för juridiska personer förutses öka med

18',( från år 1983 till 1984, Underlaget för denna prognos har hiimtats från
enkäten till svenska aktiebolag. sparbanker och försäkringsbolag som
RRV har genomfört under hösten 1984. Den statligt taxerade inkomsten
för iir 1985 heriiknas öka med 45r,;; jämfört med ;lr 1984, Den höga ucvecklingstakten beror friimst på att den kommunala heskattningen för juridiska
personer upphör fr. o. m. år 1985.
För att bättre belysa prognoserna över inkomstskatterna redovisas under titdn fysiska personers skatt pii inkomst. realisationsvinst och rörelse
nagra resultat ur prognosbearbetningarna av RR Ys taxeringsstatistiska
undersökning. Dc:t giiiler skatteeffekter för åren 1984-1986.
En specifikation av RRYs heriikningar av statsbudgetens inkomster
under hudget!iren 1984/85 och 1985/86 framgår av hilaga B resp. bilaga C.
En översiktlig sammanställning av heriikningsresultaten redovisas i tabell 2.

Bruttoredm·isning a\' statsbudgetens inkomster

På de flesta inkomsttitlar på statsbudgeten redovisas endast inkomster.
Pii ett mindre antal titlar redovisas även utgifter. F.:'ir dessa titlar sker en
nettoredLwisning. dvs. saldot av inkomster och utgifter tas upp på statsbudgeten. I tabell I görs en sammanställning av bruttobeloppen budget{tren
1983/84, 1984/85 och 1985/86. I RRYs prognosarbete ingår att bedöma
utvecklingen av bruttobeloppen för st1väl inkomster som utgifter. En när-

mar.: redovisning av dessa belopp finns i beskrivningen av resp. inkomsttitel.
Av tabell I framgår att bruttoinkomsterna för hudgetaret 1985/86 beräknas uppgå till 537 ,2 miljarder kr. vilket iir mer än duhhelt så mycket ~om
inkomsterna på statshudgeten. Utgiflerna på inkomsttitlarna beräknas till
280.5 miljarder kr. för samma budgetår.
Den största differensen mellan brutto- och nettoredovisningen finns på
inkomstlypen 1000 Skatter. Inkomsterna på huvudgruppen 1100 består till
största delen av preliminärskatter I statlig och kommunal inkomstskatt
m. m.). Utgifterna utgörs bl. a. av uthetalningar av kommunalskattemedel
och överskjutande skatt. För huvudgrupp 1100 beräknas hruttoinkom::;tcrna öka med 15 ,8 '/( mellan budgetåren 1983/84 och 1984/85. Av den
totala ökningen på ca 28 miljarder kr. är ca 13 miljarder kr. en engångseffekt till följd av den samordnade uppbörden av källskatt och arbetsgivaravgifter. Engångseffekten medför att inkomstut vecklingen för budgetåret
1985/86 blir relativt svag, 1.2 % . Bruttoutgifterna

beräkna~

öka med 7 .6 %

för hudgctåret 1985186.
Inkomsterna på huvudgruppen 1200 hestiir i huvudsak av arbetsgivaravgifter. I bruttosammanstiillningen ingår saväl ATP-avgifter som övriga
arbetsgivaravgifter som överförs till fonderade medel utanför statsbudge-

Prop. 1984/85:100
ten. Utgifterna utgörs av uthetalningar till ATP-systemet och olika fonderingar inom den statliga sektorn. Vidare uthetalas sjukförsäkringsavgifternas andel av sjukförsäkringens kostnader. Bruttoinkomsterna for huvudgruppen 1200 beräknas h!i i stort sett oförändrade mellan hudgetåret
1983/84 och 1984/85 p. g. a. ovannämnda engångseffekt. Utvecklingen av
bruttoinkomsterna mellan budgetaren 1984/85 och 1985/86 beräknas till

I0.7%.
Bruttoinkomsterna på huvudgruppen 1400 beräknas till 154 miljarder kr.
för budgetåret 1985/86 och bruttoutgifterna till knappt 49 miljarder kr. för
samma år. Bruttoutgifterna utgör återhetalningar av merviirdcskatt.
För hudgetåret 1985/86 beräknas hruttoinkomslerna pi\ huvudgrupp 5200
bli ungefär lika stora som bruttoutgifterna. NettOl som tas upp på statsbudgeten är 46 milj. kr. Omföringar mellan huvudgrupperna 1200 och 5200 av
de statliga arbetsgivaravgifterna liksom omföringar mellan huvudgrupperna 1100. 1200 m:h 1300 av egenavgifter. förmögenhetsskatter etc. är
exkluderade i tabell I.

Tabell 1.

Bruttoredo~·isning

av statsbudgetens inkomster budgetåren 1983/84 - 1985/86 <milj. kr. I
l.;tgifter

Inkomster

Inkomsthuvudgrupp

5::'.
iii"
rQj

Inkomst pi1 statsbudgeten

1983/84

1984185

1985/8fi

1983/84

1984/85

1985186

1983/84

1984185

198'.'i/86

1000 Skatter
varav
1100 1 Skatt
inkomst. real isationsvinst och
rörelse
1200 1 Lagstadgatfe socialavgifter
1400 Skatt på varor
och tjiinster
2000 Inkomster av statens verksamhet
3000 Inkomster av forsåld egendom
4000 Återbetalning av
lån
5000 Kalkylmässiga
inkomster
varav
5200 1 Statliga
pcnsionsavg netto

426 845

47:1173

498 2.~3

239144

2.'6 874

276 365

187701

216299

221 868

Summa

"
~

"'<":.,

ra

1

t.j

~

17fi 817

204 711

207 114

127914

140 37.~

151 106

48903

64 338

56008

r;.·
ö"

=
.,"'
~

rt>

117 443

117 454

130045

70 384

72 201

76 559

47059

45 253

128414

143 704

153 809

40846

44300

48 700

87 568

99404

105 109

008

24921

26428

-

23008

24 921

26428

52

98

99

-

52

98

99

"'::::"

4 358

4 330

4 155

-

-

4 3.~8

4 330

4 155

Q;:

9977

9436

8 311

3 974

4 159

6047

5 4fi2

4 152

s·=
r-

4 231

5 13fi

4 205

3930

3 974

4159

301

1 162

46

464240

511958

537 226

243074

260848

280524

221165

251111

256 701

2.~

-

5.~

486

:i::-

::a.

;;.e
3

-.,
l't

3 930

:i::-

Omföringar mellan statsbudgetens inkomsttitlar är exkluderade.
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De beräknade inkomsterna budgetåren 1984/85 och 1985/86
Diagram I Statsbudgetens inkomster budgetåret 1985/86

Procent av totala inkomsterna
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PROGNOS 1985/86 256.701 MKR

Enligt de nu redovisade heriikningarna uppgiir statsbudgetens inkomster
budgetåret 1984/85 till 251 111 milj. kr. Det är 29 946 milj. kr. eller 13 .5 '/i·
mer än utfallet för budgetåret 1983/84.
För budgetåret 1985/86 är ökningen endast 2,2 ';-( eller 5 590 milj. kr.
Inkomsterna beräknas således till 256 70 I milj. kr.
Den samordnade uppbörden av källskatt och arbetsgivaravgifter tillsammans med förkortning av kredittider för redovisning av punktskatter och
konkurrensneutral redovisning av mervärdeskatt medför engi'lngseffekter
pä statsbudgeten. En sammanställning av cngängseffekterna redovisas
nedan.

Bilaga J .2

11

Riksrevisionsverket inkomstheräkning

Diagram 2. Statsbudgetens inkomster av inkomstskatter, socialavgifter och skatt på
varor och tjänster. Budgetåren 1983/84-1985/86 (milj. kr .1
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Engångseffekter hudgetåren 19!!318.i-1985/86 (miljarder kr.)

RRV s beriikning. tnt<tll

191-:3/84

1984/8.'i

19K.'i/K6

221.2

251.1
+13.)q.

256,7
+2.2';;(

Förändring
Eng:ingseffckter
1100 Skatt pil inkomst. n~alisationsvinst ucll riircbc
1200 Lagstadgade S\>ciaJ.,vgifter
1400 Skall pi1 varor o.:h tjiinster
5000 Kalkylmiissiga inkomster
Summa cng:ingseffekter
Totala inkomster justerade
m h t engiingscffekter
Föriindring

1.9
1.8

13.0
- 7.0
2.0

1.2

O.R
3,7

217 .5

8,8

1,2

242.3
+I !.·Vi~

257.9
+n.4':;

En n:nsning av inkomsh:rna från tkssa cngångsdfcktcr skulle ge en
annan inkomstutwckling pii statsbudgeten. För budgetåret 1984/85 skulle
utvecklingstakten siinkas till 11 .4'::C.. Utvccklingstakten för budgethret
1985/86 skulle däremot öka till 6.4l;( .. Antaganden om liinc- och prisutveckling har stor betydelse för RRYs beräkningar. Enligt RRYs antagan-
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den blir löne- och prisökningarna lligre iircn I 985 och I 986 än tidigare

{1r.

Detta är huvw..lförklaringen till den liigre utvecklingstaktcn pf1 inkomsterna
mellan budgetåren I 984/85 och 1985186. Ytterligare förklaringar 1ill inkomstutvecklingen redovisas nedan.

Diagram 3. Skatt på inkomst, realisationsvinst och rörelse (inkomsthuvudgrupp
1100). Budgetåren 1980/81-1985/86 (milj. kr.)
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JURIDISi\A PERSONER 1121

Skatt på inkomst. realisationsvinst och rörelse beriiknas öka med 15 435
milj. kr. mellan budgetåren 1983/84 och 1984/85. Av diagram 3 framgår att
det är fysiska personers inkomstskatter, som ökar med 14625 milj. kr. och
uppgår diirmed till 50193 milj. kr. I denna ökning ingår en eng~rngseffekt pa
statsbudgeten till följd av att uppbörden av den preliminära A-skatten
kommer att ske månadsvis fr. o. m. inkomstaret 1985. Det innebär att
budgetåret 1984/85 innehiiller merinkomster motsvarande en manad~ uppbörd på ca 13000 milj. kr. Om resultatet rensas frän denna effekt. innebär
de förhållandevis stora skattelättnaderna till följd av marginalskattereformen åren 1984 och 1985 i kombination med en måttfull uppgång i den
antagna löncsummeutvecklingen. att inkomsttiteln fysiska personers inkomstskatter ökar rned ca 6.5 % . Tidsprofilen i de antagna lönesummeökningarna gör med gällande regler för kommunalskatteutbetalningar att
dessa blir förhållandevis höga budgetåren 1984/85 och 1985/86. Vid ber~ik-

E§'.i
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ningen av preliminiirskatterna har RRV antagit en höjning av den kommunala medelutdebiteringen M 1985 med 10 öre. För iir 1986 har RRV utg{1tt
från en oför~indrad kommunal mcddutdebitering i forh~illande till tir 1985,
dvs. 30:40 kr.
Budgetiiret 1985/86 ber~iknas titeln fysiska personers inkomstskatter till
39635 milj. kr. Det är en minskning med 10 558 milj. kr. Justeras resultatet
av beräkningarna med den n~imnda engångseffekten under budgetfiret
1984/85 blir ökningen ca 6,6c:t mellan budget{tren 1984/85 och 1985/86. Vid
kalkylerna har hiinsyn tagits till bl. a. det

pn:limin~1ra

taxeringsutfallet av

1984 [!l's taxering. Detta har bl. a. medfört att den överskjutande skatten
har,iusterats upp b{1de för budgetiiret 1984/85 d~i dessa utbetalningar beriiknas till drygt 11 700 milj. kr. och flir budgetåret 1985/86 d~t dcn överskjutande skatten beriiknas bli av samma storleksordning. RRV antar att den
föreslagna fastighebskattcn kommer att preliminärdebiteras för flertalet
juridiska personer fr. o. m. den I juli 1985, medan niigon preliminär beskattning för fysiska personer ime beräknas ske i någon nämnvärd omfattning. utan kommer in i form av ökade fyllnadsinbetalningar våren 1986
(prop. 1984/85: 85). Den omförs sedan till titeln under skatt på egendom när
taxeringen år 1986 är klar. dvs. först budgetäret 1986/87.
Juridiska personers skatter beräknas öka med 891 milj. kr. mellan budgetåren J983/84 och 1984/85. Det beror främst på att de preliminiirt debiterade B-skatterna steg med 1983 milj. kr., vilket i sin tur beror på att den
slutliga skatten 1982 och 1983 har stigit kraftigt. Dessutom blev den
överskjutande skatten 600 milj. kr. högre än 1983184 enligt det preliminära
taxeringsutfallet. Omföringar till andra inkomsttitlar har stigit med 525
milj. kr. vilket beror på hyreshusavgiften som infördes 1983. Den omförs
budgetåret 1984/85.
Mellan budgetåren 1984/85 och 1985/86 beräknas de juridiska personernas skatter öka med 2 142 milj. kr. Preliminär B-skatt beräknas öka med
2 703 milj. kr. Det ökade prelimiuärskatteuttaget beror bl. a. pfi att fastighetsskatten och vinstdclningsskatten till stor del preliminärdebiteras. Det
höga preliminärskatteuttaget medför att fyllnadsinbetalningarna våren
1986 beräknas minska med 1415 milj. kr. jämfört med våren 1985. Kommunalskatteutbetalningarna beräknas minska med I 206 milj. kr. mellan
budgetåren 1984/85 och 1985/86 till följd av att den kommunala beskattningen för juridiska personer beräknas upphöra fr. o. m. 1985 (prop. 1983/
84: 133, 1984/85: 70).
Inkomsterna från de lagstadgade socialavgifterna beräknas minska med
1806 milj. kr. mellan budgetåren 1983/84 och 1984i85. Nedg[ingen förklaras
av att utfallet för budge1i1ret 1983/84 innehöll en positiv engångseffekt
genom affärsverkens övergång till löpande uppbörd samt en tillfällig inkomstförstärkning genom den tillfälliga höjningen av den allmLinna löneavgiften. Vidare har den negativa engängseffekten p;°1 inkomsterna från
socialavgifterna. som erhålls för budgetåret 1984/85 till följd av övergängen
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Diagram 4. Lagstadgade sociala,·gifter (inkomsthuvudgrupp 1200). Budgetåren 1980/
81-1985/86 (milj. kr.)
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till samordnad uppbörd av källskatt och arbetsgivaravgifter. påverkat inkomstutvecklingen mellan budgetåren. Denna engångseffekt beriiknas till
ca 7 miljarder kr.
Utvecklingstakten på inkomsterna från socialavgifterna mellan budgetåren 1984/85 och 1985/86 blir mycket gynnsam genom ovannämnda engångseffekt. Inkomsterna beräknas öka med 8 233 milj. kr .. vilket ger en
utveckling på 18.2%. Den beslutade höjningen av arbetsmarknadsavgiften
till 1.6 %- av avgiftsunderlaget fr. o. m. den I januari 1985 ger en inkomstförstärkning på ca 525 milj. kr.
Skatt på varor och tjänster uppgick till 87 568 milj. kr. för budgetåret
I98Ji84. Härav svarade mervärde skatten för ca 55 % . för budgetåret
1984/85 beräknas inkomsterna av skatt på varor och tjänster till 99 404
milj. kr. vilket är en ökning med 13.51/C>. För budgetåret 1985/86 ökar
inkomsterna med 5.7% till 105 109 milj. kr.
Som tidigare nämnts har konkurrensneutral redovisning av mervärdeskatt tillsammans med kortare kredittid vid redovisning av punktskatter
medfört kassamässiga förstärkningar av inkomsterna under budgetftren
1983/84-1985/86. Dessa förstärkningar är engångseffekter och har beräknats till 1800 milj. kr.. 2000 milj. kr. resp. 1200 milj. kr. for de aktuella

85/86
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Diai:ram 5. Skatt på rnror och tjänster (inkomsthu"udgrupp 1400). Budgetåren 1980/
81-1985/86 (milj. kr.)
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budgetåren. Rensat för dessa engångseffekter ökar ändå inkomsterna i en
högre takt mellan budgetåren 1983/84 och 1984/85 än mellan budgetåren
1984/85 och 1985/86. Förklaringen är dels att prisutvecklingen antas bli
högre år 1984 än för åren 1985 och 1986, dels höjningar av olika punktskatter.
Den 3 december 1984 höjdes skatterna på tobak och alkoholdrycker.
Höjningen beräknas ge ökade inkomster med ca 300 milj. kr. budgetåret
1984/85 och med ca 700 milj. kr. budgetåret 1985/86. Bensinskatten höjdes
med 50 öre per liter den I december 1984. Fr. o. m. den I januari 1985
kommer energiskatten på bensin all överföras till bensinskatten. Detta är
förklaringen till inkomstökningen p[t titeln bensinskatt. Samtidigt med
höjningen av bensinskatten höjs energiskatten p{1 el med 2 öre per kWh.
Vid årsskiftet höjs också energiskatten på kol och dessutom kommer
naturgas och gasol att beskattas. Tillsammans ger energiskattchöjningarna
ökade inkomster med ca 750 milj. kr. budgetåret 1984/85 och med ca 2 100
milj. kr. budgetåret 1985/86. Fordonsskatten höjs den I januari 1985 med ca
24 %. Vidare höjs kilometerskatten den I mars 1985 i motsvarande grad
som bensinskatten. Totalt beräknas höjningen av vägtralikskatterna öka
inkomsterna med knappt 500 milj. kr. budgetåret 1984/85. För budgetåret
1985/86 beräknas inkomsterna öka med knappt 900 milj. kr.

65/86

I
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lnkomsthuvudgruppen försiiljningsinkomskr beräknas öka kraftigt för
budgetåren 1984/85 och 1985/86. Ökningen beriiknas till I 04fi milj. kr. resp.
676 milj. kr., vilket beror pii de försäljningsinkomster som erht1lls vid
utförsäljning av beredskapslager för olja m. m.
Avskrivningar - huvudsakligen för affärsverken - beräknas minska
med I 445 milj. kr. mellan budgetåren 1983/84 och 1984/85. Orsaken till
minskningen är att televerkets avskrivningar upphör fr. o. m. budgetaret
1984/85. För budgetåret 1985/86 beräknas avskrivningarna till 4 106
milj. kr. vilket är en minskning med 195 milj. kr. jämfört med budgetåret
1984/85. Nedgången i inlevcransen av avskrivningar förklaras av att postverkets inleveranser beräknas upphöra fr. o. m. budgetaret 1985/86.
Tabell 2. Sammanställning av beräkningsresultat för budgetåren 1984/85 och 1985/86, (milj. kr.)

1983184
Utfall

1984/85
Stahhudgct

1984/85
Prognos

1985/!Hi
Prognos

Förändring !984/XS-1985!86
Belopp

Inkomster
I 000 Skatter
1100 Skatt på inkomst,
realisationsvinst
och rörelse
1200 Lagstadgade
socialavgifter
1300 Skatt på egendom
därav
1312 Hvreshusavgift
1321 Fysiska
personers
förmögenhetsskatt
1342 Skatt på
värdepapper
1400 Skatt på varor
och tjänster
2000 Inkomster av
statens verksamhet
2100 Rörelseöverskott
därav
2110 Affärsverkens inlevererade
överskott
2131 Riksbanken>
inlevererade överskott
2200 Överskott av
statens fastighetsförvaltning
2300 Ränteinkomster
därav
2332 Ränteinkomster på
lån för
bostadsbyggande

Prncent

,,

221 165
187701

244085
208 707

251 111
216299

256 701
221 868

5 590
5 568

48903

62 4:!3

64 338

56008

-8 330

-12.9

47059
4 172

43 911
6589

45 253
7 305

53486

7265

8 233
-40

18.2
-0.5

720

675

I l<JO

425

63.0

901

2071

2 575

I 830

-745

-28.9

'!>67

540

950

I 000

50

5.3

87 568

95 784

99404

105 109

5 705

5,7

23008
8641

24009
8748

24921
8763

26428
8918

1507
156

6,0

2882

3 078

2990

3086

96

3.2

4000

4000

4000

4000

()

0,0

399
11405

300
12236

364
11903

461
12 382

97
479

26.7
4.0

7987

8100

8000

8700

700

8.8

2.6

1.8
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1983i84
Utfall

1984/85
Statsbudget

1984/85
Prognos

1985/8h
Prognos

För;indring 1984/85-1985/86

Belopp
2400 Aktieutdelning
2500 Offrntligrättsliga avgifter
2600 Försäljningsinkomster
2700 B.'iter m. m.
2800 Övriga inkomster
av statens verksam het
3000 Inkomster av försåld egendom
3100 Inkomster av försålda byggnader
och maskiner m. m.
3200 Övriga inkomster
av markförsäljning
3300 Övriga inkomster
av försåld egendom
4000 Aterbctalning av
Ian
4100 Aterbctalning av
11.äringslån
4200 Atcrbetalning av
bostadslån m. m.
4300 Återbetalning av
studielån
4400 Återbetalning av
energis parlån
4500 Aterbctalning av
övriga lån
5000 Kalkylmä~siga
inkomster
5100 Avskrivningar
därav
5111 Post verkets
avskrivningar
5200 Statliga pensionsavgifter, netto

2

Riksda~en

Procent

153

181

256

250

-6

-2.3

1 221

14%

1 529

1605

75

4.9

265
424

264
385

I 311
395

1987
405

676
10

51.5
2.6

500

400

400

420

20

5.0

52

1816

98

99

28

40

53

71

4

0.9
18

33.9

()

-19,8

20

1775

44

'27

-17

-38,4

4 358

3 862

4330

4 155

-175

-4.0

547

333

569

400

-169

-29.7

2 223

2 101

2 201

2 151

-50

-2.3

957

908

981

1038

57

5,8

224

215

245

265

20

8.2

407

305

334

302

-32

-9.7

6047
5 745

5691
4 231

5462
4300

4152
4106

-1 311
-195

-24.0
-4,5

400

415

398

0

-398

-100,0

301

1460

1162

46

-1116

-96.0

1984185. 1 sam/. Nr 100.
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Il. Allmänna förutsättningar
Statsbudgetens utfall budgetåren

1979/80-1983/8~

Det statliga budgetsystemet mnderniserades hudgetåret 1980/81. Statsbudgetens inkomster grupperades efkr karaktären p;i inkomsten när den
flyter in till den statliga sektorn. Uppdelningen av statsbudgetens utgiftssida i en drift- och en kapitalbudget ersattes av en statsbudget för sft.v~il
drift- som investeringsutgifter.
I tabell 3 presenteras statsbudgetens inkomster och utgifter för buogetåren 1979/80- 1983/84. Statshudgdens inkomster för budgetaret 1979/80
upptas i tabellen endast med en slutsumma eftersnm niigon fullstiindig
fördelning enligt den nya grupperingen inte är möjlig.
lnk11msterna pi1 statsbudgeten för budgetåret 1983/84 bkv 221 I 65
milj. kr. Det var en ökning med 29885 milj. kr. eller

13,5';:~

jiimfort m1.:d

budgetåret 1982/83. Statsbudgetens utgifter uppgick till 298264 milj. kr.
under budgetäret 1983/84. Det var en ökning med 20 38) milj. kr. eller 7 .3 '.;(
jiimfört med föregående budgetår. Statsbudgetens underskott, dvs. skillnaden mellan utgifter och inkomster. hlev 77099 milj. kr. för budgetåret

1983/84
Tabell 3. Statsbudgetens utfall budgetåren l 979180-198318.i (milj. kr.)

Budget?tr

1980/81

1981 /8~

1982183

I 983/~4

34057

36251

W534

48903

33 890
2 358

31 250
2 741

36032
3 284

47059
4172

27 208
37 305

29564
40665

35 156
45423

39047
48 520

14 552

17 762

22407

23 008

77
2406
3434

49
2644
6 205

190

52

2 978
h275

4 358
60·17

l3H91

155 287

167131

191280

221 165

137 774
25960

170 856
43927

185 844
50562

212 478

144 301
53 580

1979/80

/11k11m.11er
Skatt pil inkomst. realisationsvinst och
rörelse
Lag~tadgade socialavgifter
Skall på egendom
Skatt pii varor 11t.:h
tjänster (exkl mcrvärdcskatt)
Mervärde skall
Inkomster av statens
verksamhet
lnkomster av försåld
egendom
Aterhetalninl:! av lån
Kalkyhnäs~iga inkomster

Summa inkomster
U1g(ficr
Förslag~- och ohetecknade anslag
Reservationsanslag
Investeringsanslag 1
Rörliga krediter
( + = ökad disposition. - = minskad
disposition)

Summa utgifter
Undenko11
1

64 553

176~3

+I 058

+455

-1242

+848

+383

182475

215238

235164

277879

298264

49984

59951

68033

86599

77099

Begreppet slopades fr. o. m. budg<.:tan:t 1980i81.
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En niirmare redogörelse for ut vecklingen av staten' inkomster och utgifter liimnas i RRVs publikation "'Statens finanser 1984"'. En detaljerad
redovisning av l:iudgetutfallet framgiir av RR\'s publikation '"Statsl:iudgetens utfall budgetitret 1983/84 · ·.

Antaganden för fysiska personers inkomster ilrcn 1983-198(1
Inkomstutveddingen fi.ir de fy.~iska personerna har en avgörande betydelse för de direkta skatternas utveckling. På olika s:itt pttverkar den ocksa
förändringarna i de indirekta skatterna liksom inkomster av

~latens

verk-

samhet LlCh de statliga affärsverkens inleveranser a\ överskott till staten.
Ut vecklingen för de fysiska personernas inkomst>katter bestiims friimst
av förändringar i inkomst av tjänst. dvs. huvudsakligen av lönesummeutvccklingen. Förändringarna i den totala lönesumman pitverka, av avtalsuppgörelserna mellan arbetsmarknadens parter och av :indringar i syssclsiittningcn för anstiillda samt av den s. k. löneglidningen. dvs. förtjänstutvecklingen utöver den avtalsmässiga ökningen.
Konjunkturinstitutet beräknade i sin höst rapport I 984 att den totala
utbetalda lönesumman ökade med 7 .8 <,:(. mellan ilren 1982 och 1983 och
med 8,3l'.f- mellan ären 1983 och 1984.
I prop. 1984/85: 45 om vissa ekonomisk-politiska åtgärder redovisar
regeringen sin syn på den ekonomiska utvecklingen för itr 1984 och år
1985. De antaganden dessa kalkyler bygger p:1 förutsiitter en lönekostnadsökning om totalt 5 c;;. ~tr 1985 och en prisstegring på 3 <'+ under loppet av är
1985.
RRV har haft kontakter med konjunkturinstitutet och finansdepartementet och diirvid kunnat stämma av n{tgra av de centrala antaganden som
påverkar statsbudgetens inknmster. S[idana centrala antaganden är förutom lönesummans tillviixt bl. a. konsumenlprisulvecklingen, import- och
exportantaganden rn. m. Enligt vad RRV erfar antar man i det pftgående
arbetet med nationalbudgeten att den utbetalda iönesumman ökar med 9 r,:.;.
mellan iiren 1983 och 1984. Mellan ären 1984 och 1985 l:ieriikna~ den
utbetalda lönesumman öka med 5.5%. Konjunkturinstitutet arbetar ocks[1
med ett altcrnativ som bygger pil en lönesummeökning p[1 7 .5 '."(. RRV har
valt att göra kalkyk:rna över statsbudgetens inkomster på den bgre lönesummeökningen mellan ~tren l 984 och 1985, dvs. 5.5 r,,o;.
För år 1986 har RRV valt att skriva fram lönesummans tillväxt med

5.5'!1-.
De utbetalda pensionerna förutsiitts ha likat med 14.3 r;;- mellan åren
1982 och 1983. För år 1984 beräknas ökningstakten till 7.0CX. De utbetalda
pensionerna beräknas öka med 9.5 %·år 1985. RRV har förutsatt att basbeloppet uppgår till 21 700 kr. fr. o. m. den 1januari 1985. För år 1986 har
RRV skrivit fram de utbetalda pensionerna med 7 ,0 c,:;;-. och antagit att
basbeloppet blir 22 600 kr. Pensionerna utgjorde inkomstarel 1983 knappt
19% av de sammanriiknade inkomsterna.

Prop. 1984/85: 100
För olika SO\:iala förmimer vilka ta" upp till hc-;kattning s~lsom sjukpenning. föräldrapenning. dagpenning. uthildningshidrag m. m. förutses följande ökningstal. Mellan ftren 1982 och 1983 ökade dessa förmåner med
14.6 (f. ;\r 1984 har RRV antagit en ökningstakt pfi 5 r.:(.. I kalkylen för år
1985 beräknas ökningen bli 5.YX. För år 1986 har RRV skrivit fram dess(l
inkomster med 5.4 s:;.
Av fysiska personers sammanlagda inkomst fö· 1983 svarade inkomst av
jordhruksfastighet för I.Il'/(. Inkomst av rörebe svarade samma år för ca
2. 7 %. I beräkningarna har antagits att inkomst av jordhruksfastighet och
rörelse ökar med 24,6'>( resp. 5.8':1 mellan ilren 1983 och 1984. Mellan
åren 1984 och 1985 förutses inkomsterna av rörelse öka med ca 7 .tVi'f. och
inkomsterna av jord bruks fastighet med 7 .6 S·r.
Inkomst av kapital uppgick ar 1983 till 14 570 milj. kr.. vilket är 3.2 'kav
de sammanräknade inkomsterna. Mellan åren 1983 och 1984 förutses en
ökningstakt p~t 14,4C:·~ i inkomstslaget kapital. År 1985 antar RRV att
inkomsterna av kapital ökar med 16.3 %. Den genomsnittliga räntenivån
sänktes från 12.5 procentenheter till 11.3 procentenheter 1983 och antas
öka till 11,6 procentenheter 1984.
Inkomsterna av annan fastighet uppgick till 3 171 milj. kr. ar 1983 och
svarade då för mindre än 1 '/( av de sammanlagda inkomsterna. För år 1984
och framåt har RRV skrivit fram inkomsterna med drygt 2 %·.
Underskott i förvärvskälla har sedan slutet av 1960-talct ökat kraftigt
varje år med några få undantag. Den mest betydelsefulla avdragsposten är
underskott av annan fastighet som svarar för merparten av underskotten.
Underskott av kapital svarar för större delen av det resterande underskottet.
De sammanlagda underskotten som u1nyttjades i olika förvärvskällor
uppgick år 1983 till :!9995 milj. kr. Det är 6.8'/~ av de sammanräknade
inkomsterna.
För år 1984 har RRV skrivit fram underskottsavdragen med knappt 1 l/(,.
För år 1985 har underskottsavdragen skrivits fram med 8.2 %.

Antaganden för aktiebolagens inkomster yerksamhetsåren 1983, 1984 och
1985
RRV genomför årligen i oktober en undersökning av de svenska aktiebolagens. sparbankernas och försäkringsbolagens taxerade inkomster. Undersökningen bygger på uppgifter från en enkät till ett urval om ca 2 400
företag. Urvalet görs med utgångspunkt i företagens statligt taxerade inkomster och antal anställda. Dessa uppgifter finns hos riksskatteverket
och statistiska centralbyråns (SCBJ centrala företagsrcgistcr. De taxerade
inkomsterna avser det föregående verksamhetsåret. Årets undersökning
bygger på ett urval som avser de statligt taxerade inkomsterna för verksamhetsåret 198:!.
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I enkäten ingår frågor om den till statlig och kommunal skatt taxerade
inkomsten för verksamhetsliren 1983 och 1984 samt beräknade fyllnadsinbetalningar under våren 1985. Vidare ingår frågor angående vinstdelningsskattcn.
I det följande redogörs för vissa huvudresultat av undersökningen. Det
bör observeras att uppgifterna vad gäller storleksgruppen 0- 19 anställda
är mycket osäkra. Urvalet för denna grupp är jämfört med totala antalet
förekommande företag mycket litet. Dessutom iir bortfallet störst inom
denna grupp av företag. Svarsfrek ven sen var mycket låg vid årets undersökning. endast 66 %. varför hela undersökningen är mycket osäker. En
utförlig beskrivning kommer att publiceras i SCBs Statistiska med<lelanden. serie F.
Av tabell 4 framg~1r företagens statligt taxerade inkomster enligt det
definitiva taxeringsutfallet för verksamhetsåren 1971-1983 (preliminärt
utfall för 1983). Enligt e11kiite11 uppgick den till statlig skatt taxerade
inkomsten för verksamhetsåret 1983 till 11 267 milj. kr. Det innebär en
ökning mt:d endast 6 '/(jämfört med utfallet för verksam.hets~in:t 1982. Det
preliminära utfallet för verksamhetsåret 1983 uppgick till 12 561 milj. kr.
vilket är en ökning med 18 % jämfört med utfallet för verksamhetsåret
1982. Detta innebär att enkätresultatet ligger hela 10%· under preliminärt
utfall för verksamhetsåret 1983. En förklaring till detta är den låga svarsfrekvensen. En annan förklaring är att de flesta företagen svarar på frågorna om taxt:rad inkomst utifrån inlämnade deklarationer. vilka senare
kan bli upptaxerade av skattemyndigheterna. Den statligt taxerade inkomsten beräknas enligt enkäten öka med 12 o/r mellan åren 1983 och 1984.
Tahell 4. Statligt taxerad inkomst för aktiebolag m. 11. <Bl-längden) åren 1971-1983
Verksamhetsilr

Taxt:rad inkomst
milj. kr.

Förändring från
föregående ar <;(.

1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983

2810
3473
3919
3 627
6299
5 799
4 312
5498
5 857
5026
8005
10635
12 561 ( Prel. utfall)

-26
+24
+ 13
- 7
+74
- 8
-26
+28
+ 7
-14
+59
+33
+18

Av tabell 5 framgår övriga enkätresultat. Den kommunalt taxerade inkomsten beräknas bli i det närmaste oföriindrad mellan verksamhetsåren
1983 och 1984. Fyllnadsinbetalningarna under våren 1985 beräknas enligt
enkäten utgöra ca 21 o/r av den totala bolagsskatten för verksamhetsåret
1984.

.,.,
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Förändringar som heräknas p:lverka de svenska aktiebolagen<. m. fl.
skatteunderlag verksamhetsåren 1984 och 1985.
- Forsknings- och

utvecklingsavdragct

upphör fr. o. m.

l':i84 <SFS

1983:986)
- .Ändrade regler för lagernedskrivning fr. o. m. 1984 (SFS 1983: 98.~)
- .Ändrad skattesats för år 1984 (SFS 1983: 984)
- Förlii.ngning av inhetalning till siirskilt investcringskontll giiller även
1984 års vinster (SFS 1983: 985)
- Införande av vinstddning~skatt fr. o. m. 1984 <SFS 1983: 1086)
- lnbetalningskvoten för allmänna investeringsfonderna höjs fr. o. m.
blikslut per den 31 december 1984 (prop. 1984/85: 86J
- Förnyelsefonder hcräknas

införa~

- Kommunal beskattning
1984/85: 70)

beräknas

fr. o. m. 1985 (prop. 1984/85: 86)
upphöra fr. o. m. 1985 (prop.

- Garantibeskattning av fastighet beriiknas upphöra
1984/85: 70)
- .Ändrad skattesats vid statlig heskattning fr. l). 111.
1984/85: 70)

1985

(prop.

1985

(prop.

- Hyreshusavgiften beräknas upphöra 31 december 1984 (prop.
1984/85: 18)
- Fastighetsskattcn beräknas träda i kraft den I januari 1985 (prop.
1984/85: 18)
- .Ändrade bestiimmclser om riintebidrag till följd av fastighetsskattcn
(prop. 1984/85: 85 J
Vid bedömningen av statligt och kommunalt taxerade inkt)mster för
verksamhetsärct 1984 har RRV utgått fr{in enkätresultaten. Dessa innebär
som tidigare nämnts en ökning pa 1y;; för statligt taxerad inkomst mellan
verksamhetsfiren 1983 och 1984 och oförändrad för kommunal taxerad
inkomst under samma period.
Den låga svarsfrekvensen och RRVs erfarenhet att företagen underskattar uppgångar har gjort att RRV frång[itt resultatet av enkäten. RRV riiknar
med att den statligt taxerade inkomsten för B 1-längJcn ökar med 20 f/(. För

82-. C-längden räknas med en ökning pi't 10 i;;. Detta innehiir att skatteunderlaget för juridiska personer ökar från 14270 milj. kr. till 16854 milj. kr..
dvs. med 18 '."i. mellan verksamhetsttren 1983 och 1984.
Den kommunalt taxerade inkomsten for B 1-liingden beriiknar KRY ökar
med 5 C:r· och B2-. C-liingdcn med I C:( vilket medför en ökning med 4 r..::r för
det kommunala skatteunderlaget mellan verksamhetsåren 1983 och 1984.
dvs. från 24 661 milj. kr. till 25 719 milj. kr.
Vid bedömningen av det statliga skatteunderlaget 198.'i har RRV utg[1tt
frttn en trendmiissig ökning p[1 10<;;:.. Diirtill tillkommer de olika effekterna.
som kan vara positiva eller negativa. av de föreslagna eller genomförda
föriindringarna. En kort heskrivning följer.
Fr. o. m. den I januari 1984 infördes vinstdelningsskatt (S FS 1983: I086).
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Vinstdelningsskattcn är 20% av vinstdelningsunderlaget. Detta underlag
iir företagets reala vinst. med hänsyn tagen till inflationen (8 <;; 1984). till
den del vinsten överstiger fribeloppet. Fribeloppet iir 6'.:f av företagets
lönesumma eller 500000 kr. Vinstdclningsskatten blir avdragsgill första
gängen vid 1986 {irs taxering dvs. verksamhets;'tret 1985. Enktitcn visade
ett vinstdelningsunderlag p{i 5 949 milj. kr.. vilket ger en vinstdelningsskall
på I 190 milj. kr. Eftersom många företag hade svårigheter med att beriikna
vinstdelningsunderlaget och därför ej besvarade frågan beräknar RRV
vinstdclningsskatten till 1 500 milj. kr.
Företagen har sedan länge rätt all göra frivilliga avsättningar till allmän
inv.:steringsfond. För niirvarandc giilkr att avsiillningen är avdragsgill om
ett belopp motsvarande 50 '7·( av avsiittningcn betalas in p~i riintelöst konto i
riksbanken. I prop. 1984/85: 86 föresl~1s att inbetalning~kvoten höjs till
75 r;-( för avsättningar som görs i bokslut per den 31 december 1984 och
senare.

1 prop. 1984/85: 86 föreslår regeringen att aktiebolag. ål111omiska föreningar, sparbanker och ömsesidiga skadeförsiikringsanstalter

~kall

betala

in ett belopp motsvarande I0 r;,; av företagets justerade lirs vinst pfi ett
räntelöst konto i riksbanken. ett s. k. förnyelsekonto. Inbetalningen skall
ske under det beskallningsår för vilket taxering i första instans sker år
1986. För företag som inte skall taxeras detta {ir sker inbetalningen 1987.
Företag med en justerad vinst mindre :in 500 000 kr. behöver ej göra nägon
inbetalning. Inbetalningen skall göras senast i anslutning till att företaget
liimnar sin sj;ilvdeklaration vftren 1986. Inbetalningen blir avdragsgill om
företaget gör en lika stor avs;i11ning till förnyehefond. Förnyelsefonden fär
utnyttjas för utbildning av anställda hos företaget samt för forskning och
utveckling.
I prop. 1984/85: 70 föreslår regeringen att den kommunala beskattningen
för juridiska personer urphör. f.'iir företag som har r:lkenskapstir lika med
kalenderår föreslås den kommunala beskallningen upphöra fr. o. m. verksamhets[1rct 1985. Företag med brutet räkenskapsår beskattas enligt det
nya systemt:t fr. o. m. det verksamhetsår som börjar n;irmast efter den I
januari 1986. I samma proposition föreslås ocks[1 att garantibeskattningen
av de juridiska personernas fastighetsinnchav upphiir.
I prop. 1984185: 18 förcsl~ir regeringen att hyreshusavgiften upphör

fr. o. m. den 31 december 1984 och ersätts med en fastighetsskatt fr. o. m.
den I januari 1985. fastighetsskatten skall bl. a. tas ut p~i hyreshus och
kontorshus. Skattesatsen för 1985 och framåt på schahlontaxerade hyreshus ;1r 1.4 <,:·; av taxeringsviirdet och pft konventionellt beskattade hyreshus

fr. o. m. 1985 är den ~ s:-1:., För konventionellt beskattade fastigheter är
skatten en avdragsgill

driftko~tnad. Fa~tighetsskattcn beräkna~

preliminär-

debiteras (prop. 1984/85: 85) fr. o. m. den I juli 1985. Fastighetsskatten
beräknas uppgå till I 358 milj. kr. för schahlontaxerade hyq:shus och till
1700 milj. kr. för övriga hyreshus för {1r 1985.
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Det statliga skatteunderlaget för juridiska personer verksamhetsåret
1985 beräknas med anledning av ovanstfaende effekter på skatteunderlaget
öka med 45 r,;t frän 1984. Den trendmässiga ökningen ökar underlaget med

I. 7 miljarder kr. Förslaget om slopad kommunal taxering för juridiska
personer beräknas öka skatteunderlaget med ca 8 miljarder kr.. då något
kommunalskatteavdrag i princip inte får göras vid taxering enligt det nya
systemet. De övriga förslagen ber~iknas minska skatteunderlaget med ca
2.3 miljarder kr.
Skatteunderlaget för juridiska personer beräknas tn:ndmiissigt öka med
10 %. från verksamhetsåret 1985 till 1986.

Tabell 5. Statligt och kommunalt taxerad inkomst, fyllnadsinhetalningar och •·instdelningsunderlag fördelat på företagsstorlek verksamhetsåren 19!B och
1984(milj.kr.I

1:1:1

;=

(JQ

Antal anställda

Statligt
taxerad
inkomst
för verksamhetsåret
1983

Förändring
i statligt
taxerad
inkomst
mellan verksam het såren
1983-1984

Kommunalt
taxerad
inkomst
för verksamhetsåret
1983

Förändring
i kommunalt
taxerad inkomst mellan
verksamhetsåren 1983 1984

Fvllnads-

b~talning
för verksamhetsåret 1984

Vinstdelningsunderlag för
verksamhetsåret 1984

~

N

::i=

.,rr.~
I'!)
~

c;.·

ö'

Aktiebolag
019
20- 99
100- 499
500-1999
2000Uppgift saknas
Totalt
Därav företag med fler
iln 500 anställda

446
626
327
614
282
100

4276
I 837
2 745
2642
5 995
1272

-845
+5M
-340
+472
+ 34
- 41

593
419
409
475
809
166

805
1100
I 249
724
1844
2::!8

11267

+1303

18767

-156

2870

5949

5 229

+ 896

8637

+.~06

I 284
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I 079
I 079
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3 810
I 014
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+
+
+
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Beräkning av de olika inkomsttitlarna

1000 Skatter
Samordnat uppbtirdssystcm för källskatt och arbctsgirnravgiftcr

Fr. o. m. år 198.'.'i gäller nya regler för upphörd av källskatt och arhc1sgivaravgifter och inneh{tllen preliminär sk.alt. Den samordnade upphiirden
skall ske mfi.nadsvis. Syftet med de nya reglerna iir att fä till stand en
siikrare avgiftsberiikning samt en effektivare och snabbare upphörd.
Reglerna inncb:ir i korthet följande:
Llpphörden av arhetsgivaravgiftcrna knyts an till de löpande löncutbctalningarna och samordnas med uppbörden av preliminär A-skatl som oc:k.sii
sk.all ske rn;inadsvi~. Arbehgivarna redovisar varje miinad den under fliregi1ende månad faktiskt u1givna lönen och räknar ut den avgift tmfmadsavgifl) som belöper pii lönc::summan. ReJovisningen görs i en upphörJsdcklaration som innefattar siiväl skatter som avgifter. Ska1tebcloppc1 och
manadsavgiften betalas in till limsstyrelscns skattepostgirokonto samtidigt
5om redovisningen lämnas. Förfarandet medför att de arbetsgivaravgifter
som månadsvis betalas under uppbörJsfiret för de allra flesta arbetsgivare
blir definitiva. En samlad reJovisning för hela utgiftsåret skall lämnas
endast i särskilt angivna fall. l sådana fall skall ocksf1 resterande avgiftsbclopp betalas in.
För avgifter som avser lön för vilken sjömansskatt betalas föresl[1s en
samorJning meJ uppbörJen av sjömansskatt.
Dl.!! nya uppbördssystemet skall administreras av de lokala skattemyndigheterna, liinsstyrelserna och riksskatteverket. Det nuvarande systemet
for debitering och upphörd av arbetsgivaravgifter. som administreras av
riksförsäkringsverket. avvecklas.
En av effekterna på statsbudgeten är ens. k. kassamiissig engangseffekt.
Eftersom rc::dovisningen hlir månatlig kommer det att för källskatterna
inrymmas en månadsuppbörd mera budgetifret 1984/8.5 jämfört med det
tidigare systemet. För socialavgifterna kommer det all för samma period
inrymmas en månadsuppbörd mindre. Eftersom den i1rliga källskatteuppbörden överstiger uppbörden av arbetsgivaravgifter blir den sammanlagda
effekten positiv på statsbudgeten.

1100 Skatt på inkomst, realisationsvinst och rörelse
Skatter på inkomst. realisationsvinst och rörelse redovi~as under denna
inkomsthuvudgrupp :;om upptar alla skatter som baseras pi.i en akwell eller
presumtiv nettoinkomst. Kontot är ett sarnlingskonto som redovisar inkomsterna av de skatter och avgifter som debiteras på de slutliga skattsedlarna var för sig. men uppbiirs "preliminärt" gemensamt. Det helopp som
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skall redovisas under 1100 utgör stil/ens bd1;'illna inkomslskatt !'lir en viss
period. i:J!ersom den samfällda skatteuppbörder. iir prdimin~ir ~;ker utbetalningar eller omföringar fdin kontot niir den slutliga taxeringen iir klar.
Konlol

best~[r

stdedes av b{1de inkomster och utgif1cr. \1nl bakgrund av alt

be-,kattningsrcglerna iir vit! skilda mellan juridiska personer och fysiska
personer sker en uppdelning

p~t

dessa kategorier i n.:dovisningen. I de

undantagsfall niir det inte är möjlig, att göra en uppdelning av inkomstskatlcrna pi'i dessa

tv~!

kalegorier redovisas inkomslerna som ofördelbara skal-

ler. Gemensamt for skatterna för de olika kategorierna iir emellertid sjiilva
uppbiirdssystcmcl. Detta redovisas i den av RRV utgivna inkomstliggaren.

1111 Fysiska pt>rsonrrs skatt på inkomst, realisation~Yinst och riirrlsr

I enlighel med giillande uppbi.irdsförfarande redt>visas

SlH11

inkomster

p~t

ti1eln preliminiir skall. fyllnadsbetalningar, kvars1~1ende skatt. restanlier
m. m. Lppbördsförfarandet f\.'1rutsätter ~i ven uppkoms1cn avs. k. överskjutande preliminär skatt. Den redovisas som utgift p[1 tileln. Som u1gif1er
redovisas iiven de restitutioner som föranleds av taxeringsiindringar m. m.
Den störsla utgiftsposten iir utbetalningar av kommunalskattemedel. Kommunalskatterna ingår i den samfällda slatligt administrerade skatteuppbörden. Kommunerna erhåller varje {1r ett förskott p;'; ~enast bnda taxering.
Den kända taxeringen ligger också till grund föi- slutavriikningen för taxeringsårets erh{1llna förskotl. I redovisningen vid länsstyrelserna är det f. n.
emellertid inte möjligt att göra uppdelningen mellan fysiska och juridiska
personers kommunalskatter. RRV gör diirför en ungefärlig beräkning på
denna fördelning. En omföring av denna fördelning görs därl.ör från de
totalt redovisade utbetalda kommunalskatterna under liteln 1131 ofördelbara skatter pä inkomst, realisationsvinst och rörelse till resp. fy:;iska och
juridiska personers skatt på inkomst och förmögenhet.
Slutlig debitering av skatter
Tilliimpningen av en enda skatteskala och individuella grundavdrag innebiir individuell beskattning. Grundavdraget uppgår till 7 500 kr. vid den
kommunala taxeringen. förutsatt att taxerade inkomsten uppgår till minst
detta belopp. Grundavdraget vid den statliga taxeringen slopades år 1980.
Principen om sambeskattning tilliimpas dock i ett avseende. ni-imligen vad
avser beskattningen av s. k. B-inkomster överstigande 5 000 kr. dvs. i
huvudsak inkomst av fastighet. tillfällig förviirvswrksamhct och kapital.
Härvid giilkr alt för gifta som båda haft taxerad inkomsl skall beskaltningsbar A-inkomst och beskattningsbar B-inkomst beräknas. Med A-inkomsl avses inkomst av tjiinst, utom periodisk! undcrslöd. inkomst av
jordbruksfastighet och inkomst av rörelse. Med 8-inkomst. eller kapitalinkomst. först{1s övriga inkomster. Vid skatteberäkningen av B-inkomsten
sammanliiggs dessa inkomster med den högsta A-inkomsten.
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Inkomståret 1980 infördes en marginalskattespiirr. Den sammanlagda
statliga och kommunala marginalskatten får inte överstiga 63 % i inkomstskikt upp till 30 basenheter(= 228000 kr år 1984). 651/r på inkomster
mellan 30 och 45 basenheter och 62 % därutöver vid beriikningen av det
statliga grundbeloppet.
För vissa kategorier skattskyldiga med A-inkomster och hemmavarande
harn under 16 år medges förvärvsavdrag. Förvärvsavdrag medges med
25 ';;}av inkomsten, dock högst 2 000 kr. Avdraget medges den av makarna
som har den lägsta A-inkomsten. Om gift skathkyldig med minderårigt
barn haft A-inkomst av jordbruksfastighet eller rörelse och maken utfört
arbete i förvärvskällan. får den skattskyldige åtnjuta förvärvsavdrag med
värdet av makens arbetsinsats. dock med högst I 000 kr. För ensamstående med hemmavarande barn under 16 år och A-inkomst medges
förvärvsavdrag med 25 r;f av inkomst av tjänst. jordbruksfastighet eller
rörelse. dock med högst 2000 kr. Fr.o.m. inkomstaret 1985 slopas emellertid förvärv sa vdraget.
Vidare medges avdrag för underhåll av icke hemmavarande harn under
l8år med högst 3000 kr. per barn. Avdrag för frivilliga periodiska understöd slopades helt fr. o. m. inkomståret 1983.
I skattesystemet finns vissa schablonmässigt beräknade minimiavdrag
bl. a. för utgifter för fullgörande av tjänsten för skattskyldiga som haft
inkomst av tjänst. Ett schablonavdrag på 5 % av kontant bruttolön m. m.
eller högst I 000 kr. gäller fr. o. m. år 1983. Vidare finns vissa extra avdrag
för fysiska personer, som haft inkomst av kapital eller inkomst av en- eller
t våfamiljsfastighet. Även inkomster av sådan fastighet beräknas enligt
schablonmetod.
Extra avdraget för inkomster av kapital uppgår till maximalt 800 kr. för
ensamstående och 1600 kr. för samtaxerade.
Det extra avdraget som medges i vissa fall för inkomster av annan
fastighet är I 500 kr.
Statlig inkomstskatt för fysiska personer. dödsbon och familjestiftelser
redovisas på den s. k. A-längdcn.
De för taxeringsåren 1980-1984 uträknade skattebeloppen framgår av
följande sammanställning (milj. kr.).
Taxeringsar
Statlig inkomstskatt. A-läng<len
varav grundbelopp
tilläggsbelopp

1980

1981

1982

1983

1984

29 742

31682

33 594

34841

35 352
34032
l 320

De kommunala skatterna utgörs av allmän kommunalskatt med däri
ingående församlingsskatt och landstingsskatt i form av inkomstskatt beräknad på grundval av inkomst och garantibelopp för fastighet.
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De gällande ::ivdragsreglerna vid statlig taxering som förviirvsavdrag.
underh[illsavdrag, övriga periodiska understöd m. m. iiger motsvarande
tillämpning vid taxering till kommunal beskattning.
Kommunal inkomstskatt uppgick taxeringsåren 1980-1984 till följande
hclopp (milj. kr.).
Taxeringsår
1980
1981
Kommunal inkomst66330
skatt: A-liingden

78 134

198'2

1983

1984

88 '273

93 94'2

l04 680

Förmögenheter under 400 000 kr. är befriade friin förmögenhetsskatt
fr. o. m. 1982 års taxering. Skattesatsen är 1.5 C:-i: för förmögenheter mellan
400000 kr. och 600000 kr. Den högsta skattesatsen uppgår till 3.0% för
förmögenheter överstigande I 800000 kr. Reglerna ändrades till följd av
den allmänna fastighetstaxeringen år 1981 och för 1984 års taxering hösten
1982. En tillfällig skärpning av förmi.igenhetsbe~kattningen skedde år 1983.
Skärpningen gällde alla skattepliktiga förmögenheter. Skatteuttaget höjdes
med 1.0 procentenheter i alla skikt i skalan. Skattepliktgränsen sänktes
från 400000 kr. till 300000 kr. och skatteuttaget var i detta skikt I<;(,,
Förmögenhetsskatt beräknas på den sammanlagda förmögenheten tillhörande föräldrar och barn under 18 år, som hor hos föräldrarna. Gränserna
för 198) års resp. 1984 års taxering framgår nedan.
Besk::ittningshar förmögenhet (kr.) Skattesah
vid 1985 års
taxering
300 000- 400 000
400 000- 600 000
600 000- 800 000
800000-1800000
1800000-

Skattesats vid 1984
års taxering
1,0'/(

1,5 %

2.5

w.

'2.0 ~'~
2.5 '}(

3,0

0(

3.0

4.0%

3.5 %

<;(.

Debiterad förmögenhetsskatt uppgick taxeringsåren 1980-1984 till följande belopp (milj. kr.).

Förmögenhetsskatt

Taxeringsår
1980
1981

198'2

1983

1984

588

718

901

2 575

70'2

Vissa kategorier skattskyldiga medges reduktion av skatten. För gift
skattskyldig vars make saknar inkomst medges skattereduktion med högst
I 800 kr. Avtrappning sker med 30 % av andra makens inkomst och rätten
till skattereduktion upphör således när inkomsten uppgår till 6000 kr. För
ensamstående med barn under 18 år utgör skattereduktionen I 800 kr. utan
reducering. Skattereduktion sker vid debitering av den slutliga skatten
genom reducering av statlig inkomstskatt, kommunal inkomstskatt. skogs-
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vänlsavgift eller skattetillägg. Vad som genom

~kattereduktion

bortfaller

vid debiteringen skall helt bäras av staten. vilket innebär att staten gottgör
kommuner och andra för eventuellt reducerade belopp.
Fr. o. m. taxeringsåret 1979 började en siirskild skattereduktion pil 400
kr. utgä till samtliga inkomsttagare. Därmed försvann den tidigare skattereduktionen på 250 kr. Den nya skattereduktionen indexreglerades under
inkomstiirct 1979 och uppgick d<l till 560 kr. För inkomstiiret 1980 anpassades den till det höjda grundavdragct kommunalt och uppgick till 320 kr.
År 1981 uppgick den sLirskilda skattereduktionen till 560 kr. Den särskilda
skattereduktionen avskaffades fr. o. m. inkomst[1ret 1982.
V[1ren 1980 beslutade riksdagen om vissa {1tgärder i syfte bl. a. att
underbtta ett nytt löneavtal. Pii skattcomr<ldet omfattade åtg~irderna bl. a.
en tillfällig höjning av den

sär~kilda

skattereduktionen. Den tillfälliga höj-

ningen av den särskilda skattereduktionen var avsedd att ge en liittnad
främst i\t heltidsarbetande med l;igre ~in genomsnittliga inkomster. Den
maximala höjningen. 500 kr., giillde inkomstlägena mellan 45 000 och
60 000 kr. I inkomstliigena 40 000-45 000 kr. utgjorde höjningen 10 Si av
den del av inkomsten som översteg 40000 kr. Vid inkomster över 60000
kr. avtrappades höjningen med 3 %·av den överskjutande inkomsten. Höjningen av den särskild<'. skattereduktionen heaktades vid uttaget av preliminär A-skatt och sjömansskatt månaderna september- Jecemher i1r 1980.
Den tillfälliga höjningen av den siirskilda skattereduktionen förfangdes
iiven under inkomståret 1981. Fr. o. m. inkomståret 1982 avskaffades iiven
den tillfalliga särskilda skattereduktionen och byggdes in i skatteskalan.
Den särskilda skattereduktionen skedde genom reducering av samma
skatter och avgifter som gäller for skattereduktion.
I oktober 1978 startade det s. k. skattesparandet med bl. a. skattefri
ränta. Sparskattereduktion utgick med

10'-/(.

av sparat belopp. Procentsat-

sen vid sparande i aktiesparfond var 201;.; viJ 1984 års taxering. frän
inkomståret 1981 medgavs sparskattereduktion på ett sparande pf1 högst

i 200 kr. per

per~on

och iir varav högst 4 800 kr. avsåg bank sparande.

Avkastning och värdestegring pii insättningar i skattesparandet första
kvartalet 1984 är skattefria. medan skattereduktion ej utg<lr vid taxeringen
år 1985. Avkastning och värdestegring p~1 sparade medel i det s. k. allemanssparandet är hefriade från inkomstskatt.
Vid taxeringen 1982 infördes också en skattereduktion vid utdelning pt1
svenska börspapper. vilken maximerades till 2 250 kr. för ogift skattskyldig
och 4 '.'00 kr. för makar gemensamt. Denna skattereduktion slopades viJ

1984 års taxering.
En skattereduktion för fackföreningsavgiften pii 40% av erlagd avgift
infördes vid taxeringen 1984. Högsta underlaget för skattereduktionen var

1 200 kr.
De skattereduktioner som medgivits vid taxeringarna 1980-1984 uppgick till följande hclopp (milj. kr.).
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3I

Taxeringsär

1981

1982

6'18

658

3 298

2 91h

4 303

387

3X3

19110
Skallercduktiun
S;irskild skattereduktion
Sparskallereduktion
Aktiesparskatteredukticin
Skallereduktiun
for fa<.:kfön:ing-;avgift

__,
7,,

1984

1983

625

597

753

999

611

193

208
I !06

De s. k. egenavgifterna uppgick taxcringsi1ren 1980-1984 till följande
belopp tmilj. kr.J.
Taxeringsår

198)

1980
AJ)rn;in lönravgift
S<>..:ialförsäkringsavgift till
sjukförs;ikringen
folkpensil'ncringen
tillägt:spcnsioneringen
arbetsskadeförsäkringen
delpensiomförsäkringen
barnumsLirgen

1984

1983

19~(!

3'i3

n6
904

992
939

I 048
I 019

I 133
I 091

I 158
1352

836

916

978

I 215

I 386

25

64

69

76

86

56

60

211

262

64
283

315

7'2

Sii.rskilda avgifter, s. k. skattetillägg och förseningsavgift. debiteras vid
överträdelser mot skatte- och avgiftsförfattningar. Skattetillägg pfiförs
skattskyldig som liimnat oriktig uppgift vilket skulle leda till för lägt bcskattningsresultat. Förseningsavgift tas ut vid försummebe att i riitt tid
avge deklaration.
förseningsavgiften är vad avser inkomst- och förmögenhetsskatterna
I ''i· av den högsta beskattningsbara inkomsten och 0.3 C.:·i- av den heskattningsbara förmögenht:ten till den del den överstiger skattefritt belopp.
Förseningsavgiften är maximerad till 300 kr. eller i de fall då deklarationen
inte inkommit tnits anmaning till högst 600 kr.
Lagstiftningen omfattar flertalet skatter och allmänna avgifter samt arhctsgivaravgifterna till socialförsiikringens finansiering. Om det sammanlagda beloppet av skattetifögg och förseningsavgift vid s<•mma taxering
understiger 100 kr.. pfrförs inte beloppet.
De debiterade skattctilliigg och för~eningsavgifter som bokfört~ p;t inkomsttiteln

taxeringsåren

1980-1984

uppgick

till

följande

belopp

(milj. kr.J.
Taxcringsiir
Skattetilbgg
Förs~ningsavgifter

1980

1981

1982

1983

1984

227
13

260

258
12

2%
12

270
12

Il
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Skogsvårdsavgift. annuiteter på avdikningslån, utskiftningsskatt och ersättningsskatt och hyreshusavgift debiteras i samband med slutlig skatt
men omförs eller utbetalas till andra inkomsttitlar eller an~lag.
Beräkning av fysiska personers inkomstskatter 1984/85
och J 985/86
Kalkylerna för inkomstskatterna görs i princip i tre etapper med sinsemellan olika utgi'mgspunkter. Dessa utg~\ngspunkter bestäms av institutionella faktorer som t. ex. beskattningsregler och uppbördssystemets utformning. Vidare påverkas de av konjunkturutvecklingen . speciellt löne-.
sysselsättnings- och prisutvecklingen. Dessutom ingår i beräkningarna
erfarenhetsmässiga bedömningar av vissa företeelser som t. ex. inflytandeandel av debiterad kvarskatt. Resultaten av de etappvisa heriikningarna
jämförs och analyseras. I den mån resultaten avviker för mycket visar
detta att de ursprungliga antagandena är inkonsistenta. Dessa omprövas då
successivt och ger genom en iterativ process upphov till nya beräkningar
som upprepas till dess resultaten överensstämmer.
I den första etappen beräknas de preliminära ska11erna på grundval av
antaganden om inkomstutveckling och förändringar i den totala makroekonomiska marginalskattekvoten. Dessa antaganden är avhängiga av
löne- och sysselsättningsutvecklingen samt av den allmänna konjunkturutvecklingen. Utvecklingen av skatteunderlaget för preliminärskatteuttaget
beror också på i vilken utsträckning de skattskyldiga begär jämkning för
exempelvis förändringar av biinkomster. avdragsbestämmelser eller av
diskontot. För bedömningen av preliminärskatteuppbörden under innevarande budgetår lämnar uppbördsstatistiken vägledning. Denna statistik
omfattar uppgifter om influtna belopp av preliminär A- och B-skatt. Med
hjälp av denna statistik har uppbörden kunnat följas endast t. o. m. uppbördsterminen i juli år I 984. För september och november månads skatteinbetalningar ger emellertid preliminär statistik från uppbördssystemet
en viss vägledning. För de framförliggande åren beräknas preliminärskatterna med utgångspunkt i den antagna inkomstökningen och makromarginalskattekvoten.
1 den andra etappen beräknas den slutligt påförda skatten med utgångspunkt i antaganden om inkomstutveckling och förändring av avdrag och
underskott. Som hjälpmedel för dessa beräkningar används de tidigare
nämnda taxeringsstatistiska uppgifter avseende inkomståret 1982 som
RR V insamlat och bearbetat. På dessa basårsuppgifter tillämpas en prognosmodell som innebär, att för varje enskild individ i urvalet. inkomst,
underskott och avdrag beräknas enligt gjorda antaganden för prognosperioden. Påförda skatter och avgifter beräknas därefter enligt gällande beskattningsregler. Dessa skatter och avgifter summeras och uppräknas till
totalnivå. Under förutsättning att inkomstfördelningen varit oförändrad
mellan basåret och prognosåret, dvs. att inkomstförändringarna fördelat
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sig likformigt mellan inkomstgrupperna. ger beriikningsmodelkn förh{1llandevis goda estimat för prognos~iren. Sett över en Hingre tidsperiod kan
inkomstfördelningen förändras och diirmed följer ~iven att estimaten blir
osiikrare.
I den tredje etappen av

ber~ikningarna görs vissa överviiganden om
_f('iriindringar i ska/11'11/lagl't, dvs. förändringar av skillnaden mellan preliminär och slutlig skatt. Ändringar i utformningen av preliminärskattetabellerna som saknar motsvarighet vid debiteringen av den slutliga skatten
spelar en stor roll för dessa kalkyler. De senaste årens omläggningar av
skattesystemet har tillsammans med föriindringar av inkomsterna bidragit
till kraftiga omslag i skatteuttaget. !kräkningarna av storleken pt1 dessa
fiiriindringar är mycket svåra att göra och har diirför niirmast karakUir av
allmänna överväganden i anslutning till kalkylerna.
Preliminärskattcinkomsterna utgör de dominerande posterna bland inkomsttitelns bruttoinkomster.
RRV s prognos för kalenderiiret 1984 ger en ökning på Io.or.:-; ji1mfört
med år 1983. Ökningstakten I0.0'7'i är snabbare iin ökningstaktcn för den
totalt utbetalda lönesumman som antagits bli 9,0%.
Vid beräkningarna av den preliminära A-skattcn för år 1984 och 1985 har
RRV utgått från de tidigare redovisade antagandena om utvecklingen av
lönesumman och av andra inkomster under inkomst av tjänst såsom pensioner och sociala transfereringar. Vid beräkningen av preliminiir A-skatt
för år 1985 har RRV utgått fr[in en höjd kommunal medelutdehitering med
10 öre. RRV har s<lledes utg[1tt från den antagna ökningen av lönesumman
frän fir 1984 till år 1985 med 5 .5 C,:·i:. Vidare har en förnyad beräkning gjorts
pi1 några effekter av de förändringar som har gjorts i skattesystemet för år
1984 och år 1985.
RRV har beräknat enskilda effekter av ntigra av dessa förslag. Förändringar i övrigt har RRV explicit tagit hiinsyn till i de programförutsättningar
och framskrivningar som har gjorts i den taxeringsstatistiska undersökningen baserad på 1982 års inkomstfördelning.
De fysiska personernas inkomster och avdrag har diirvid riiknats upp till
1983 och 1984 års niv<'i. Beräkningar har diirefter gjorts dels med beaktande
av nya skatteregkr för iir 1984. dels med reglerna i 1983 års skattesystem.
Dessa innebär tillsammans med tidigare beslut i skattelagstiftningen i
korthet följande för åren 1984 och 1985.
Basenheten för är 1984 resp. år 1985 bestämdes till 7 600 kr. resp. 7 800
kr.
- De statliga marginalskattesatserna höjdes i inkomstskikten 18-21 basenheter ( 136800 - 159600 kr. år 19841år1984 av höstriksdagen.
- Förändringar i folkpensionärernas beskattning.
- Allemanssparandet infördes år 1984 och insättningen höjs 1985.
- Riintesatser knyts till diskontot fdm 1984.
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- Ändrad reavinstberäkning på aktier. 3or.:,; av försiiljningspriset i stället
för 2o<:f tas upp till beskattning vid användning av schablonregeln.
- Nya regler för resor med bil mellan bostad och arbetsplats.
- Nya heräkningsreglcr för bilkostnadcr vid avdrag för resor mellan bostad och arbetsplats.
- Tillfälligt höjd förmögcnhetsbeskattning vid 1984 i1rs taxering.
- Skogsvårdsavgiften höjdes från 5 till 8 o/oo fr. o. m. den 1juli 1984.
- Reducering av räntebidrag.
- Statlig fastighetsskatt införs från år 1985.
- Samordnad uppbörd av källskatt m:h arbetsgivaravgifter fr. o. m. den
!januari 1985.
- Förvärvsavdraget slopas vid 1986 års taxering.
- Statliga skattesatsen höjs från 3 % till 4 '/i i inkomstskiktet 1-4 basenheter år 1985 (7 800 - 31 200 kr. år 1985).
För att bedöma effekten av skatteomläggningen år 1984 vad avser iindringar i den statliga skattt:skalan har RRV dels beräknat den totala skatten
som om 1983 års skatkskala i nominella belopp skulle ha gällt år 1984, dels
beräknat skatten enligt 1984 års skatteregler.
Den totala skillnaden i slutlig skatt blir knappt 6000 milj. kr. lägre om
1984 års skatteskala appliceras på 1984 års skatteunderlag, jämfört med om
1983 års skatteskala används på samma underlag. Av denna förändring
svarar indexregleringen av skatteskalorna för ca 2 550 milj. kr. och övriga
marginalskattesatsändringar m. m. i den statliga skatten för ca 3 400
milj. kr.
Sänkningen av den statliga inkomstskatten 1985 beroende på skatteskalans förändring uppgår till ca 3 500 milj. kr. Den statliga inkomstskatten
minskar med ca 1600 milj. kr. till följd av basenhetens förändring från 7 600
kr. år 1984 till 7 800 kr. år 1985.
I prop. 1984/85: 18 föreslås bl. a. en statlig fastighetsskatt. Skatten skall
träffa hyreshus, kontorshus, småhus samt bostadsbyggnader på lantbruk.
Underlaget för småhus skall vara en tredjedel av taxeringsvärdet och för
övriga fastigheter hela taxeringsvärdet. Skattesatsen föreslås bli 1.4 % för
schablonbeskattade fastigheter och 2 % för övriga fastigheter. Fastighetsskatten föreslås för schablonbeskattade småhus utg;\ med 0,5 %, I% resp.
1,4 <J-(. under åren 1985, 1986 och 1987. År 1985 beräknas den totala skatten
som berör fysiska personer uppgå till 855 milj. kr. År 1987 när skattesatsen
är 1.4 % beräknas således skatten uppgå till ca 2 500 milj. kr (se tabell 6).
Det slopade förvärvsavdraget höjer emellertid den totala skatten med ca
750 milj. kr.

Tahell 6 Allmän fastighetsskatt aneende
Sammanräknad
inkomst
T. kr.
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Vid kalkylerna av preliminär A-skatt gör RRV en uppdelning p[1 tre olika
preliminärskatteunderlag, nämligen pensionsutbetalningar. beskattningsbara sociala transfereringar och på övriga inkomster under förvärvskällan
tjänst. Totalt innebiir kalkylen att den preliminära A-skatten väntas öka
från 142 836 milj. kr. år 1984 till 151 216 milj. kr. år 1985 eller en ökning med
5.i.J7c. Del är en svag ökningstakt som hiinger samman. dels med det låga
antagandet om lönesummetillväxten som gjorts för ar 1985. dels med de
skattelättnader som inkomsttagarna som kollektiv erhåller under [1r 1985.
För ftr 1986 utgår RRV från en antagen utvecklingstakt på den utbetalda
lönesumman på 5,5 '/·(., Basenheten i skatteskalan är ännu inte beslutad. I
prop. 1984/85: 9 föreslås en ändring av gällande bestämmelser st1 att den
indexuppräkning av basenheten som tilliimpades taxeringsilren 1980-1983
inte automatiskt sker inför taxeringsarct 1987. Åtgärden syftar till att ett
senare beslut angäende basenheten vid 1987 års taxering skall kunna
tillämpas även ifråga om skattskyldiga med s. k. brutet riikcnskapsår. I
avsaknad av beslut har RRV antagit att basenheten blir 7 800 kr. dvs.
samma basenhet som för inkomståret 1985. Vidare har RRV antagit att den
kommunala medelutdebiteringen är oförändrad och att de regler som gäller
för förskott och slutreglering av utbetalningarna till kommunerna är desamma år 1986 som för år 1985. Den preliminära A-skatten beräknas dä
uppgå till 165 772 milj. kr. vilket är en ökning med 9.6 '/(. jämfört med år
1985.
Inkomsterna av preliminär B-skatt under de fyra första uppbördsperiodern:.1 år 1984 är 7 983 milj. kr. vilket är 4 '/( högre än motsvarande perioder
år 1983. Under budgetåret 1984/85 beräknas 12470 milj. kr. erläggas av
fysiska personer i form av preliminär B-skatt.
Preliminär B-skatt debiteras normalt med det belopp som senast påförts
som total slutlig skatt. Det betyder att resultaten av 1983 års taxering ligger
till grund för debiteringen år 1984. För år 1983 och därefter har debiteringen ökats med ytterligare 20 '/{. RRV beräknar influten B-skatt budgetåret
1985/86till 14293 milj.kr.
De skattskyldiga som erlägger preliminär B-skatt har emellertid möjlighet att begära jämkningar av den preliminära B-skatten. Av denna anledning har den debiterade B-skatten brukat avvika från senast kända slutliga
skatt.
Jämsides med beräkningarna av prelimin~irskatteupphörden har RRV
uppskattat vad som kommer att påföras de skattskyldiga i slutlig skatt vid
1985 och 1986 år., taxeringar. Som underlag för kalkylerna har anviints den
taxeringsstatistiska undersökning som tidigare nämnts.
1982 års inkomster och avdrag har framskrivits med de tidigare nämnda
inkomstantagandena. Med tillämpning av resp. års beskattningsreglcr har
motsvarande slutliga skatter och avgifter för fysiska personer kunnat beräknas för inkomståren 1984 och 1985. I de kalkyler som ligger till grund
för RRVs beräkningar har den påförda statliga skatten. kommunahkatten
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och förmögenhetsskatten för fysiska personer beräknats till följande belopp för taxeringsåren 1985 och 1986. Som jiimförelse har iiven beräkningarna för motsvarande skatter enligt 1984 ars taxering medtagits.
Taxcringst1r
19~-I

Statlig skatt
Kommunal skatt
Fiirnwgenhct sskat l

1985

3.' 352

37 85:!

10-1680

116813
I K30

~

575

19K6
38 524
12."i 902
2 107

Den påförda skatten reduceras för vi~sa skattskyldiga, som framgiitt
tidigare. av skattereduktion. Den s. k. sparskattereduktionen !bank- och
aktiefondsparande) uppgick vid 1984 {irs taxering till 611 milj. kr. och
upphör i samband med denna taxering.
En skattereduktion fiir fackföreningsavgifter infördes fr. o. m. 1984 ;1rs
taxering. Den uppgic!.; då till I 106 milj. kr.
Ned•tn framgår skattereduktionen vid 1984 ärs taxeringjiimte de prognoser som RRV gjort för 1985 resp. 1986 ars taxeringar.

Skattereduktion
inkl. srxirskattereduktion och
skattereduktion
för fackföreningsavgift

Taxeringsitr
19f<4

1985

1986

2 314

1795

1826

Vid beräkningarna har. förutom påförda inkomst- och förmögenhetsskatter. riiknats med skattedebiterade socialförsäkringsavgifter till folkpensioneringen. sjukförsäkringen. arbetsskadcförsiikringen. tilläggspensioneringcn, barnomsorgen. delpensioneringen och allmiin löneavgift till
följande belopp. Som jämförelse har även de påförda avgifterna enligt 1984
års taxering medtagits.
Taxcringsilr
Folkpcnsionsa\·gift
Sjukför,äkringsavgift
Tilliiggspensionsavgift

19K-I

19K5

1986

1352
I 158
1386

1-183
I 2!<5
1593

1600
I 38-1
1 715

86
31"

95
3-15
79
290

102
393
85
305

Arbets~kadeför-;äkring'-

avgift
Barnomsorgsavgift
Delpcn'iionsavgift
Allmim li'>ne::ivgift

,_

~,

353

En jiimförelse mellan prcliminärskatteuppbörden (exkl. fyllnadsinbetalningar) och den slutliga skatten avseende ett visst inkomstår belyser preliminär~katteinbetalningarnas anpassning eller brist på anpassning till de

slutligt debiterade skatterna. Skillnaderna mellan dessa bäda belopp be-
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nämns uttag. Om preliminärskatteuppbörden överstiger den slutliga skat·
ten har det varit ett överuttag av skatt. I nedanstående tablå redovisas
uttaget för [!ren 1980-1985.
InkomMiir Preliminärskall

1980
1981
19lQ
1983 p
1984 p
1985 p

Slutlig skatt

Summa

A-skatt

B-skatt

Prel
skall

Slut!
skatt

7 858

9'H73
109498
IW173
130 759
144 .~76
154 733

10110
11016
11988
14726
16330
17 588

108 ~57

8 389
94.'i8
11 9:!6
12 067
13 143

110083
120514
132 161
145 485
160700
172321

A-skatt

B-skatt

IOlD99
1or: 524
117989
129816
142 836
151216

116913
127447
141742
154903
164 359

Uttag
Skillnad

-1826
-3601
-4 714
-3 743
-5803
-7962

p = prognos

År 1981 ökade det totala underuttaget vilket till största delen kan förklaras av fastighetstaxeringen. Den pt1verkade förmodligen inte jiimkningarna
av den preliminära A-skatten i full skala.
År 1982 har totala underutlaget ökat. Det är främst reseavdragsbegränsningarna som förorsakar detta. Ar 1983 sjönk underuttaget med ca I 000
milj. kr. En av orsakerna är bl. a. att schablonavdraget under inkomst av
tjänst inte beaktades i preliminärskattetabellerna. Underutlaget ökar år
1984 bl. a. till följd av att skattereduktionerna vid skattesparandet upphör.
År 1985 ökar också underuttaget till följd av att fastighetsskatten införs. l
RRVs kalkyler förutsätts att den inte i nämnvärd omfattning beaktas i
preliminärskat te ut taget.
Slutregleringen av skatten sker. efter frivilliga fyllnadsinbetalningar av
skatt, via utbetalningar av överskjutande skatt samt debitering av kvarstående skatt. Fyllnadsinbetalningarna och den inflytande kvarstående
skatten ingår bland inkomsttitelns inkomster. medan utbetalningarna av
överskjutande skatt upptas bland titelns utgifter. Omfattningen av fyllnadsinbetalningarna. den kvarstående och den överskjutande skatten
framgår av följande tablå.

Inkomstår

1978
1979
1980
1981
1982
1983 p
1984 r

1985 p
p = prognos

Fvllnads-

Över!>kjutande
skall
exkl.
r;inta

K varståcnde
skatt

4564
4449
5 177
7040
7 594
8756
944::!
10 161

6413
7469
8496
9100
8 856
10860
10 17~
9455

4405
4485

b~talningar

5 145
5662
5967
5 94H
66>8
7 357
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Fyllnadsinbetalningarna har ökat och väntas öka under hela perioden.
Undantaget är ar 1979 vilket sammanhänger med det minskade underuttagct av preliminärskatt detta år.
Den kvarstående skatt, som påförs enligt taxeringarna åren 1984 och
1985. skall erläggas under budgetåren 1984/85 och 1985/86.
Tabell 7 Fysiska personers skatt på inkomst, realisations\·inst och rörelse (milj. kr.)
1983/84
Utfall

19!W85
Stabbudget

1111 Fysiska personers \kalt på
inknmsl. realisationsvinst m:h
rörelse

35 568

47140

Summa inkomster

159495

Preliminär A-skalt
Preliminär B-skalt
Fyllnadsinbetalningar
Kvarstående skatt
Övriga inkomster
Summa utgifter
Kommunalskattemedel
Överskjutande
skall
Omföringar
Övriga utgifter

1984/85
Prognos

1985/86
Prognos

Förändrin!!
från 1984/85
till 1985/86
tmilj. kr.l

Förandring
i procent

-21.0

19~

39635

- 10 558

180012

185469

186 649

1180

133993
11 746

i55 130
12 520

159093

12474

157049
14 293

9050
4653

7844
4 518

9442
4460

10161
5 146

53

()

0

123927

132872

135 276

108490

115 704

115 880

10295

9716

4 895
247

50

-

2044

1819

0,6

- u
14.6

719
686

7.6
15.4

0

0

0,0

147 014

117311

8,7

128 366

12486

10,8

11771

11124

647

- .'i,5

7 452

7 625

7524

101

-

()

()

0

0

Under dessa budgetår utbetalas även den överskjutande skatten enligt
nämnda taxeringar. Vid beräkningen av kvarstående skatt får hänsyn tas
till att en del av de påförda beloppen inte erläggs i rätt tid utan blir
restförda.
RRV beräknar att den kvarstående skatten blir 4460 milj. kr. budgetåret
1984/85 och 5 146 milj. kr. budgetåret 1985/86.

Den samordnade uppbörden av källskatter och avgifter blir månatlig
fr. o. m. februari år 1985. Det innebär att det under budgetåret 1984185
kommer in en månadsuppbörd extra jämfört med det tidigare systemet.
Denna engångseffekt har RRV beräknat till ca 13 000 milj. kr. för inkomsttiteln fysiska per~oners inkomstskatt.
Skatteuppbörden på titeln har mot bakgrund av vad som redovisats
beräknats till 185469 milj. kr. budgetåret 1984/85 och till 186649 milj. kr.
budgetåret 1985/86.
Utgifterna pä titeln domineras beloppsmässigt av kommunalskattemedel. Utbetalningarna av kommunalskattemedel grundar sig dels p{1 förskott. dels pa slutavräkningar beräknade på de kommunala skattcunderla-

1,3

0.0
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gen. För kalcnderaret 1984 grundas utbetalningarna pft skatteunderlaget
enligt 1983 års taxering. Samtidigt skc:r en avräkning av det under kalenderäret 1982 utbetalade förskottet. RR V har beriiknat de totala utbetalningarna av kommunalskattemedel till 115 880 milj. kr. budget:iret l 984i85
och till 128366 milj. kr. budgetfrret 1985/86. RRV har i denna kalkyl utgätt

fri111 en kommunal medelutdebiteringshöjning med JO öre kakndcråret
1985 och för 1986 oföriindrad medelutdehitering.
Från inkomsttiteln utbetalas överskjut<tndc prelirnin~ir skatt. Som framgått av det föregående förutses denna för budget<'tret 1984/85 uppgii till
11771 milj. kr. inkl. ränta. För budget{1ret 1985/86 har motsvarande belopp
beräknats till 11 124 milj. kr.
Fdin titeln görs vidare omföringar till andra inkomsttitlar o.::h till allmänna pensionsfonden av utskiftningsskatt och ersiittningsskatt. skogsvårdsavgifter och vissa annuiteter. förmögenhetsskatt. hyreshusavgift
samt de olika egenavgifterna. Sammanlagt kan de ifrilgavaramh: omföringarna beräknas uppgå till 7 625 milj. kr. för hudgctaret 1984/85 och 7 524
milj. kr. för budgdåret 1985/86.
Utbetalningarna på titeln uppgår diirmed till 135 276 milj. kr. budgetåret
1984/85 och till 147014 milj. kr. budgetåret 1985/86. Det netto som uppstår
på titeln 1111 fysiska personers skatt p;I inkomst. realisationsvinst och
rörelse beräknas således till 50193000000 kr. for budgetåret 1984/85 och
till 39 635 000000 kr. budgetåret 1985/86.

I 121 Juridiska personers skatt på inkomst, realisationsvinst och rörelse
På inkomsttiteln redovisas de juridiska personernas preliminära skatter.
En beräkning görs iiven på avräkningen av de utbetalningar av kommunalskallemedel som kan beräknas från de juridiska personernas kommunala skalleunderlag. I prop. 1984/85: 70 föreslftr regeringen en höjning av
skattesatsen till statlig skatt för vissa juridiska personer fr. o. m. taxeringen
1986. Den föreslagna höjningen av den statliga skatten fr. o. m. den I janua-

ri 1985 beror på att den kommunala heskatlningen föreslås upphöra

fr. o. m. taxeringen 1986. Nedanstående förteckning visar hur stor statlig
skatt olika juridiska personer betalar..
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Juridiska personer

Svenska aktiebolag
Sparbanker
Sparbankernas s{ikerhetskassa
Andra ekonomiska föreningar :in <.ambruksföreningar
Familjestiftelser lfr. o. m. taxeringen 19801
Svenska aktiefonder
Svenska fiirs:ikringsanstal!er som inte :ir aktieb,ilag
t:tlandska juridiska personer

Statlig skall
taxeringen

Fr. u. m.
taxeringen

1985

198(1

-

.1, r:·.
.·(

, , r..... .·r

Sveriges allm;urna hypotckshank
Kunungariket Sveriges st<1dshypl1tekskassa
Hypotek>föreningar
Sitdana juridiska personer snm enligt fö1fattning eller pi'i diirmed jiimforligt sätt bildah
för att förvalta ,;rn1follighet och s<rn1 sl,,all
erlägga skall för inkomst
Livförsakringsanstal!er såvitt angitr
forsi1kri ngsrörclsen

}

Andr;:i juridiska personer än ovan ni1mnda

1or.:;
40''(

15r,.;-

Dessa juridiska personer redovisar sina skatter på de s. k. B 1-, 82-, C !och Cl-längderna. De juridiska personernas uträknade statliga och kommunala skatter framgår av följande sammanställning <milj. kr.).
Taxeringsår

1979

1980

1981

19K2

1983

19K4

1985

198(1

Statlig inkomstskatt

2 209

2 346

2078

3 221

4162

148361

15 7301

(Il 861 I

Kommunal inkomstskatt

4205

4 710

4 2bb

5 208

6287

17257)

17793)

Vid beräkningen av skatterna har de antaganden som framkommit i
enkäten till svenska aktiebolag, sparbanker och försäkringsbolag legat som
grund (se sid. 21). Enligt enkäten väntas den statligt taxerade inkomsten
öka med 12 0( mellan åren 1983 och 1984. RRV har frfrngått enkätresultatet
och räknar med en ökning på 18c;,;: mellan åren 1983 och 1984. Den
kommunalt taxerade inkomsten her~iknas öka med 4 % mellan åren 1983
och 1984 (se sid 22).
RR V har beräknat att den statligt taxerade inkomsten för juridiska
personer ökar med ca 45% mellan åren 1984 och 1985. Vid beräkningen
har RRV utgått från en trendmässig ökning på 100'(,_ Vidare har hänsyn
tagits till förslaget om införandet av förnyelsefonder. Dessutom har RRV
räknat med att inbetalningskvoten höjs för allmänna investeringsfonder.
Hänsyn har också tagits till förslaget om fastighetsskatt och vinstdelningsskatt samt att den kommunala taxeringen föreslås upphöra.
Den preliminära B-skatten beräknas öka med 2,7 miljarder kr. mellan
budgetåren 1984/85 och 1985/86. Detta beror bl. a. på att den preliminärt
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debiterade B-skatten utgör I 207r· av den slutliga skatten tva år tidigare.
Dessutom är den slutliga skatten 1983 ca 2 miljarder kr. högre än år 1982
och är 1984 beräknas den vara ca 3 miljarder kr. högre än 1983. Diirutöver
beriiknas fastighetsskatten preliminärdebiteras fr. o. m. l juli 1985. Detta
medför bl. a. att fyllnadsinbetalningarna våren 1986 beriiknas bli 1.4 miljarder kr. mindre än inbetalningarna våren 1985. I fyllnadsinbetalningarna
våren 1985 ingår ockstt inbetalningar avseende vinstdelningsskatten.
Kommunalskattemedlen beräknas minska med 1,2 miljarder kr. mellan
budgetåren 1984/85 och 1985/86. Minskningen beror på förslaget om att
den kommunala beskattningen för juridiska personer beräkna~ upphöra
fr. o. m. inkomståret 1985 (prop. 1984/85: 70l. Detta innebär att något förskott för 1985 inte utbetalas. Däremot kommer slutreglering för 1983 och
1984 att ske under 1985 och 1986.
De omföringar som belastar titelns utgiftssida är förmögenhetsskattt:n,
utskiftningsskatten. skogsvårdsavgiftt:n och fastighetsskattt:n.
Dessa effekter gör att nettot på titeln ökar mt:d 2 142 milj. kr. mellan
budgetåren 1984/85 och 1985/86.
Tabell 8 Juridiska personers skatt på inkomst, realisationsvinsl och rörelse (milj. kr.J
1983/84
Utfall

1984/85
Prognos

14850

16854

17990

I 136

6,7

9065

11048

13 751

2 703

24.5

5095
690

3 528
711
0

-

()

4943
863
0

-1415
152
0

-28,6
-17.6
OJJ

Utgifter

3 985

5098

4092

-I 006

-19.7

Kommunalskattemedel
Överskjutande skatt
Qmföringar
Ovriga utgifter

2594
I 138
158
95

2 574
I 738
683
103

1368
1586
I 033
105

-1206
- 152
350

2

-46.9
- 8,7
51,2
1,9

10865

11756

13898

2142

18,2

Inkomster
Preliminär B-skatt
Fyllnadsinbetalningar
Kvarstående skatt
Övriga inkomster

Netto på titeln

1985/86
Prognos

Förändring
från 1984/85
till 1985/86

Förändring i
procent

RRV beräknar nettot på titeln juridiska personers skatt på inkomst,
realisationsvinst och rörelse till 11756000000 kr. för budgetåret 1984/85
och till 13 898 000 000 kr. för budgetåret 1985/86.

1131 Ofördelbara skatter på inkomst, realisationsvinst och rörelse
Till denna inkomsttitel förs de skatteinkomster, som av olika orsaker
inte är möjliga att särredovisa på fysiska eller juridiska personer. Den
redovisning som sker hos länsstyrelserna pä resp. budgetår innebär att
dessa skatter redovisas mot denna inkomsttitel. Skatteinkomsterna. som
till stor del utgörs av fyllnadsinbetalningar, ligger på ett särskilt balans-
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konto vilket således avslutas mot inkomsttiteln 1131 i juni varje år. För·
utom niimnda balans redovisades som andra ofördelhara skaller utgifter
rn:h inkomster med ungefär samma belopp.
Tabell 9 Ofördelbara skatter på inkomst, realisationsvinst och riirelse (milj. kr.)
1983/84 19K4185 1984.185 1985/86 FörändUtfall
StahPrognos Progno~ ring fran
buuget
1984185
till
1985/86
I milj.

Förändring I
procent

kr. l

113 I Ofördclbara

skatter pi1 inkomst. n:alisationsvin~t och
rön:lse

1484

1100

1100

I 100

0,0

0

RRV beräknar inkomsterna på titeln ofördelbara skatter på inkomst,
realisationsvinst och rörelse till I 100000000 kr. för budgetåret 1984/85 och

till I 100000000 kr. för hudgetåret 1985/86.

1141 Kupongskatt

Kupongskatt är en statlig inkomstskatt på aktieutdelning i svenska aktiebolag och på andelar i svenska aktiefonder. Skatten är en definitiv källskatt
och erläggs med 30 o/ic av utdelningen av i utlandet bosatt och av vissa med
dem likstiillda utdelningsberättigade. Från huvudregeln om 30o/r kupongskatt förekommer undantag. Till följd av ingångna avtal för att undvika
dubbelbeskattning nedsätts kupongskatt med varierande skattesatser.
De beräknade och redovisade inkomsterna på titeln under de senaste
budgetåren framgår av följande sammanställning (milj. kr.).
Budgetar

1980/81

1981/!C

1982/83

1983/84

1984/85

Stahbudgct
Redovisat

40.0
37,4

48.0
43.0

45.0
54,7

49.0
80,7

95.0

I skrivelse den 12 november 1984 har riksskatteverkct anfört följande:
Under budgetåret 1983/84 var nettoinkomsten av kupongskatt 80,7
milj. kr., vilket innebär en ökning från 1982/83 med 26,3 milj. kr. eller med
48%. Under tiden juli - september 1983 inflöt 46,4 milj. kr. nettoskatt.
Under motsvarande tid 1984 inflöt 56,2 milj. kr.. innebärande en ökning
med 21 %.
Den totala aktieutdelningen i Sverige har under 1983 ökat med 1 315
milj. kr. eller med 18 1}('. och uppg<lr totalt till 8 689 milj. kr.
Enligt prognosbedömningarna har nuvarande konjunkturtoppen nåtts.
Enligt SCBs ~enaste skattningar är företags vinsterna på väg att sjunka igen
samtidigt som konjunkturutsikterna nu är sämre än tidigare. 1985 års
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utdelningsbeslut i aktiebolagen kommer inte att återspeglas konjunktun:ykeln. efti:rsom tillfälligt förbud har utfärdats mot höjning av vinstutdelning
för verksamhetsåret 1984.
Aktiehandel med utlandet for 1983 resulterade i en försäljning till utlandet på 11 951 milj. kr. och köp från utlandet pa 5 840 milj. kr. Nettoförsäljningen av svenska aktier uppgick sälede~ till 6 111 milj. kr .. varav 3 904
mili. kr. utgjordes av riktade emissioner till utlandet. Under löpande årets
fitta första månader uppvisade handeln med svenska aktier ett exportöverskott på 445 milj. kr. Df1 nitgon större äterförsäljning av svenska aktier inte
hedöms vara aktuell. heräknas den svenska aktiestocken i utlandet behålla
sin volym iiven under kommande budget~lr.
RSV beräknar inkomsten av kupongskatt under budgetilret 1984/85 till
90 milj. kr. och under budgetåret 1985/86 till 92 milj. kr.
RRV ansluter sig till riksskatteverkets

ber~lkning.

Inkomsterna på titeln

kupongskatt beräknas till 90000000 kr. för budgctäret 1984/85 och till
92 000 000 kr. för budgetiiret 1985/86.

1142 lltskiftningsskatt och ersättningsskatt

Utskiftningskatt skall erläggas till staten av svenskt aktiebolag som i
samband med bolagets upplösning eller i samband med nedsättning av
aktiekapitalet utskiftar tillg<lngar. Skatten utgår alltså på besparande vinstmedel som inte delas ut i vanlig ordning och därför inte blir föremål för
inkomstbeskattning hos aktieägarna. Utskiftningsskatten är f. n. 40 'I( av
beskattningsbart belopp. I samband med ändringen av minimik;1pitalet hos
aktiebolag från 5 000 kr. till 50000 kr. har avvecklingsrcgler införts för
sådana bolag som inte kunnat öka sitt aktiekapital till minst 50 000 kr. den
31 december 1981. Ersättningsskatt erläggs av vissa slag av aktiebolag och
ekonomiska föreningar för att hindra uppskov med beskattningen av fonderade vinstmedel. Skatten utgör ~5 % av beskattningsbart belopp.
De beräknade och redovisade inkomsterna på titeln under de senaste
budgetåren framgår av följande sammanställning (milj. kr. I.
Budgetår

1980/81

1981182

1982/83

1983i84

1984i~5

Statsbudget

10.0
l.'i.3

15.0
20.9

22.0
32.0

10,0
4,7

5.0

Redovi~at

RRV beräknar inkomsterna på titeln utskiftningsskatt och ersättningsskatt till 4700000 kr. för budgetåret 1984/85 och till 5000000 kr. för
budgetåret 1985186.
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1143 Bevillningsskatt
Bcvillningsskatt utgår för i utlandet bosatt person. som anordnar eller
medverkar vid offentlig föreställning i Sverige ISFS 1908: 128 med senaste
ändring 1975: 1028). Skatten for anordnare utgör J.'i c; av bruttoinkomsten.
För medverkande är motsvarande skatt 30 ':L Av bevillningsskatten tillfaller hälften staten och hälften den kommun. inom vilkt:n fört:stiillningt:n
har givits.
De beräknade och redovisade inkomsterna på titeln under de senaste
budgetåren framgtir av följande sammanställning (milj. kr.).
Hudgetilr

1980/81

1981/82

1982/8.1

198.1/84

1984/85

Statshudget
Rc:dovisat

2.5
3.5

1.0

.1.0

3.0

2.9

3.2

.1.0
4.3

RRV heräknar inkl1mstcrna pil titeln bevillningsskatt till 3000000 kr. fi.ir
budget{tret 1984/85 ()ch till .~ 000 000 kr. för budgetiirct 1985186.

I 144 Lotterivinstskatt
Skatt utgår p~i vinst i svenskt lotteri och på vinst vid dragning på
premieobligationer om vinstens värde överstiger 200 kr. Skattepliktgränsen för varuvinster höjdes fr. o. m. Jen ljan 1983 från 200 till 500 kr.
Skatten utgår för närvarande med 20Si på premit:obligation~vinst och med
30 S:C av vinstens värde på annan vinst. P[i annan vinst än sii.dan i varu- eller
tombolalotteri skall skatt dock inte erliiggas med högre belopp än att
därefter återstår femtio kronor. Vid beräkning av skattebeloppet skall i
vin~tens värde inräknas den pä vinsten belöpande skatten.
De beräknade och redovisade inkomsterna på titeln under de senaste
budgetåren framgår av följande sammanställning (milj. kr.).
Budget;ir

1980/81

1981/!C

l'li\2183

198V84

1984/85

Statsbudget

5.15.0

770.()

7.15.0

t-:6.'i.O

l 065.0

Rcdnvi~at

612.9

68~.4

752.7

878.~

I skrivelse till RRV har riksskatteverkct anfört följande:
Under budget[irt:t 1983/84 var ncttointiikten av lottt:rivinstskatt 879.0
milj. kr. j~imfört med 752.7 milj. kr. under budgetfiret 1982/83. Under tiden
juli - september 1984 var nt:ttoinkomsten 319.3 milj. kr. och under samma
tid föreg[1ende fir 219.3 milj. kr.. vilket utgör en ökning med drygt 45 % .
AB Tipstjiinst räknar med att t:rliigga 476,8 milj. kr. under budgetåret
1984/85. 528.3 milj. kr. under hudgetiiret 1985/86 och 545,6 milj. kr. under
hudgetfiret 1986/87. Riksgiildskontoret uppskattar att lotterivinst skatten på
premieobligationslån kommer att uppg;I till 543,0. 569.7 och f.47.9 milj. kr.
under budgetårt:n 1984/85. 1985/86 od1 1986/87. Under motsvarande tid
räknar Svenska Penninglotteriet AB mt:d att inhetala 153.8. 160.0 och
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166,4 milj. kr. För innevarande budgetår kan vad av<;er dessa institutioner
inkomsterna beräknas till 1476.8 + 543,0 + 153,8 =)I 173.6 milj. kr. Härtill
kommer inkomsterna från andra lotterier, som under föregi\.ende budgetår
uppgick till 16 milj. kr.
RSV beräknar inkomsterna av lotterivinstskatt under budgetåret 1984/85
till I 190 milj. kr och under budgetåret 1985/86 till 1 275 milj. kr.
RRV ansluter sig till riksskatteverkets beräkning. Inkomsterna på titeln
lotterivinstskatt beräknas till 1 190000000 kr. för budgetåret 1984/85 och
till 1275000000 kr. för budgetäret 1985/86.

1200 Lagstadgade socialavgifter
Under denna inkomsthuvudgrupp redovisas alla avgifter som beräknas
som procent av utbetald lön och som erläggs av arbetsgivare. Egna företagares socialavgifter av rörelse och av jordhruksfastighet debiteras på skattsedeln och uppbärs i samband med skatteuppbörden. De omförs från
inkomsttiteln 1111 fysiska personers skatt på inkomst, realisationsvinst
och rörelse först sedan den slutliga avgiften kan fastställas, dvs. andra året
efter inkomståret.
Uppbördsförfarandet för lagstadgade socialavgifter
En förteckning över alla lag!itadgade socialavgifter (arbetsgivaravgifter)
och deras storlek redovisas i tabell IO.
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Tabell JO. Lagstadgade sociala\•gifter
Avgifter

Procentuellt uttag för avgiftsåret
1981

Socialförsäkringsavgift till
ATP
Allmän liineavgift
Socialför~äkringsavgift till
folkpensionering
Socialavgift till barnomsorgen
Socialförsäkringsavgift till
sjukfimäkring
Avgift till arbetslöshw.försäkring
och kontant arbetsmarknadsstöd
Avgift till arbetsskadeförsäkring
Avgift till byggnadsforskning
Avgift till löncgaranti
Avgift till arbetarskydd
Avgift till sjöfolkspensionering
Avgift till arbetsmarknadsutbildning
Socialförsäkringsavgift
till delpensionsförsäkring
Avgift till vuxenutbildning
Arbetsmarknadsavgift
Summa')
1

1982

1983

1984

1985

9.40 1

9,60
3.00~

10.00'
2.00

10.00'
2.00

8,40

8.45

9.45

9.45

9,45

2.20

2.20

~.20

~.~o

2.20

10.50

10.50

9.50

9,50

9.'.iO

0.60
0,70

0.60

0,60

0,60

0,60

O.~O

0.155

0.20
0.155

0.20
0.155

0,20
0.155

0,20
0.155

0,80

0,80

0.80

0,80

0,80

0.50
0,25
0.80

0.50
0.25

0.50
0.25

I.JO

uo

0,50
0.25
1.60

33.055

36.755

36.155

36,455

12.25

0.40

0.40
0.50
0.25

Andrade regler för fastställande av avgiftsunderlagct

~ Tillfälligt höjd frfm 2.0 <:(. till 3 .O % under perioden I juli - 31 december 1983

' Inkl. 0.2 % till löntagarfonderna
• Exkl. avgift till sjöfolkspensionering

Den sammanlagda avgiftssatsen för de lagstadgade socialavgifterna
kommer att öka med 0,3 procentenheter mellan kalenderåren 1983 och
1984. A vgiftssatsen för ar 1984 kommer att bli 36.455 %..
I prop. 1984/85: 87 föreslås att ATP-avgiften för är 1985 skall vara
oförandrad. d. v. s. 10 %. Avgitisuttaget till ATP inkluderar 0,2 procentenheter avsedda för finansiering av löntagarfonder.
De lagstadgade socialavgifterna kan med hänsyn till debiteringsförfarandet delas in i:
- direktdebiterade avgifter frän företag och kommuner
- avgifter från statliga myndigheter och affärsverk m. fl.
- egenavgifter från egna företagare.
Övergången till det nya upphördssystemet sker fr. o. m. den I januari
1985. Det nya uppbördssystemet innebär att uppbörden av socialavgifter
och skatter samordnas. Den samordnade uppbörden skall ske månadsvis.
Uppbörden av skatter och socialavgifter skall knytas till de löpande utbetalningarna. Arbetsgivarna skall varje månad deklarera föregående månads
löneutbetalningar och räkna ut den avgift som belöper pt1 lönesumman. De
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arbetsgivaravgifter som betalas under uppbördsåret kommer för de flesta
arbetsgivare att bli delinitiva. En samlad redovisning för hela året skall
Himnas endast i vissa fall. I s{1dana fall kommer även resterande avgiftsbelopp att inbetalas. En niirmare beskrivning av det nya uppbördssystemct
linm pä sid 26.
I tabell 11 redovisas utfall och prognos över inkomsterna under inkomsthuvudgrupp 1200 som genereras av de lagstadgade socialavgifterna.
På statsbudgetens inkomstsida kommer emellertid ett betydligt liigre belopp statsbudgeten till godo till följd av nettorcdovisning.
Tabell 11. Inkomster a\· arhctsgh·aravgiftcr <milj. kr.)

Prelimin~lra avgifter
Fyllnadsinhetalningar av

prelimin~ira

avgifta
Kvarstaende avgifter
Statliga myndigheters
avgifter
Statliµa affärsverksavgifter
Egenavgifter
Summa

Utfall
1983/84

Prognos
1984/85

Progno'>
1985/86

93404

93 458

108610

5 088 ,
-5

5 367
6lN

I 082
204

8090

8144

'1167

7071
3 795

5 166
4630

5908
5 074

117443

117 454

130045

För budgetåret 1984/85 beräknas 117 454 milj. kr. att inbetalas i form av
socialavgifter. Den uteblivna ökningen av inbetalningarna mellan budgetåren 1983/84 och 1984/85 förklaras av den engångseffekt som erhriils till
följd av omläggningen av uppbördssystemct. Den negativa engångseffekt
som uppstår för budgetåret 1984/85 beriiknas till 7 .0 miljarder kr.
De statliga affärsverkens inbetalda avgifter beräknas minska kraftigt
mellan budgetåren 1983/84 och 1984/85. Orsaken till detta ligger i att
uppbördsförfarandet för affärsverken ändrades fr. o. m. den !juli 1983.
Omläggningen innebar att tre halvårsdehiteringar kom att inbetalas under
budgetåret 1983/84.
För budgetåret 1985/86 beräknas \30045 milj. kr. att inbetalas i form av
socialavgifter. I det nya upphördssystcmet beräknas de preliminärt inbetalda socialavgifterna att svara för en mycket stor andel av det totala
avgiftsbeloppet. Detta är orsaken till att fyllnadsinbetalningarna endast
beräknas till \ 082 milj. kr. under budgetåret 1985/86.
De lagstadgade socialavgifterna har i det följande delats in i olika grupper med avseende pf1 olikheter i den kassamässiga redovisningen över
inkornsthuvudgruppen. Beräkningarna har baserats på tidigare nämnda
antagande om den ekonomiska utvecklingen under åren 1984. 1985 och
1986 samt uppgifter som erhållits från riksförsäkringsverket.
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1211 Folkpensionsavgift

I samband med upphävandet av beslutet om olika försämringar av sjukförsäkringen ( SFS 1982: I 235) höjdes folkpensionsavgiften fr. o. m. den
I januari 1983 till 9,45 % <1v avgiftsunderlaget. Samtidigt sänktes <1vgiften
till sjukförsäkringen med motsvarande procentsats i syfte att astadkomma

bättre kostnadsanpassning inom sjukförsäkringen.
Tahell 12. Folkpensionsa\·gift (milj. kr.)
1983184
Utfall

1984/85
Prognm

1985/86
Pwgno'

Dircktddiiter;ide avgifter
Egenavgifter
Avgifter från statliga
myndig.heter och affärsverk

25 828

26 524

I 09.'i

I 320

29 337
1454

3 942

3 678

4048

Summa inkomster

30865

31528

34839

Folkpensionsavgiften redovisas på statsbudgetens inkomstsida. Utgifterna för folkpensioneringen redovisas via anslag på statsbudgetens utgiftssida. Inkomsterna från folkpensionsavgiften beräknas uppg;i till 31 528
milj. kr. budgetfiret 1984/85. Budgetåret 1985/86 beräknas inkomsterna öka
med I 0.5 q. eller 3 311 milj. kr. Den kraftiga ökningen av inkomsterna från
folkpensionsavgiften förklaras av den negativa engångseffekt som uppstår
budgetåret J984/85 i samband med övergången till en månatlig uppbörd av
arbetsgivaravgifter och skatter fr. o. m. den I januari 1985.
RR V beräknar inkomsterna på titeln folkpensionsavgift
till
31528000000 kr. för budgetåret 1984/85 och till 34839000000 kr. för
budgetåret 1985/86.

1221 Sjukförsäkringsavgift, netto
Försäkringstagarnas egna avgifter till sjukförsäkringen slopades år 1975.
I stället höjdes de socialförsäkringsavgifter som arbetsgivarna erlade från
3.8 till 7 '7c. I dag är sjukförsäkringsavgiften snm arbetsgivarna betalar
9.5 r;~. Arbetsgivaravgiften är avsedd att bidra till täckandet av de utgifter
som omfattas av lagen om allmän försäkring (SFS 1982: 120). Statsbudgetens utgiftssida skall via anslag bidra med 15 ~1< av ovannämnda utgifter.
Förutom sjukförsiikringsavgiften tillförs titeln den ersättning från den
allmänna pensionsfonden som de allmänna försäkringskas~orna erhåller
för kostnader för administrationen av den allmänna tilläggspensioneringen.
Frtln titeln utbetalas till de allmänna försäkringskassorna inkomsttitelns
andel av kostnaderna för dels sjukförsäkringen. dels försäkringskassornas
förvaltningskostnader. Vidare utbetalas till sjukvårdshuvudmännen och
apoteksbolaget olika typer av sjukvårdsförmåner.
4
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Den allmänna sjukförsiikringsfomkn har till syfte att utgöra en reserv
vid tillfälliga påfrestningar p:i försäkringens finanser. Riksförsiikringsverket beräknar. enligt s~irskilda regler. om iiterföring dler avsättning bör
komma ifriiga. Grunderna för denna äteri'öring eller avsättning till fonden
fastst~ills av regeringen. Den ftrliga avst~imningen av inkomsterna och
utgifterna för sjukförsiikringen har sedan år 1978 visat ett positivt saldo.
Överskottet för åren 1978 och 1979 har använts till att återbetala fondens
skuld till statshudgeten. I och med regleringen av 1980 års överskott
gentemot statshudgeten i juni 1982 fick fonden ett ackumulerat saldo ptt
1675.3 milj. kr.
Efter regleringen av 1981 års överskott skall tills vidare inte ytterligare
överföringar till fonden ske fprop. 1982/83: 100). Fondbehttllningen är efter
regleringen av 1981 ;\rs överskott 4912.7 milj. kr.
Sjukförsäkringsfonden (milj. kr. I

Ar

Underskott

1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984

1735. I

Överskott

Ackumulerat

511.0
1950.8
2 570,9
3 237 .4
2819.3
68h.O
390,0

-.'357,4
-2846.4
89."i.h
+I 675.3
+4912.7
-t-4912.7
.._4 912.7
~4 912.7

~aldo

Orsaken till sjukförsäkringsfondens överskott under de senaste åren är
den minskade sjukfrånvaron. Riksförsäkringsverket beskriver sjukfrånvarons omfattning bl. a. genom s. k. sjuktal. Sjuktalet definieras som antal
under året ersatta sjukpenningdagar per sjukpenningförsäkrad. Till följd av
rutinerna för inrapportering av sjukpenningdagar med arhctsgivarinträde
bestäms sjuktalet för ett visst år ca sex miinader efter iirets slut. För att
snabhare få en uppfattning om förändringar i ~jukfrånvaron beriiknas ock-

så ett preliminärt sjuktal av riksförsäkringsverket.
Preliminärt sjuktal, dagar
Kvart al

1980

1981

1982

19~3

.o

l:a

6.0

5.6

5.0

-~

.::!:a

5.2

4.7

4.7
5.1

.u

4.5

3:e

4,8

4,7
4.ll
4.7

21.0

19,4

18,4

18,2

4:e

Hela ärct

19k4

4.0
4,7

(

5.1
4.8
4.2
4,9)

()9.0)

Under slutet av år 1983 och under hela kalenderiiret 1984 har sjukfrånvaron åter börjat öka. Samtliga kvartal under år 1984 uppvisar ett högre
sjuktal an motsvarande kvartal föregående år. Sjuktalet för helåret 1984
beräknas till 19,0 dagar. Kostnaden för sjukpenningen beräknas till 15995
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milj. kr. för hudgctiiret 1984/85 och till 16699 milj. kr. för hudgct<irct
1985/86.
Tabell 13. Beräkning
der (milj. kr.I

3\'

sjukförsäkringsa,·giftens andel a\' sjukförsäkringens kostna·
198-1185

lWl'ii~(i

l'rngno~

Prognos

Sjukpenning
Sjuk\'arJsformåncr inkl.

15 872

1nn90

l;ikcmeJel~er-,;ittning

1-1235
5 2KK

f-l .12-l

Föräldrapenning
Frivillig förs~ikring
För\' alt ningskost naJer
Summa utgifter
Statsbidrag
fnkc)msttitelns and<.:! av
s_iukförsakringcns kostnader

5 521

-I

-I

2 'iOO

2 59')

37899

39138

5 685

'i 871

32 21-l

33 267

Av tabell 13 framgår sjukförsäkringsavgiftens andd av ~jukförsäkring
ens kostnader. Efter avdrag för det 15-procentiga statsbidraget beriiknas
utgifterna till 32319 milj. kr. för hudgetåret 1984/85 och till 33275 milj. kr.
för budgetåret 1985/86. Av tabell 14 framg~lr si1viil inkomster som utgifter
under inkomsttiteln sjukförsäkringsavgift. netto.
Tabell 1-l. Inkomster och utgifter under inkomsttiteln sjukförsäkringsavgift, netto
<milj.kr.I
19~W8'>

19KV8-l
Uifall

Prognos

25 hh2

26 732

I 138

I 135

-121-l
159

H72
15-l

-128-l
160

Summa inkomster

31 173

31493

341125

Utgifter
Inkomsttitelns andel av
sjukför~~ikringens kostnader
Avsättning till sjukförsäkringsfondt:n

30 361

32 21-l

33 267

0

()

()

Summa utgifter

30361

32 214

33267

812

-72\

1 558

Inkomster
Direktdebiterade avgifter
Egenavgifter
Avgifter friin statliga
myndigheter och affärsverk
Ovriga inkomster

Netto pa titeln

1985i8t)
Prognos

29121
I 260

För hudgetårct 1984/85 beräknas ett underskott p:\ inkomsttiteln sjukförsäkringsavgift, netto. Underskottet beräknas till 721 milj. kr. I förhållande
till föregiit:nde budgetår minskar saldot pä titeln med I :"33 milj. kr. Minskningen av saldot mellan budgetfaren 1983/84 och 1984/85 hernr främst på
den negativa engångseffekt som uppstår budget[iret 1984/85 i samband med
övergfmgen till en milnatlig uppbörd av arbetsgivaravgifter och skatter
fr.o.m. den ljanuari 1985.
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För budgetåret 1985/86 beräknas ett överskott på titeln. Detta överskott
beräknas till I 558 milj. kr.
RRV beräknar ett 11nJerskot1 p{1 titeln sjukförsäkringsavgift. netto för
budgetåret 1984/85. Undcrskotlet beräknas till 721 000000 kr. För budgetåret 1985/86 beräknar RRV inkomsterna till 1558000000 kr. på titeln
sjukförsäkringsavgift. netto.

1231 Barnomsorgsa\·gift
För att öka utbyggnaden av barnomsorgen ändrades statsbidragssystemet den I januari 1977. För att finansiera det nya statsbidragssystemet
infördes den 1januari 1977 en socialavgift till barnomsorgen. Storleken på
avgiften var I 1;:;. av avgiftsunderlagct. Barnomsorgsavgiften har sedan
successivt höjts och uppgilr fr. o. m. år 1981 till 2.2 r7r.
I likhet med folkpensionsavgiften redovi~as inkomsterna av barnomsorgsavgiften pa statsbudgetens inkomstsida medan motsvarande utgifter
redovisas över anslag på statsbudgetens utgiftssida.
Tabell 15. Barnomsorgsavgift (milj. kr.)
198.3184

1984/85

1985/86

Ctfall

Progno~

Prognos

Direktdebiterade avgifter
Egenavgifter
Avgifter frän statliga
myndigheter och affärsverk

5 989

6236
309

6827
338

975

758

943

Summa inkomster

7247

7303

8108

283

RRV beräknar inkomsterna på titeln barnomsorgsavgift till 7303 000 000
kr. för budgetarct 1984/85 och till 8108000000 kr. för budgetåret 1985/86.

1241 Vuxenutbildningsavgift
Den utvidgade vuxenutbildningen finansieras med en lagstadgad socialavgift till vuxenutbildning. Avgiftens storlek är sedan år 1978 0,25 r;( av
avgiftsunderlaget.
Fr. o. m. 1980/81 skall vuxenutbildningsavgiften redovisas brutto över
statsbudgeten på samma sätt som folkpensionsavgiften och barnomsorgsavgiften. För budgetåret 1979/80 och tidigare redovisades vuxenutbildningsavgiften under övriga socialavgifter.
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Tabell 16. Vuxenutbildningsavgift Imilj. kr.)

198V84

19!i4/85

1Wi5/86

L!tfall

Prognos

Prognos

Direktdebiterade a\·gifter
Avgifter frtin statliga
myndigheter och affärsverk

677

70R

7~~

111

95

107

Summa inkomster

788

803

884

RRV

beräknar inkomsterna

pä

titeln

, It

vuxenutbildningsavgift

till

803 000 000 kr. för budgetåret 1984/85 och till 884 000 000 kr. för budgctt1rct
1985/86.

1251 (h'riga socialavgifter, netto
Under inkomsttiteln 1251 rcdo\'isas de socialavgifter som övcrl'ör crh{illna medel till siirskilda fonder utanför statsbudgeten.
Arhe tsmark11adsa1 ·giji

Arbetsmarknadsavgiftcn kan sägas vara en sammanslagning av de tidigare gällande avgifterna för arbetslöshetsförsäkring och arbetsmarknadsutbildning. Den nya arbetsgivaravgiften gäller från den !juli 1981. Avgiftens storlek är fr. o. m. den I januari 1983 1.3 ',T av avgiftsunderlagct och
höjs till 1.6% av avgiftsunderlaget fr. o. m. den I januari 1985 !SFS
1984/85: 526),
Såväl arbetslöshctsfondcn som arbetsmarknadsutbildningsfondcn upplöstes den I juli 198 I. Behållningen tillfördes ett konto hos riksgäldskontorct. Inkomsterna fr~m arbetsmarknadsavgiften överförs löpande till samma konto på riksgäldskontoret. Riksförsäkringsverket disponerar ifrågavarande konto hos riksgäldskontoret för överl'öring till arbetsmarknadsstyrelsen och de allmänna försäkringskassorna. Riksförsäkringsverket har
dessutom en rörlig kredit om 100 milj. kr. hos riksgäldskontoret för att
kunna klara tillfälliga svängningar för berörda konto. Arbetsmarknadsavgiftcn skall användas för att täcka 65 <}(-.av kostnaderna för följande bidrag:
- kontant arbetsmarknadsstöd
- grundbidrag och progressivbidrag till erkända arbetslöshetskassor
- förvaltningsbidrag till arbetslöshctskassorna samt den del av arbetsmarknadsvcrkcts förvaltningskostnader som avser programmet Kontant stöd vid arbetslöshet
- utbildningshidrag till elever i arbetsmarknadsutbildning
- utbildningsbidrag till deltagare i yrkesinriktade rehabilitering.
Riksförsäkringsverket skall vid varje överföring frtin kontot hos riksgäldskontoret samtidigt göra motsvarande utbetalning från anslaget Bidrag
till arbetslöshetsersättning och uthildningshidrag med 35 ~·( av de belopp
som behövs för att täcka de ovan angivna kostnaderna. Kontot hos riks-
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gäldskontoret hade vid ingången av budgetåret 1984/85 en skuld på 90 I
milj. kr.
Inkomster a•· arhdsmarknadsa•·i.:iftcn (milj. kr.I
1983/84

1984/85

1985/86

Utfall

Progno<.

Progno'

41110

4967

Dird.tdehitcradc avgifter
Avgifter från ~tatliga
myndigheter och affärsverk
Summa ink11ms1er

577

500

685

4t.:17

45IO

5652

Arbetsmarknadsstyrelscn beräknar tocalutgiftcrna för ovan angivna hidrag till 8320 milj. kr. för budget[1ret 1984/85 och till 7792 milj. kr. för
budgetåret 1985/86.
Arbctsmarknadsfonden (milj. kr.)
1984185

!98.5i8h

Progno~

Prngno~

901
4510
'40R
-1799

-1799

lng:knde balans
Inkomster
Utgifter
Utgaendc balans

-

Netto pa inkomsttiteln

-

5 652
5065
-1212

1!98

587

Som framgår av tablån kommer inte inkomsterna frirn arbetsgivaravgiften att täcka 65 % av totalutgifterna för arhctslöshetsersättning och utbildningsbidrag för budgetåret 1984/85. Fondens underskott för budgetåret
1984/85 finanseras i sin helhet av statsbudgeten. Underskottet för budgetåret 1984/85 beräknas till 898 milj. kr. För budgetåret 1985/86 kommer
inkomsterna från arbetsmarknadsavgiftcn att täcka mer än 65 % av de
beräknade totalutgifterna för arbetsmarknadsfondcn.
Till följd av att arbetsmarknadsfonden har en skuld som överstiger det
beräknade överskottet för budget[irct 1985/86 kommer överskottet att innehållas av statsbudgeten. Överskottet beriiknas till 587 milj. kr. och kommer att reducera fondens skuld till ca 1.2 miljarder kr.
De/pe11sio11sa1 ·R (!i

Ddpcnsionsförsäkringcn för arbetstagare trädde i kraft den I juli 1976.
Fr. o. m. den 1januari 1980 har möjligheten att få del pension utsträckts till
att omfatta i princip alla förvärvsarbetande. dvs. även egna företagare och
uppdragstagare. De förviirvsarbetandc i åldrarna mellan 60 och 65 ilr har
genom denna pcnsionsform ekonomisk möjlighet att minska sin arbetsinsats genom att övergå till deltidsarbete i kombination med del pension. För
att delpension skall utgå krävs enligt huvudregeln att den försäkrade har
haft ATP-grundande inkomst under sammanlagt minst tio år fr. o. m. 45 års
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ålder. Vidare krävs att den försäkrade förvärvsarhetat un<lt:r frm av dt:
st:nastc tolv månaderna före övergången till delpension. Delpensionen till
anställda motsvarar fr. o. m. år 1981 50(.:;: av inkomstbortfallet. dock högst
av skillnaden mellan den fi.irs~ikrades sjukpenninggrundande inkomst före
och efter arbetsti<lsminskningen. För bl. a. egna företagare utgör dd s. k.
pensionsun<lerlaget hälften av den genomsnittliga förvärv~inkomsten för
<le tre närmaste åren före arhetstidsminskningen. till den del inkomsten
ligger un<la 7 .5 basbelopp.
Delpensionsförsäkringen finansieras genom en arbetsgivaravgift. som
uppgilr till 0,50 % av det avgiftsunderlag som giiller för socialförsäkringsavgifterna till sjukförsiikringen m. m. Avgiften tillförs en siirskiJd fond. De
egna fön:tagarnas delpensionsförsäkring bekostas fr. o. m. ;ir 1980 av en
egenavgift. vilken motsvarar den arbetsgivaravgift som erliiggs för :.inställda.
Delpensionsfondens utveckling 1983-1986 (milj. kr.) haln1rs,·is uppdelning

1983

1984
11

lnkomslcr
Utgifter
Saldo

848
705
143

Adwmule-651
rat saldl'

1985
Il

1986

Il

Il

9.~

925
601
324

786
540
246

829
510
319

875
450
425

966
425
541

I 064
410
654

-556

-232

14

333

758

I 299

1953

730
635

Influtna avgifter har fram t. o. m. år 1982 inte förmföt täcka de löpande
utbetalningarna av del pensioner. Underskottet har finansierats genom att
medel från statsbudgetens inkomstsida tillfälligt överförts till fonden för
delpensionsförsäkring.

Delpensionsfondens

ackumulerade

1111dcrs/.:.ott

uppgick vid utg[mgen av andra kvartalet 1983 till 651 milj. kr.
Sänkningen av kompensationsnivån fr. o. m. I januari 1981 har medfört
en förändrad utvecklingstakt av utgifterna för dclpension. RRV beräknar
med ledning härav att delpensionsfonden fr. o. m. ftr 1983 kommer att
generera ett iirligt överskott, vilket innebär en förstärkning till statsbudgetens inkomstsida s~1 liinge delpensionsfonden är behiiftad med en skuld till
statsbudgeten.
Vid ingången till budgetåret 1984/85 iir delpensionsfondens skuld till
statsbudgeten 232 milj. kr. Fondens överskot! för budgetåret 1984/85 beräknas till 565 milj. kr. Endast det belopp som motsvarar skulden till
statsbudgeten kommer att tillföras inkomsuitcln.
Inkomsterna p[1 titeln övriga socialavgifter. netto beräknas diirfor tillföras 232,0 milj. kr. hudgetåret 1984/85.
Övriga arbetsgivaravgifter som redovisas under titeln övriga socialavgifter. netto påverkar inte statsbudgetens saldo utan omförs i sin helhet till
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fonder utanför statsbudgeten. För den intresserade läsaren hänvisa~ till
RRVs publikation Inkomstliggaren 1984/85.
Sammanfattningsvis redovisas inkomsterna och utgifterna under titeln

I :?.51 övriga socialavgifter, netto i tabell 17.
Tabell 17. Öuiga socialavgifter. netto Imilj. kr.)

Inkomster
I. Arbetsskadeförs;ikring
2. Lönegarantiavgift

3.

Arhetar~kvddsavgift

4. Avgift för -sjöfolk~

pensionering
Summa inkomster
Summa utgifter
5. Delpensionsavgift. nello
6. Arbetsmarknadsavgift. nello
Netto på titeln

1984!85

1985i86

Prognos

Prognos

1 712
619
479

1909

694
536

Il

Il

2 821

3 ISO

2821

3 ISO

232
-898

587

-666

587

()

RRV beräknar ett underskott på titeln övriga socialavgifter. netto för
budgetåret 1984/85. RRV beräknar underskottet för budgetåret 1984/85 till
666000000 kr. För budgetåret 1985/86 beräknas inkomsterna på titeln till

587 000 000 kr.
1281 Allmän löneavgift
För att bidra till finansieringen av 1983 års skattereform infördes den
allmänna löneavgiften. Avgiften sattes till 2.0 %. På ersättningar som betalas ut under perioden juli-december år 1983 utgår en allmän löneavgift med
3 l?(, enligt lag om tillfällig höjning av den allmänna löneavgiften (SFS
1983: 58). Fr. o. m. den I januari 1984 är avgiftsuttaget ånyo 2 o/c.
Tabell IS. Allmän löneavgift (milj. kr.)
1983/84

1984/85

198.'/86

Utfall

Prognos

Prognos

Direktdebiterade avgifter
Avgifter från statliga myndigheter och affärsverk
Egenavgifter

6516

5 641

6209

I 068

700
346

856

()

Summa inkomster

7584

6687

7 355

290

Även egna företagare skall betala allmän löneavgift. Dessa egenavgifter
inflyter i form av preliminärskatter. kvarstående skatter eller fyllnadsinbetalningar. Egenavgifterna omförs från inkomstlitet 1111 fysiska personers
skatt på inkomst, realisationsvinst och rörelse till lagstadgade socialavgifter första gången under budgetåret 1984/85.
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RRV beriiknar inkomsterna på titeln allmiin löneavgift till 6687000000
kr. för budgetåret 1984/85 och till 7 355 000 000 kr. for budgetåret I 985/8h.

1300 Skatt på egendom
Under huvudgruppen 1300 Skatt pf1 egendom redovisas alla skatter på
användningen och/eller ägandet av egendom och förmögenhet. Likaså
inkluderas skatt pfi förbättringar. utvidgningar etc. av egendom. Här redovisas även ~katt på gåvor och skatt på arv. Skatt på avkastningen av
förmögenhet och fastigheter redovisas emellertid under 1100 Skall pii
inkomst. realisationsvinst och rörelse.

1311 Skogsvårdsavgifter
Skogsvårdsavgift skall med vissa undantag erläggas for jordhruksfastighet. som vid fastighetstaxering åsatts s~irskilda värden för skogsmark
och växande skog. I maj år 1981 höjdes avgiften från 3 °/00 till 6 °100 med
verkan fr. o. m den I juli 1981. Därefter har skogsvårdsavgiften sänkts från
h till 5 °fou fr. o. m. den I juli 1982. Skogsvårdsavgiften används huvudsakligen för stldana ändamål som är till nytta för skogsbruket.
Fr. o. m. den I juli 1984 är avgiften 8 °fo0 . Detta innebär att avgiften vid
1985 års taxering beräknas uppgå till i genomsnitt 6.5 %11 eftersom avgiften
är 5°/00 vid 1984 års taxering.
De beräknade och redovisade inkomsterna på titeln under de senaste
budgetåren framgår av följande sammanställning ( miij. kr.).

Budgetår

1980/81

1981/82

1982/83

1983/84

1984/85

Statsbudget
Redovisat

18.1
16.2

55.2

348,0
228.4

274.0
312,3

315.0
262,0

55.0

Enligt preliminär debiteringsstatistik uppgår skogsvårdsavgiften till 262
milj. kr. vid 1984 års taxering. Enligt RRV s bedömning beräknas den
uppgå till 340 milj. kr. vid 1985 års taxering.
RRV beräknar inkomsterna på titeln skogsvårdsavgifter till 262000000
kr. för budgetåret 1984/85 och till 340 000 000 kr. för budgetaret 1985/86.

1312 Hyreshusa\·gift

Hyreshusavgiften som gäller år 1984 är i prim:ip avsedd att träffa de
delar av hyreshusbeståndet som är äldre än år 1975. Undantagna är de
bostadshus som omfattas av räntesubventionssystemet samt hus som
byggts om efter år 1957 med stöd av statliga bostadslån. Avgiften uppgick
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till 11:{ av taxeringsv~irdet vid 1984 års taxering och skall utgöra l,5t;~. vid
1985 ftrs taxering. Enligt det preliminära taxeringsutfallet blev hyreshusav-

giftens storlek 675 milj. kr. vid 1984 års taxering. Intäkterna från avgiften
ingflr i den allmänna skatteuppbörden. men omförs till inkomsttiteln först
när 1984 års taxering är definitiv. dvs. under budgetilret 1984/85.
I prop. 1984/85: 18 aviseras att en statlig fastighetsskatt skall införas Mm
[ir 1985. I samband med att den nya skatten införs skall hyreshusavgiften
upphöra. Som inkomsttitel finns den emellertid kvar t. o. m. budgetåret
1985/86. Fastighetsskatten skall träffa hyreshus. komorshus. småhus samt

bostadsbyggnadcr p[1 lantbruk. Underlaget fi.ir skatten skall för smiihus
vara en tredjedel av taxeringsvärdet och för övriga fastigheter hela taxeringsvärdet. Skatlesatsen föresl~1s vara 1.41/·i- för schablontaxerade fastigheter och 2 o/c för övriga fastigheter. Fastighetsskatten skall vara avdragsgill utom för schablonbeskattade fastigheter. Fastighetsskattcn för småhus
fön:slås införas under tre år. Första aren dvs. [ir 1985 och 1986 förcsläs
skattesatsen utgå med 0.5 <.::; resp. 1 <.·.; för schablontaxerade hus samt 0. 7 %
resp. 1.4 9i: för övriga småhus och hyreshus på lantbruksenhet.
RRV beräknar inkomsterna på titeln hyreshusavgift till 675 000000 kr.
för budgetåret 1984/85 och till I 100 000 000 kr. for budgetåret 1985/86.

1321 Fysiska personers förmögenhetsskatt

Taxeringen till förmögenhetsskatt anknyter i viisentliga hänseenden till
inkomsttaxeringen. Förmögenheten fastställs varje år vid beskattningsårets utgång. Fysiska personer är skattskyldiga för hela sin förmögenhet
om de varit bosatta här i riket vid beskattnings[irets utgång. Personer som
inte varit bosatta i riket vid beskattningsårets utgång är skattskyldiga
endast för här i riket nedlagd förmögenhet. Reglerna om förmögenhetsbeskallning för i utlandet bosatta personer gäller inte enbart fysiska personer
utan även utländska juridiska personer.
Förmögenheter under 400000 kr. är befriade från förmögenhetsskatt
fr. o. m. 1982 års taxering. Skattesatsen är 1.5 C:'c för förmögenheter mellan
400000 kr. och 600000 kr.· Den högsta skattesatsen uppgår till 3 % för
förmögenheter överstigande 1800000 kr. Den beskattningsbara förmögenheten beräknas för föräldrar och barn under 18 år gemensamt. förutsatt att
barnen bor hos föräldrarna. Ska!lesatserna tillkom hösten 1982. då skatteuttaget höjdes i alla skikt med 0.5 procentenheter. Skatteuttaget höjdes
tillfälligt i samband med 1984 års taxering med 1.0 procentenheter i alla
skikten i skalan. Skattepliktgränsen sänktes ocks<l tillfälligt vid 1984 års
taxering från 400 000 kr. till 300 000 kr. och skatteuttaget i detta skikt var
I%. Vid 1985 års taxering gäller således de tidigare reglerna.
Förmögenhetsskatten uppbärs under inkomsttiteln fysiska personers
skatt på inkomst, realisationsvinst och rörelse och omförs till denna titel
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när taxeringen för senast kiinda iir ~ir klar. För hudget[1ret 1984/85 utgör
siilcdes inkomsten umkr titeln den förmögenhetsskatt som dehiterades är
1983. Föriindringen i skatteskalan p{1verkar diirför inte titeln förrän budgetiirt'l 1984/85.
Enligt den preliminiira debiteringsstatistik som nu föreligger kommer
omföringen till titeln att hli 2 575 milj. kr. budget;\ret 1984/85.
RRV beräknar inkomsterna pi1 titeln fysiska personers förmögenhetsskatt till 2575000000 kr. för budgetåret 1984/85 och till 1830000000 kr. för
budgetåret 1985/86.

1322 Juridiska personers förmögenhetsskatt
Vissa juridiska personer. dock ej aktiebolag och ekonomiska föreningar.
iir skyldiga att betala förmögenhetsskatt. Dödshon. familjestiftelser m. Il.
beskattas enligt samma skala som fysiska personer. Vissa samfund. föreningar och andra juridiska personer betalar en proportionell skatt på
1.5 o/oo överstigande ett förmögenhetsvärde om 25 000 kr.
Förmögenhetsskatten uppbärs under inkomsttiteln juridiska personers
skall pf1 inkomst. realisationsvinst och rörelse och omförs till denna titel
när taxeringen för senast kiinda år är klar. För budgetåret 1984/85 utgör
inkomsten p[1 titeln den förmögenhetsskatt som debiterades inkomsttiret
1983.
RRV beräknar inkomsterna på tite'.n juridiska personers förmögenhetsskatt till 28000000 kr. för budgetaret 1984/85 och till 30000000 kr. för
budgeti'irct 1985/86.

1331 Arvsskatt
Arvsskatt skall erläggas av d1:n som genom arv eller testamente förvärvar egendom. Befriade från skyldighet all erlägga arvsskatt är staten och
vissa stiftelser. Skatten är progressiv och tas ut enligt olika ~kalor beroende p[1 vem som iirver egendomen. Tre klasser av arv- och gåvotagare finns.
Uppbörden av arvsskatt ombesörjs av länsstyrelserna.
De beriiknade och redovisade inkomsterna av arvsskatt under de senaste budgetåren framgår av följande sammanställning !milj. krJ.
Budgetii.r

1980/81

1981/82

198218)

198V84

19lW85

Statsbudget
Redovisat

440,0
466,9

475.0
545.6

.'i20.0
559,7

680.0
757.0

780

År 1983 höjdes skatteuttaget i två klasser. Ökningen gjordes främst i de
högsta skikten och mellanskikten för skattepliktiga bdopp.
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RRY heräknar inkomsterna på titeln arvsskatt till 780000000 kr. för
budgetåret 1984/85 och till 790000000 kr. for budgetåret 1985/86.

1332 Gåvoskatt
G~1voskatt skall erläggas av den som genom arv eller testamente eller
genom gåva förvärvar egendom. Befriade från skyldighet att erlägga gå-

voskalt är staten och vissa stiftelser. Dessutom är hl. a. kyrka. landsting,
kommuner och hushfillningssällskap befriade fr[m att erliigga gåvoskatt.
Uppbörden av ga.voskatt ombesörjs av länsstyrelserna.
De beriiknade inkomsterna av gåvoskatt under de senaste budgetåren
framgår av följande sammanställning (milj. kr.).
Budgetår

1980/81

1981/82

1983/K4

1984/85

Stab budget
Influten
gåvmkatt ca

50.0

70.0

80.0

110,0

150.0

51.4

92.4

134.5

152.H

1982/H3

Gåvoskatten är progressiv och tas ut enligt de regler om förmånstagare
som gäller för arvsskatten. Endast två klasser av gåvoskatt finns. Gåvoskatten höjdes år 1983.
RRY beräknar inkomsterna på titeln gåvoskatt till 150000000 kr för
budgetåret 1984/85 och till 150 000 000 kr. för budgetåret 1985/86.

1341 Stämpelskatt
Stämpelskatt utgår vid förvärv av fast egendom, tomträtter och skepp
samt beviljande av inteckningar ( 1984: 404). Stämpelskatt utgår också enligt lagen !1984: 405) om stämpelskatt på aktier vid bildande av aktiebolag
och vid ökning av aktiekapital.
Enligt stämpelkungörelsen skall influtna stämpelmedel levereras in till
riksskatteverket och domstolsverket. som är uppbördsmyndigheter. Centralnämnden för fastighetsdata svarar för uppbörd av stämpelskatt hos
myndigheter som är anslutna till fastighetsdatasystemet.
De beräknade och redovisade inkomsterna på titeln stämpelskatt framgår av följande sammanställning (milj. kr.).

Budgetar

1980i81

1981/82

1982/83

1983/H4

1984/85

Statsbudget

1545.0
1221.3

1400.0
I 331.2

1409.2
I 620.8

I T!.9.5
1659.5

1885

Rcdovis;;t

Stämpelskatten i inskrivningsärcnden

~ir

proportionell mot taxeringsvär-

de/köpeskilling resp. inteckningsbelopp (stämpelskattclagen 7-11 ~!il.
Stämpelskatten höjdes senast den I juli 1980. Respektive myndighet har
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räknat med oförändrade skallesatscr. Skattesatsen för inskrivning av lagfart och tomträtt är 1,5 %·av taxeringsvärde/köpeskilling och skallcsatsen
för inteckning utgör I o/c av inteckningsbcloppet.
Domstolsvcrket har beräknat uppbörden pt1 titeln till 980,0 milj. kr. för
budgetåret 1984/85 och till 960,0 milj. kr. för budgetttret 1985/86. Domstolsverket bygger prognosen p[1 utfallet budgetåret 1983/84 och förutsätter
oförändrad skattesats. I prognosen har hänsyn tagits till att allt fler inskrivningsmyndigheter kommer att gå över till centralnämnden för fastighctsdata.
Riksskatteverket har beräknat inkomsterna av stämpelskatt budgetfiret
1984/85 till 305 milj. kr. och till 365 milj. kr. hudgetf1ret 1985/86.
Av 1983/84 iirs uppbörd svarade st<impelskatten p~1 aktier för 236.3 milj.
kr.
Ökningen av stämpleskatteuppbörden vad gäller aktier uppgick under
föregående budgetår till nära 55 '.lf. Denna ökning förväntas fortsiitta - om
iin i dämpad takt. Riksskalleverket beräknar ökningen för innevarande
budgetår till ca 30% och för de två kommande budgetåren med ca 20 resp.
10%.
Stämpelskatten på lotterier slopades den 1 januari 1983.
Centralnämnden för fastighetsdata har beräknat inkomsterna till 600
milj. kr. för budgetåret 1984/85 och till 700 milj. kr. för budgetarct 1985/86.
RRV ansluter sig till domstolsverkets. riksskatteverkets och centralnämndens för fastighetsdata beräkningar. Inkomsterna på titeln stämpelskatt beräknas till 1885000000kr. för budgct~iret 1984/85 och till
2 025 000 000 kr. för budgetåret 1985/86.

1342 Skatt på \'ärdepapper
En särskild omsättningsskatt på aktier och vissa andra värdepapper
infördes den I januari 1984. Skattesatsen iir I '.(, p{i omsällningen.
Enligt nu tillgiinglig statistik på omsällningcn av aktier pti Stockholms
fondbörs pekar denna på en omsättning runt 45 miljarder kr. för år 1984. År
1983 var omsättningen 63 miljarder kr. Sådana stora skillnader medför stor
osäkerhet i prognoserna för omsiittningen av värdepapper. Uppbörden av
värdepappersskatt under första halvåret 1984 uppgick till 366,8 milj. kr.
Under perioden juli-september 1984 uppgick uppbörden till 245.3 milj. kr.
Skattskyldiga för värdepappersskatt är dels fondkommissionärer dels andra som omsätter värdepapper för minst 500000 kr. per kalenderår. Fondkommissionärerna redovisar skatt varje månad. Övriga skattskyldiga däremot redovisar skatt endast tvii gånger per ar.
Riksskattcvcrket som är uppbördsmyndighet har prognoserat inkomsterna pa titeln till 950 milj. kr. budgetåret 1984/85 och till I 000 milj. kr.
budgetåret 1985/86.
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RRV ansluter sig till riksskattcverkets beriikning. inkomsterna på titeln
skatt pft viirdepapper beräknas till 950000000 kr. för budgctftret 1984/85
och till I 000000000 kr. för budg1:tf1rct 1985/86.

1400 Skatt på varor och tjänster
Under denrn.1 inkomsthuvudgrupp redovisas alla skatter som beräknas
på produktion, försäljning. varuhantering. tillhandahftllande av tjänster
och tillåtelse att använda vissa varor. Försäljningsska1ter. skatter på enskilda produkter och tjänster samt vägtrafikskatten skall redovisas under
denna rubrik. Dessutom skall överskott som uppstär vid hl)lag eller liknande sammanslutningar där staten har monopol pii försäljningen av produktionen redovi'>a'.'> under skatt pi"i varor och tjiinsll:r. Aven import- och
exportavgifter skall redovisas som en skall pii varor och tjänster.

1411 Mer\'ärdeskatl

Mervärdeskatt utgår med 19,0'::~. av beskattningsvärdet för de flesta
skattepliktiga varor och tjänster. Beskattningsvärdet är lika med varans
värde med tillägg av tull. annan statlig avgift eller skatt inkl. mervärdeskatt. Skattesatsen 19.0% motsvaras av 23.46'ii av beskattningsvärdct
exkl. mervärdeskatt.
Skattskyldig är den som inom landet i yrkesmässig verksamhet omsäller
skattepliktig vara eller tjiinst eller importerar merviirdeskattepliktig vara.
Mervärdeskatt utgår ink vid export i syfte att undanröja en skattebelastning på exporterade varor och tjänster.
Länsstyrelse är bcskattningsmyndighet vid försiiljning eller annan omsättning inom landet. Vid import är tullverket beskattningsmyndighet. Den
som är skattskyldig skall vara registrerad hos länsstyrelsen i resp. län. Den
till tullverket erlagda mcrvärdeskatten är avdragsgill vid den skattskyldiges redovisning till länsstyrelsen.
Fr. o. m. den I mars 1984 slopades dispensmöjligheten till en kontantmhssig redovisning av mervärdeskatt. Vidare upphörde särrcglerna om en
kontantrnässig redovisning av avbetalningshandcln. Redovisning av mervärdeskatt sker nu enligt räkenskapsenliga redovisningsmetodcr.
De beräknade och redovisade inkomsterna pii titeln under de senaste
budgetären framgår av följande sammanshillning \milj. kr.).
Budget:lr

1980/81

I 98 li82

1982/83

1983184

)984/85

Statsbudget
Redtivisat

37 800.0
37 305.0

42 700.0
40664.H

43 500.0
45423.1

49100.0
48 520.4

55 100.0
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Till grund för beräkningen a\' uppbörden av mervärdeskatt ligger bl. a.
en bedömning av den privata konsumtionens utveckling. Mellan aren 1983
och 1984 beräknas värdet av den privata konsumtionen öka med drygt 8 1.'f..
För år 1985 och 1986 har ökningen beräknats till f> r:·r· resp. 5 c:f.
Uppbörden av mervärdeskatt kan delas upp pt1 tullverkeh uppbörd och
länsstyrelsernas uppbörd. Länsstyrelsernas uppbörd av mcrvärdeskatt bestär av inbetald skatt, dv~. den utgående skatten som överstiger den
ing[1ende. Dessutom redovisar liinsstyrclserna ;1terbetald sk.att. dvs. den
ingående skatten som överstiger den utgående.
Till grund för beräkningen av tullverkets uppbörd av merviirdeskatt
ligger en prognos pä importvärdet (se 1471 tullmedel). För 1984/85 beriiknas importvärdet till 234,7 miljarder kr. och för 1985/86 till 256.5 miljarder
kr. Utifr(m de prognoserade importviirdena uppskattas tullverkeh uppbörd till 43 600 milj. kr. resp. 47 500 milj. kr. för budgetåren 1984185 och
1985/86.
Länsstyrelsernas nettouppbörd av mervärdeskatt beriiknas till 11 700
milj. kr. resp. 9400 milj. kr. för budgetåren 1984/85 och 1985/86. för budgetåret 1984/85 ingår en beräknad engängseffekt på I 200 milj. kr. till följd
av att den kontantmässiga redovisningen av mervärdeskatt slopades den
I mars 1984.
RRV heriiknar inkomsterna pt1 titeln mervärdeskall till 55 300 000000 kr.
för budgetåret 1984/85 och till 56900000000kr. för budgetilret 1985/86.

1421 Bensinskatt

Bensinskatt skall erläggas för bensin och andra motorhriinslen. som
innehf!ller minst 70 viktprocent bensin. för vissa alkoholer (motoralkoholer) och blandningar av dessa avsedda för motordrift (SFS 1%1: 372).
Inkomsterna redovisa~ av riksskatteverket och tullverket.
Bensinskatten är fr. o. m. den 1december 1984 I: 93 kr. per likr ht:nsin.
Tidigare var skatten I: 43 kr. per liter.
De beräknade och redovisade inkomskrna på titeln under de senaste
budgetåren framgår av följande sammanstiillning (milj. kr.).
Budgettir

1980/KI

1981/82

1982/83

198VK-l

19K-l!8.'i

Statsbudgt:l
Redovisat

-1650,0
-177-1,0

5 253.0
5 281J. I

6590.0

IJ-180,0

6~60.ll

6()59.6

6 73n.7

Prop. 1984/85: 100
Redovisningsperioden för bensinskatt är kalenderm[111ad. Skatten skall
ha kommit in till riksskatteverket senast den 5:e i andra månaden efter
redovisningsperiodens slut. Fr. o. m. den I juli 1985 skall skatten ha kommit in senast den 25:e i månaden efter redovisnings periodens slut. Till följd
härav uppstil.r en engångseffekt. dvs. under budgetåret 1985/86 kommer
inkomster för 13 uppbördsmånader att redovisas. Engångseffekten kan
uppskattas till ca 900 milj. kr. I prop. 1984/85: 64 föreslås bl. a. att fr. o. m.
den !januari 1985 skall energiskatten på bensin tas bort och föras över till
bensinskatten. Det innebär att bensinskatten totalt kommer att uppgå till
2: 27 kr. per liter.
Riksskatteverket har i skrivelse till RRV den 12 lll'Vember 1984 uppskat1
tat leveranserna av bensin till 4.95 milj. m budgetåret 1984185 och till 5.10
milj. m 3 budgetttret 1985/86. Dessa bedömningar bygger i sin tur på prognoser från statens energiverk gjorda före det att bensinskatten höjdes. Bensinskattehöjningen bedöms av RRV leda till en lägre bensinförbrukning.
RRV utgår vid beräkningen av bensinskatt från att leveranserna blir 4,90
milj. m' budgetåret 1984/85. För budgetåret 1985/86 antas leveranserna bli
5,00 milj. m 3 . Överföringen av energiskatten på bensin beräknas öka bensinskatten med ca 500 milj. kr. budgetåret 1984/85 och med ca I 700
milj. kr. budgetåret 1985/86. Höjningen av bensinskatten beräknas öka
inkomsterna med ca 800 milj. kr. resp. 2500 milj. kr. för samma budgetår.
RRV beräknar inkomsterna på titeln bensinskatt till 8 500000000 kr. för
budgetåret 1984/85 och till 12 140000000 kr. för budgetåret 1985/86.

1422 Särskilda varuskatter
Särskild varuskatt utgår på vissa varor <SFS 1941: 251 ). Skatten är 50 ex,
av priset vid försäljning till detaljhandeln på kemisk-tekniska preparat som
puder, nagellack. parfymer. hårvatten etc. På choklad- och konfektyrvaror
är skatten 5 kr. per kilogram.
Den I mars 1984 slopades avgiften på dryckesförpackningar för maltoch läskedrycker. Skatt på vissa dryckesförpackningar infördes den I juli
1984. Skattesatsen är för pantförpackning 8 öre per st och för andra
förpackningar med en fyllnadsvolym om högst 0.3 liter 10 öre per st. högst
0,7 liter 15 öre per st samt mer än 0,7 liter 25 öre per st.
De särskilda varuskatterna redovisas huvudsakligen av riksskatteverket. Tullverket redovisar skatt på varor som importeras av annan än den
som är registrerad hos riksskatteverket som importör.
De beräknade och redovisade inkomsterna på titeln under de senaste
budgetåren framgår av följande sammanställning (milj. kr.).
Ru<lgdår

1980/81

1981/82

1982/83

1983/84

1984/85

Statsbudget
Redovisat

551.0
661,2

715.0
663.1

599.0
685.5

702.0
71,9.7

822.0
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Fr. o. m. den I juli 1984 är betalningstiden för särskilda varuskatter 25
dagar. Det är en förkortning med 20 dagar. Förkortningen medför att 13
uppbördsmånader kommer att redovisas under budgetåret 1984/85. Denna

engångseffekt uppskattas till 50 milj. kr.
RRV beräknar inkomsterna på titeln särskilda varuskatter till 840000000
kr. för budgetåret 1984/85 och till 858 000 000 kr. för budgetåret 1985/86.

1423 Försäljningsskatt på motorfordon

Försäljningsskatt på motorfordon (SFS 1978: 69) utgår för personbilar
samt vissa bussar och lastbilar med 3: 20 kr. per kg tjänstevikt. För varje
fullt femtiotal kilogram tjänstevikt över 1 600 kg utgår ytterligare skatt med
400 kr. För motorcyklar utgår skatten med 670 kr. om tjänstevikten inte
överstiger 75 kg, med 880 kr. om tjänstevikten är högre men inte överstiger
160 kg, med 1 350 kr. om tjänstevikten är högre än 160 kg men inte
överstiger 210 kg och i annat fall med 2 240 kr.
Inkomsterna på titeln redovis~s av riksskatteverket och generaltullstyrelsen.
De beräknade och redovisade inkomsterna på titeln under de senaste
budgetåren framgår av följande sammanställning (milj. kr.).

Budgetår

1980/81

1981/82

1982/83

1983/84

1984/85

Statsbudget
Redovisat

608.0
522,2

548,0
583,9

549,5
642.5

590,0

935,0

725.4

I skrivelse till RRV den 12 november 1984 har riksskatteverket beräknat
inkomsterna till 903 milj. kr. för budgetåret 1984/85 och till 900 milj. kr. för
budgetåret 1985/86. Till grund för beräkningarna ligger en prognos på
bitförsäljningen på 230000 st 1984/85 och 235000 st 1985/86. Vidare ingår
en engångseffekt 1984/85 på 20 milj. kr. till följd av att kredittiden minskar
vid betalning av försäljningsskatten på motorfordon.
Generaltullstyrelsens inkomster beräknas till 13 milj. kr. för vart och ett
av budgetåren 1984/85 och 1985/86.
RRV beräknar inkomsterna på titeln försäljningsskatt på motorfordon
till 916 000 000 kr. för budgetåret 1984/85 och till 913 000 000 kr. för budgetåret 1985186.

1424 Tobaksskatt

Tobaksskatt utgår efter varans vikt (SFS 1961: 394). Den 3 december
1984 höjdes skatten på cigar~etter, röktobak, tuggtobak och snus. I följande sammanställning redovisas skattebeloppen före och efter höjningen.
5

Riksd11{1en 1984185. l sam/. Nr 100. Bila11a 1.2

Prop. 1984/85:100

Varuslag
Cigarrer och cigariller
grupp I
grupp Il
grupp Ill
grupp IV
Cigarretter
grupp I
grupp Il
grupp Ill
grupp IV
grupp V
Rök tobak
Tuggtobak
Snus

66
-1984-IZ-02

1984-12-03-

Vikt för
I st.
gram

Belopp för
I st.
I kg
öre
kr.

Belopp för
I st.
I kg
öre
kr.

t. o. m. 1,7
över 1,7
t.o.m. 3,0
över 3,0
t. o. m. 5,0
över 5,0

13,5

13,5

18,0

18,0

21,5
30,0

21,5
30,0

28

30

35

37

40

42

45
49

47
51

t. o. m. 0,85
över 0.85
t. o. m. 1.20
över 1.20
t.o.m.1,55
över 1,55
t.o.m.1,90
över 1,90

100
32
16

110

35
18

De beräknade och redovisade inkomsterna på titeln under de senaste
budgetåren framgår av följande sammanställning (milj. kr.).
Budgetår

1980/81

1981/82

1982/83

1983/84

1984/85

Statsbudget
Redovisat

2970.0
2999,1

3 250.0
3090,5

2 940,0
3 008,2

3 820,0
4057,6

3925,0

Riksskatteverket har i skrivelse till RRV den 12 november 1984 beaktat
höjningen av tobaksskatten genom att räkna på det förslag om höjning som
då förelåg i regeringens proposition 1984/85: 43. Riksskatteverket har i sin
skrivelse anfört följande:

Svenska Tobaks AB, som svarar för 99,5 % av tobaksskatten. räknar för
innevarande budgetår med en i stort oförändrad cigarrettkonsumtion.
Med ledning av uppgifter inhämtade från Svenska Tobaks AB om bl. a.
beräknad konsumtionsutveckling - och under förutsättning att riksdagen
antar de framlagda förslagen till skatteändringar - beräknar RSV inkomsten av tobaksskatt för innevarande budgetår till 4065 milj. kr., varav 1820
milj. kr. hänför sig till cigarretter inom grupp I. 1965 milj. kr. till cigarretter
inom grupp Il och 280 milj. kr. till övriga tobaks varor.
RSV beräknar inkomsten av tobaksskatt under budgetåret 1984/85 till
4065 milj. kr. och under budgetåret 1985/86 till 4120 milj. kr.
Höjningen av tobaksskatten beräknas öka inkomsterna med ca 90
milj. kr. 1984/85 och med drygt 200 milj. kr. 1985/86.
RRV ansluter sig till riksskatteverkets beräkning. Inkomsterna på titeln
tobaksskatt beräknas till 4 065 000 000 kr. för budgetåret 1984/85 och till
4120000000 kr. för budgetåret 1985/86.
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1425 Skatt på spritdrycker
För spritdrycker utgår skatt dels med en grundavgift för liter, dels med
en procentavgift (SFS 1977: 306). Grundavgiften är I kr. och IOöre per liter
och volymprocent alkohol. Procentavgiften höjdes den 3 december 1984
till 56 % av detaljhandelspriset exkl. mervärde skatt och pant. Tidigare var
procentavgiften 54 %.
De beräknade och redovisade inkomsterna på titeln under de senaste
budgetåren framgår av följande sammanställning (milj. kr.).
Budgetår

1980/81

1981/82

1982/83

1983/84

1984/85

Statsbudget
Redovisat

5 000.0
4457 .2

4810.0
4633, I

4 335,0
4931,0

5 950.0
5 877.3

5 100.0

Riksskatteverket har i skrivelse till RRV den 12 november 1984 beaktat
höjningen av skatten på spritdrycker genom att räkna på det förslag om
höjning som då förelåg i regeringens proposition 1984/85: 43. Riksskatteverket har i sin skrivelse anfört följande:

Enligt AB Vin- och Spritcentralen beräknas försäljningen under 1984
uppgå till 45,8 milj. liter och under 1985 till 44.2 milj. liter, med ledning
härav beräknar RSY att skatt under innevarande budgetår kommer att
inflyta för en försäljning av 45 milj. liter. För budgetåret 1985/86 beräknas
försäljningen till 44 milj. liter.
Med stöd av den antagna konsumtionen beräknar RSV att 5 220 milj. kr.
kommer att flyta in i skatt på spritdrycker under budgetåret 1984/85 under
förutsättning att den föreslagna skattehöjningen genomförs. Den :;enomsnittliga skatten per liter sprit - grundavgift och procentavgift tillhopa har härvid antagits uppgå till ca 112: 50 kr. före skattehöjningen och till ca
120 kr. efter höjningen.
RSV beräknar skatteinkomsten på spritdrycker under budgetåret
1984/85 till 5 220 milj. kr. och under budgetåret 1985/86 till 5 280 milj. kr.
Höjningen av procentavgiften beräknas öka inkomsterna med ca 100
milj. kr. 1984/85 och med ca 200 milj. kr. 1985/86.
RRV ansluter sig till riksskatteverkets beräkning. Inkomsterna på titeln
skatt på spritdrycker beräknas till 5 220 000 000 kr. för budgetåret 1984/85
och till 5 280 000 000 kr. för budgetåret I 985/86.
1426 Skatt på vin
För vin utgår skatt deb med en grundavgift per liter. dels med en
procentavgift (SFS 1977: 306). Grundavgiften höjdes den 3 december 1984
till 17:50 kr. per liter för vin med en alkoholhalt överstigande 15 volymprocent (starkvin) och för annat vin Oättvin) till 7 kr. per liter. Tidigare var
grundavgiften för starkvin 15:70 kr. och för lättvin 5:50 kr. Procentavgiften
motsvarar 36 %·av detaljhandelspriset exkl. mcrvärdeskatt och pant.
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De beräknade och redovisade inkomsterna på titeln under de senaste
budgetåren framgår av följande sammanställning !milj. kr.).
Budgetår

1980/81

1981/82

1982/83

1983/84

1984/85

Statsbudget
Redovisat

950.0
992,1

I 100,0
1147.7

I 150,0
1282.8

1460,0
1802,7

1590,0

Riksskatteverket har i skrivelse till RRV den 12 november 1984 beaktat
höjningen av skatten på vin genom att räkna på det förslag om höjning som
då förelåg i regeringens proposition 1984/85: 43. Riksskatteverket har i sin
skrivelse anfört följande:
Med ledning av uppgifter inhämtade från AB Vin- och Spritcentralen om
bl. a. beräknad konsumtionsutveckling beräknar RSV att skatt under innevarande budgetår kommer att inflyta för en försäljning av 97 milj. liter. För
budgetåret 1985/86 beräknas försäljningen till 98 milj. liter. Andelen starkvin beräknas för van och ett av budgetåren uppga rill IO milj. liter.
Med utgångspunkt från antagen försäljningsvolym beräknar RSV att
I 790 milj. kr. kommer att inflyta i skatt på vin under budgetåret 1984/85
under förutsättning att den föreslagna skattehöjningen genomförs. Den
genomsnittliga skatten per liter starkvin - grundavgift och procentavgift
tillhopa - har därvid antagits uppgå till 33 kr. 5 öre före skattehöjningen
och till 36 kr. 10 öre efter höjningen. Motsvarande siffror för lättvin har
antagits vara 15 kr. 60 öre resp. 18 kr. 15 öre.
RSV beräknar skatteinkomsten på vin under budgetåret 1984/85 till l 790
milj. kr. och under budgetåret 1985/86 till l 960 milj. kr.
Höjningen av grundavgiften på vin beräknas öka inkomsterna med ca
100 milj. kr. 1984/85 och med ca 250 milj. kr. 1985/86.
RRV ansluter sig till riksskatteverkets beräkning. Inkomsterna på titeln
skatt på vin beräknas till I 790 000 000 kr. för budgetåret 1984/85 och till
1960000000 kr. för budgetåret 1985/86.

1427 Skatt på malt- och läskedrycker
Skatt på malt- och läskedrycker (SFS 1977: 306) utgår enligt följande
sammc;nställning. Inkomsterna redovisas av riksskatteverket och generaltullstyrelsen.
Dryck

Lättöl
Öl
Starköl
Kolsyrade läskedrycker
Övriga läskedrycker

Skatt per liter
40 öre
2 kr. 20 öre
7 kr. 20 öre
40 öre
20 öre

Den 3 december 1984 höjdes skatten på starköl från 6:50 kr. per liter till
7:20 kr. per liter.
De beräknade och redovisade inkomsterna på titeln under de senaste
budgetåren framgår av följande sammanställning <milj. kr.).
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Budgetår

1980/81

1981/!C

I°982/83

1983/84

1984/85

Statsbudget
Redovisat

963,0
I 013,l

I 076.0
I 047.6

I 033,0
I 036.9

I 253,0
I 284.3

1268.0

Rikskatteverket har i skrivelse till RRV den 12 november 1984 beaktat
höjningen av skatten på starköl genom att räkna på det förslag om höjning
som då förelåg i regeringens proposition 1984/85: 43. Riksskatteverkets
bedömning av försäljningsvolymerna framgår av följande sammanställning
(milj. liter).
Budgetår

1984/85

1985/86

Starköl
Öl
Övriga drycker

99
150
425

100
148
425

Ut.ifrån de prognoserade försäljnings volymerna har riksskatteverket beräknat inkomsterna till 1165 milj. kr. för budgetåret 1984/85 och till 1210
milj. kr. för budgetåret 1985/86.
Generaltullstyrelsen beräknar uppbörden av skatt på importerade maltoch läskedrycker till 88 milj. kr. för budgetåret 1984/85 och 90 milj. kr. för
budgetåret 1985/86.
Skattehöjningen på starköl beräknas öka inkomsterna med 25 milj. kr.
för budgetåret 1984/85 och med 70 milj. kr. budgetåret 1985/86.
RRV ansluter sig till riksskatteverkets och generaltullstyrelsens beräkning. Inkomsterna på titeln skatt på malt- och läskedrycker beräknas till
1253000000 kr. för budgetåret 1984/85 och till 1300000000 kr. för budgetåret 1985/86.

1428 Energiskatt

Allmän energiskatt (SFS 1957: 262) skall erläggas för bensin (t. o. m.
1984-12-31) och gasol, vissa bränslen som naturgas, kol, koks, motorbrännolja, eldningsolja och bunkerolja samt elkraft.
För åren 1984 och 1985 har regeringen beslutat om nedsättning av allmän
energiskatt efter prövning i varje särskilt fall. Regeringen har medgett
nedsättning av energiskatt på elkraft. eldningsolja och fasta bränslen för
viss industriell tillverkning till 1,5 % av de tillverkade produkternas försäljningsvärde.
Den I december 1984 höjdes energiskatten på el med 2 öre per kWh.
Fr. o. m. den I januari 1985 överförs energiskatten på bensin till bensinskatten. Energiskatten på bensin är 34 öre per liter. På motsvarande sätt
kommer skatten på motorgasol att enbart regleras i energiskattelagen.
Bensinskatten på motorgasol är 39 öre per liter. För övrig gasol införs
fr. o. m. den I januari 1985 en energiskatt på i allmänhet 70 kr. per ton.
Vidare kommer också naturgas att energibeskattas. Slutligen höjs skatten
på kolbränslen från 97 kr. per ton till 140 kr. per ton.
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De skattesatser som gäller fr. o. m. den 1 januari 1985 framgår av nedanstående sammanställning.
Elektrisk kraft
för indu5triell verbamhet för den del
av förbrukning som överstiger 40000 kWh/år
inom vissa kommuner i norra Sverige
Kolbränslen
Tunna och tjocka oljor
Gasol för motordrift
Gasol för stadsgasframställning
Gasol för annat ändamål
Naturgas

7 ,2 öre per kWh

5 öre per kWh
6.2 öre per kWh
140 kr. per ton
411 kr. per m'
92 öre per liter
24 kr. per ton
70 kr. per ton
308 kr. per I 000 m 1

De beräknade och redovisade inkomsterna på titeln under de senaste
budgetåren framgår av följande sammanställning (milj. kr.).
Budgetär

1980/81

1981/82

1982/83

I 983/R4

1984/8'i

Statsbudget
Redovisat
Därav på
Elektrisk kraft
Bensin och ga~ol
Andra bränslen

.'i 599,0
5 854.3

7 319.0
6906.9

8 710.0
8 272.2

9 155.0
9 214.0

9980.0

2495.6
I 584,3
1772,2

2 626,5
1545.0
2 734.0

2875,6
1734,6
3662.0

3 358.3

1670,3
4 185.4

l skrivelse till RRV den 12 november 1984 har riksskatteverket beräknat
inkomsterna av energiskatt. I skrivelsen antar verket att skattenedsättningen vid industriell tillverkning gäller tills vidare och den beräknas uppgå
till 360 milj. kr. för budgetåret 1984/85. För budgetåret 1985/86 beräknas
den till 400 milj. kr. En fjärdedel belastar elkraften och resten eldningsoljorna.

Energiskatt på el
Ett sammandrag av riksskatteverkets beräkning redovisas
sammanställning.
Skallepliktig förbrukning, TWh
Inom industrin
Inom övrigsektorn
Totalt
Uppbörd. milj. kr.
För industrin
För övrigsektorn
Bruttouppbörd
+ Högre skatt för industriförbrukning upp till 40000 kWh
- Reducerad skall inom vissa kommuner i norra Sverige
- Skatteavdrag för samfärdsel
- Skatteavdrag för industrin
- Skattenedsättning för industriell
tillverkning
- Återbetalning av skatt på elpannekraft
+ Kortare kredittid
Nettouppbörd

följande

1984185

1985186

45,0
61.2

46,5
63.6

106,2

110,I

1725
3 590
5 315

2 325
4579
6904

10

JO

50
140

so

188

166
235

90

100

180
275

300

4952

6063
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Den höjda energiskatten på el beräknas öka inkomsterna med drygt 700
milj. kr. för budgetåret 1984185 och med I 900 milj. kr. for budgetåret
1985/86. För budgetåret 1984/85 tillkommer en engångseffekt på knappt
300 milj. kr. till följd av att kredittiden vid redovisning av energiskatt på el
förkortas.
Energiskatt på bensin
Energiskatt på bensin utgår t. o. m. den 31 december 1984. Därefter
sammanförs energiskatten på bensin rent tekniskt med bensinskatten.
Uppbörden under budgetåret 1984/85 beräknas till 1 264 milj. kr.
Energiskatt på andra bränslen än bensin
I sammanställningen nedan redovisas riksskattcverkets beräkning av
energiskatt på andra bränslen än bensin.
1984/85
Skattepliktig förbrukning och försäljning
Kolhränslen. I 000 ton
Eldningsoljor. motorbrännoljor. I 000 m 3
Gasol för motordrift. I 000 m3
Gasol för annat ändamål. I 000 ton
Naturgas. milj. m3
Uppbörd. milj. kr.
Kolbränslen
Eldningsoljor. motorbrännoljor
Gasol för motordrift
Gasol för annat ändamål
Naturgas
Bruttouppbörd
+ Engångseffekt. minskad betalningstid
- Skatteavdrag för fanygsdrift
- Skatteavdrag för elkraftprod
- Skatteavdrag för bränsleprod
- Skatteavdrag för metallurgiska processer
- Skattenedsättning för industriell tillverkning
Nettouppbörd

3 535

12300
7
176
0
381
5055
6
4
0
5446
280
180
130

200

1985/86
3644
11600
7
179
100
510
4 768
6
13

31
5 328
250
275
190

130
225

270

300

4386

4458

Till följd av en förkortning av kredittiden uppstår en engångseffekt under
budgetåret 1985/86 på ca 250 milj. kr. De höjda skatterna på kol. naturgas
och gasol beräknas öka inkomsterna med 40 milj. kr. för budgetåret
1984/85. För budgetåret 1985/86 beräknas inkomsterna öka med 200 milj.
kr.
Den totala energiskatten för budgetaren 1984/85 och l 985/86 redovisas i
tabell 19.
Tabell 19. Energiskatt budgetåren 1984/85 och 1985/86, milj. kr.

Elkraft
Bensin
Andra bränslen
Totalt (avrundat)

1984/85

1985/86

4952
1264
4 386

6063
0
4458

10600

10520
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RRV beräknar inkomsterna på titeln energiskatt till 10600000000 kr. för
budgetåret 1984/85 och till 10 520 000 000 kr. för budgetåret 1985/86.

1429 Särskild avgift på S\'avelhaltigt bränsle

För att motverka utsläpp i luften av svavelföreningar har regeringen
meddelat föreskrifter för användningen av svavelhaltigt bränsle. Regeringen eller förvaltningsmyndighet som regeringen utser kan medge undantag
från bestämmelse om den högsta mängd svavelföreningar som får släppas
ut i luften. I dessa fall får en särskild avgift tas ut med belopp som fastställs
av regeringen eller utsedd förvaltningsmyndighet !SFS 1976: 1054).
Statens naturvårds verk utövar den centrala tillsynen över efterlevnaden
av lagen. Länsstyrelsen utövar fortlöpande tillsyn inom länet. Den särskilda avgiften utgår enligt taxa som fastställs av statens naturvårdsverk efter
samråd med RRV (SFS 1976: 1055).
De beräknade och redovisade inkomsterna på titeln under de senaste
budgetåren framgår av följande sammanställning (milj. kr.).
Budgetår
Statsbudget
Redovisat

1980/81

1981/82

1982/83

1983/84

1984/85

l,5
0,4

2,0

1.5

1,5

2.0

4,8

4,0

1.7

RRV beräknar inkomsterna på titeln särskild avgift på svavelhaltigt
bränsle till 2 000 000 kr. för budgetåret 1984/85 och till 2 000 000 kr. för
budgetåret 1985/86.

1431 Särskild avgift för oljeprodukter m. m.

Särskild avgift för oljeprodukter m. m. utgår för olja, bensin. kolbränslen
och för elkraft framställd i kärnkraftverk. I följande sammanställning redovisas avgiftens storlek och fördelning dels på fyra särskilda fonder. dels på
inkomsttiteln 1435 särskild avgift mot försurning.
Olja
kr., m3

Bensin
kr., liter

Kol
kr., ton

Elkraft
öre per kärnkraftsproducerad
kWh

Oljeersättningsfonden
Energiforskningsfonden
Oljeprospekteringsfonden
Kol miljöfonden
(redovisas utanför
statsbudgeten)
Inkomsttitel 1435
Summa avgift

54

33

3

12

2

10

0,2

10

0,2

10

9
118

6

Fr. o. m. innevarande budgetår redovisas inkomsterna av den särskilda
avgiften för oljeprodukter m. m. på statsbudgeten. Ett undantag är den del
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av avgiften som går till kolmiljöfonden. En del av avgiften skulle ha
redovisats på statsbudgeten redan under budgetåret 1983/84 men kommer

att redovisas på statsbudgeten först under innevarande budgetår. I samband med att inkomsterna redovisas på statsbudgeten kommer även saldona på oljeersättningsfonden, energiforskningsfonden och oljeprospekteringsfonden att redovisas på statsbudgeten 1984/85. Tillsammans med
vissa försäljningsinkomster beräknar RRV inkomsterna till 1980 milj. kr.
för budgetåret 1984/85.
För budgetåret 1985/86 beräknas inkomsterna till I 450 milj. kr. En
förkortning av kredittiden vid betalning av avgiften sker fr. o. m. den 1 juli
1985. Den därvid uppkomna engångseffekten på statsbudgeten beräknas
till drygt 80 milj. kr.
RRV beräknar inkomsterna på titeln särskild avgift för oljeprodukter
m. m. till 1980000000 kr. för budgetåret 1984/85 och till I 450000000 kr.
för budgetåret 1985/86.

1432 Kassettskatt
Fr. o. m. den 1 september 1982 utgår skatt på vissa kassettband (SFS
1982: 691). Skatt skall erläggas vid omsättning eller uthyrning inom landet
eller vid införsel till landet av inspelade eller oinspelade videokassettband
och oinspelade ljudkassettband. Skatten är 25 öre per spelminut för videokassettband och 2 öre per spelminut för ljudkasettband. Skatt tas inte ut
för kassettband vars speltid är högst 30 minuter. Inkomsterna skall redovisas av riksskatteverket och tullverket. Enligt en särskild avdragsbestämmelse avlyfts skatten på inspelade videokassettband som hyrs ut om s. k.
filmavgift erläggs till Svenska Filminstitutet.
De beräknade och redovisade inkomsterna på titeln under de senaste
budgetåren framgår av följande sammanställning (milj. kr.).
Budgetår

1982/83

1983/84

1984/85

Statsbudget
Redovisat

80,0
15,0

80,0
32,4

55,0

RRV beräknar inkomsterna på titeln kassettskatt till 45 000000 kr. för
budgetåret 1984/85 och till 55 000 000 kr. för budgetåret 1985/86.

1433 Skatt på videobandspelare
Fr. o. m. den 1 januari 1983 utgår skatt på videobandspelare (SFS
1982: 1200). Skatten är 600 kr. per bandspelare. Inkomsterna redovisas av
riksskatteverket och generaltullstyrelsen.
De beräknade och redovisade inkomsterna på titeln under de senaste
budgetåren framgår av följande sammanställning (milj. kr.).
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Budgetår

1982/83

1983/84

1984/85

Statsbudget
Redovisat

90.0
57,6

105.0

3.1

RRV beräknar inkomsterna på titeln skatt på videobandspelare till
I 08 000 000 kr. för budgetåret 1984/85 och till I 08 000 000 kr. för budgetåret
1985/86.

1434 Skatt på viss elektrisk kraft
Skatt på viss elektrisk kraft (SFS 1982: 120 I) trädde i kraft den I januari
1983. Den skall betalas för elkraft som inom landet framställs i ett vattenkraftverk med en installerad generatoreffekt av minst I 500 kW. Skatten är
2 öre per kWh om kraftverket har tagits i drift före år 1973. Har kraftverket
tagits i drift under åren 1973-1977 är skatten I öre per kWh. Har kraftverket tagits i drift senare tas ingen skatt ut.
De beräknade och redovisade inkomsterna på titeln under de ~enaste
budgetåren framgår av följande sammanställning (milj. kr.).
Budgetår

1982/83

1983/84

1984/85

Statsbudget
Redovisat

935.0
I 020,6

925,0

429.1

I skrivelse till RRV den 12 november 1984 har riksskatteverket anfört
följande:
Med ledning av produktionen av vattenkraft under 1983 beräknar RSV
att inkomsten blir 15,7 milj. kr. för varje TWh som produceras. Normalårsproduktionen i landet är 57 TWh. För budgetåret 1984/85 beräknar RSY att
62 TWh vattenkraft kommer att produceras. Värdet är högre än normalt
p. g. a. välfyllda vattenmagasin. För kommande budgetår grundar RSY
beräkningen på normalårsproduktionen. För budgetåret 1984/85 beräknar
RSY inkomsten till (62 x 15,7 =)avrundat 970 milj. kr. och för budgetåret
1985/86 till (57 x 15, 7 =) avrundat 895 milj. kr.
RRV ansluter sig till riksskatteverkets beräkning. Inkomsterna på titeln
skatt på viss elektrisk kraft beräknas till 970000000 kr. för budgetåret
1984/85 och till 895 000 000 kr. för budgetåret 1985/86.

1435 Särskild avgift mot försurning
Fr. o. m. den 1 april 1983 omförs inkomster av den särskilda avgiften för
oljeprodukter till inkomsttiteln 1435 särskild avgift mot försurning. Omföringen motsvarar 9 kr. per m3 olja.
De beräknade och redovisade inkomsterna på titeln under de senaste
budgetåren framgår av följande sammanställning (milj. kr.).
Budgetår
Statsbudget
Redovisat

I982/83

1983/84

1984/85
97 ,0

5,2

62.0
79,6

Bilaga 1.2

75

Riksrevisionsverket inkomstberäkning

RRV beräknar inkomsterna på titeln särskild avgift mot försurning till

94000000 kr. för budgetåret 1984/85 och till 92000000 kr. för budgetåret

1985/86.
1441 AB Vin- & Spritcentralens inlevererade överskott
Inkomsterna på titeln avser AB Vin- & Spritcentralens årsvinst efter
avskrivningar, fonderingar och utdelning till aktieägarna.

De beräknade och redovisade inkomsterna på titeln under de senaste
budgetåren framgår av följande sammanställning (milj. kr.).
Budgetår
Statsbudget
Redovisat

1980/81
100,U
114,7

1981/82
100,0
139,7

1982/83
140.0
175,5

1983/84
185.0
221.4

1984185
120.0

Riksskatteverket har meddelat att AB Vin- & Spritcentralen beräknar
bolagets vinstinlcverans till statsvcrket till 220 milj. kr. för budgetaret
1984/85 och till 250 milj. kr. för budgetåret 1985/86.
RRV ansluter sig till riksskattevcrkets beräkning. Inkomsterna på titeln
AB Vin- & Spritcentralens inlevererade överskott beräknas till 220000000
kr. för budgetåret 1984/85 och till 250 000 000 kr. för budgetåret 1985/86.

1442 Systembolaget ABs inlevererade överskott
Detaljhandeln med spritdrycker, vm och starköl handhas av ett för hela
riket gemensamt företag, Systembolaget AB. Inkomsterna på titeln avser
bolagets årsvinst efter avskrivningar, fonderingar och utdelning till aktieägarna.
De beräknade och redovisade inkomsterna på titeln under de senaste
budgetåren framgår av följande sammanställning (milj. kr.).
Budgetår
Statshudget
Redovisat

1980/81
60,0
86.1

1981/82
70,0
92,4

1982/83
60,0
107,0

1983/84
100,0
113.3

1984/85
100,0

Riksskatteverket har meddelat att Systembolaget AB beräknar bolagets
vinstinleverans till statsverket till 80 milj. kr. för budgetåret 1984/85 och till
100 milj. kr. för budgetåret 1985/86.
RRV ansluter sig till riksskatteverkets beräkning. Inkomsterna på titeln
Systembolaget ABs inlevererade överskott beräknas till 80000000 kr. för
budgetåret 1984/85 och till 100000000 kr. för budgetåret 1985/86.
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1451 Reseskatt

Skatt på charterresor med flyg till utlandet utgår för passagerare som
fyllt 12 år <SFS 1978: 144). Skatteplikten gäller även förs. k. IT-resor med
reguljärt flyg. Skatten är 150 kr. per passagerare t. o. m. den 31 december
1984 därefter höjs skatten till 200 kr.
De beräknade och redovisade inkomsterna på titeln under de senaste
budgetåren framgår av följande sammanställning {milj. kr.).
Budgetår
Statsbudget
Redovisat

1980/81

1981/82

1982/83

1983/84

1984/85

123.0
l:?.3,8

129,0
159,6

159.0
150,8

148,0
143,8

152,0

De beräknade inkomsterna av reseskatt bygger på luftfartsverkets långtidsprognos på charterresandet, där den årliga ökningen i resandet antas bli
4%. För budgetåret 1984/85 beräknas den höjda skatten öka inkomsterna
med 25 milj. kr. För budgetåret 1985/86 ökar inkomsterna med ca 50 milj.
kr. En förkortning av kredittiden beräknas ge en engångseffekt på 5 milj.
kr. för budgetåret 1984/85.
RRV beräknar inkomsterna på titeln reseskatt till 163000000 kr. för
budgetåret 1984/85 och till 188 000 000 kr. för budgetåret 1985/86.

1452 Skatt på annonser och reklam

Skatt utgår på annonser och reklam (SFS 1972: 266). Skatten beräknas
på underlaget exkl. skatt. Den är 3 % för annons i allmän nyhetstidning,
annars 10%. Skattskyldig är den som i yrkesmässig verksamhet inom
landet offentliggör skattepliktig annons eller skattepliktig reklam i annan
form än annons eller framställer skattepliktig reklamtrycksak.
Beskattningsmyndighet för reklamskatt är riksskatteverket eller, i fråga
om reklamskatt vid införsel, generaltullstyrelsen.
De beräknade och redovisade inkomsterna på titeln under de senaste
budgetåren framgår av följande sammanställning (milj. kr.).
Budgetår
Statsbudget
Redovisat

1980/81

1981/82

1982/83

1983/84

1984/85

223,0
221,3

249,0
249,8

285.0
300,3

331,0
375.4

409,0

I skrivelse till RRV den 12 november 1984 beräknar riksskatteverket
inkomsterna för budgetåret 1984/85 till 425 milj. kr. och till 465 milj. kr. för
budgetåret 1985/86. Generaltullstyrelsen beräknar sin uppbörd av skatt på
annonser och reklam till 23 milj. kr. för vart och ett av budgetåren 1984/85
och 1985/86.
RRV ansluter sig till riksskatteverkets och generaltullstyrelsens beräkningar. Inkomsterna på titeln skatt på annonser och reklam beräknas till
448 000 000 kr. för budgetåret I984/85 och till 488 000 000 kr. för budgetåret

1985/86.
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1453 Totalisatormedel

Fr. o. m. den I juli 1984 skall totalisatorskatt (SFS 1984: 351) redovisas
månadsvis. De tidigare totalisatormedlen redovisades dagen efter varje
tävlingsdag. Totalisatorskatten tas ut med 11 % av de sammanlagda insatserna upp till
2 600
2 600
2750
3 050

milj.
milj.
milj.
milj.

år 1984

kr.
kr.
kr.
kr.

år 1985
år 1986

år 1987

och med 8 % på överskjutande insatser. De tidigare totalisatormedlen
motsvarade JO o/i: av totalisatoromsättningen.
De beräknade och redovisade inkomsterna på titeln under de senaste
budgetåren framgår av följande sammanställning (milj. kr.).
Budgetår

1980/81

1981'82

1982/83

1983/84

1984/85

Statsbudget
Redovisat

266.0
233.7

260.0
250,7

260,0
279.0

310,0
306.1

345.0

I skrivelse till RRV den 12 november 1984 har riksskatteverket beräknat
inkomsterna till 320 milj. kr. för budgetåret 1984/85 och till 380 milj. kr. för
budgetåret 1985/86. Riksskatteverket har räknat med en om~ättningsök
ning på ca 10% per budgetår. Senareläggningen av redovisningen beräknas
ge ett inkomstbortfall på 20 milj. kr. för budgetåret 1984/85.
Till följd av att totalisatorskatt utgår fr. o. m. den 1 juli 1984 föreslår
RRV .att rubriken på inkomsttiteln ändras och benämns totalisatorskatt.

RRV ansluter sig till riksskatteverkets beräkning. Inkomsterna på titeln
totalisatormedel beräknas till 320000000 kr. för budgetåret 1984/85 och till
380 000 000 kr. för budgetåret 1985/86.

1454 Skatt på spel

Spelskatt (SFS 1972: 820) utgår på roulett- och bingospel. som kräver
tillstånd enligt lotteriförordningen. Skatten på roulettspel är en fast avgift
för varje kalendermånad då skattskyldighet råder. För roulettspel utgår
avgiften med 6000 kr. för tillstånd som innebär rätt till spel minst tre dagar
varje vecka. Avgiften är 2 000 kr. för tillstånd i annat fall. Om tillstånd
avser fler än ett spelbord höjs beloppen med 3 000 kr. resp. I 000 kr. per
ytterligare spelbord. Skatt på bingospel utgår med 5,5 % av värdet av
erlagda spelinsatser.
De beräknade och redovisade inkomsterna på titeln under de senaste
budgetåren framgår av följande sammanställning (milj. kr.).
Budgetår

1980/81

1981/8:!

1982183

1983/84

1984/85

Statsbudget

74.0
71.3

79,0
73,I

78,0
81.8

85,0

100.0

Redovi~at

91.7
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I skrivelse till RRV den 12 november 1984 har riksskattcverket beräknat
inkomsterna till 100 milj. kr. för vart och ett av budgetåren 1984/85 och
1985/86. Hänsyn har då tagits till att inkomsterna ökar med ca 5 milj. kr.
budgetåret 1984/85 till följd av kortare kredittid vid redovisning av skatt på
spel.
RRV ansluter sig till riksskatteverkets beräkning. Inkomsterna på titeln
skatt på spel beräknas till I 00 000 000 kr. för budgetåret 1984/85 och till
I 00 000 000 kr. för budgetåret 1985/86.

1461 Fordonsskatt

Fordonsskatt utgår för motorfordon. traktor, motorredskap eller släpvagn (SFS 1973: 601 ). Skattepliktigt fordon är fordon som är eller bör vara
registrerat och som inte är avställt.
Fordonsskatten utgår med ett grundbelopp och ett tilläggsbelopp för
varje påbörjat 100-tal kilogram av skattevikten över en mot grundbeloppet
svarande skattevikt. Den ordinarie uppbörden av fordonsskatt sker enligt
ett rullande system. Rullande skatteuppbörd innebär att slutsiffran i fordonets registreringsnummer anger i vilken månad fordonsägaren skall betala
skatten. Skatten omfattar ett år fr. o. m. den följande månaden. För fordon
med en årsskatt överstigande 1 500 kr. delas skatten upp i tre lika delbetalningar.
Trafiksäkerhetsverket får för sina kostnader med anledning av uppbörd
av vägtrafikskatt avräkna 21 kr. per debiterad fordonsskatt. Avräkningen
får göras en gång per fordon och år i samband med att registerhållningsavgift tas ut.
Den 1 januari 1985 höjs fordonsskatten med i genomsnitt ca 24 %.
Höjningen skall finansiera en ökning av anslagen till drift av vägarna.
Samtidigt med höjningen slopas skatten på påhängs vagnar och en motsvarande höjning görs av skatten för dragbilarna till sådana släpvagnar. Skattehöjningen beräknas öka inkomsterna med 440 milj. kr. för budgetåret
1984/85 och med 570 milj. kr. för budgetåret 1985/86.
Som en följd av att skatten på bensin höjs den I december 1984 kommer
kilometerskatten att höjas den I mars 1985. Som stöd för glesbygden är
fordonsskatten för personbilar. vars ägare är bosatta inom vissa stödområden f. n. nedsatt med 120 kr. per år. För att kompensera dessa bilägare för
bensin- och kilometerskattehöjningen har riksdagen beslutat att höja nedsättningen till 276 kr. per år.
De beräknade och redovisade inkomsterna pa titeln under de senaste
budgetåren framgår av följande sammanställning (milj. kr.).
Budgedr

1980/81

Statsbudget
Redovisat

2 287 .o
2 295.8

1981i82
2 360.0

1272.3

1982/83

1983/84

1984/85

2 385.0
2 302.6

2 270.0

2938,0

2 303.8
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Från centrala bitregistret har RRV erhållit uppgifter om fordonsslagens
fördelning på skattevikter. Med ledning av dessa har genomsnittliga och

totala fordonsskatter beräknats för de i landet registrerade fordonsslagen. I
tabell 20 visas resultaten för budgetåren 1984/85 och 1985/86.
Tabell 20. Fordonsskatt budgetåren 1984/85 och 1985/86
Fordonsskatt

Personbilar
Lastbilar
Släpvagnar
Bussar
Traktorer
Motorcyklar

1985/86

1984/85
Genomsnittlig
års skatt
per fordon,
kr.

Total
skatt,
milj. kr.

Genomsnittlig
års skatt
per fordon,
kr.

Total
skatt,
milj. kr.

600
2975
480
4 740
209
116

1777

640
3 200
490
5 070
221

1879
713
241
71
66

123

5

Summa

645

227
66
61
4

2780

2975

RRV beräknar inkomsterna på titeln fordonsskatt till 2 780000000 kr. för
budgetåret 1984/85 och till 2975000000 kr. för budgetåret 1985/86.

1462 Kilometerskatt
Kilometerskatt utgår för personbil. lastbil eller buss, som drivs med
annat drivmedel än bensin eller gasol ISFS 1973:601). Dessutom utgår
kilometerskatt för släpvagn med skattevikt över 3 000 kilogram, som dras
av kilometerskattepliktigt fordon.
Kilometerskatten beräknas efter antal körda kilometer och utgår med ett
grundbclopp och ett tilläggsbelopp för varje påbörjat 100-tal kilogram över
en mot grundbeloppet svarande skattevikt.
Kilometerskatt betalas i efterhand för skatteperiod som normalt omfattar fyra kalendermånader. Uppbörden av kilometerskatt sker i anslutning
till uppbörden av fordonsskatt.
Tullverket uppbär kilometerskatt för briinnoljedriven lastbil och buss
samt för vissa släpvagnar, som inte är registrerade i Sverige och som förs
in fril.n utlandet för att tillfälligt brukas hiir i landet ISFS 1976: 3381.

Fr. o. m. den I januari 1985 slopas skatten på påhängs vagnar och en
motsvarande höjning görs av skatten på dragbilar till sådana släpvagnar.
Som en följd av att skatten på bensin höjs den I december 1984 kommer
kilometerskatten att höjas den 1 mars 1985. Skattehöjningen beräknas öka
inkomslerna med 35 milj. kr. for budgeråret 1984/85 och med 300 milj. kr.
för budgetåret 1985/86.
De beräknade och redovisade inkomsterna på titeln under de senaste
budgetåren framgår av följande sammanstiillning (milj. kr.).

80

Prop. 1984/85: 100
Budgetar

1980/81

1981182

1982183

1983/84

1984185

Statsbudget
Redovisat

I 353.0
1472.9

1640,0
1634.2

1700.0
1687.0

1720,0
1735.2

I 780.0

Från centrala bilregistret har RRV erhållit uppgifter om fordonsslagens
fördelning på skattevikter och körsträckor. Med ledning av dessa har
genomsnittliga och totala kilometerskatter beräknats för de i landet registrerade fordons slagen. I tabell 21 visas resultaten för budgetåren 1984/85
och 1985/86.
Tabell 21. Kilometerskatt budgetåren 1984185 och 1985/86
Kilometerskatt

1984185
Genomsnittlig
skatt per
10 km och
fordon. kr.

Personbilar
Lastbilar
Släpvagnar
Bussar

1985/86
Total
skatt,
milj. kr.
440

1:60
2:82
1:90
1:62

963
222
100

Genomsnittlig
skatt per
10 km och
fordon. kr.

Total
skatt.
milj. kr.

2:09
3:40
2: 16
1:93

560
I 130
238
114

1725

Summa

2042

Generaltullstyrelsen har i skrivelse den 25 oktober 1984 till RRV beräknat sin uppbörd av kilometerskatt för budgetåret 1984/85 till 85 milj. kr.
och till 88 milj. kr. för budgetåret 1985/86.
RRV beräknar inkomsterna på titeln kilometerskatt till 1810000000 kr.
för budgetåret 1984/85 och till 2130000000 kr. för budgetåret 1985/86.

1471 Tullmedel
För vara som importeras utgår tull enligt tulltaxan (SFS 1977: 975). Tull
utgår i regel med vissa procent av varans tullvärde.
Tullmedlen utgörs av tull samt särskild avgift enligt 39 § tullagen (SFS
1973: 670). respitränta. extra inkomst m. m. Den influtna bruttouppbörden
minskas med återbetalade och restituerade tullmedel.
De beräknade och redovisade inkomsterna av tullmedel under de senaste budgetåren framgår av följande sammanställning lmilj. kr.)
Budgetår

1980181

I 981182

1982/83

1983/84

1984/85

Statsbudget
Redovisat

l 150.0
1315,1

l 305,0
1361.6

I 585,0
1659,4

1705.0
1654,5

1800.0

Generaltullstyrelsen har i skrivelse till RRV den 9 november 1984 beräknat inkomsterna av tullmedel. Styrelsen har i sin beräkning utgått ifrån

följande importvärden i milj. kr.
1984: 222500
1985: 246 700
1986: 266 400
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På grundval av dessa importvärden har generaltullstyrelsen beräknat
nettouppbörden av tullmedel till 1 800 milj. kr. för budgetåret 1984/85 och
till 1905 milj. kr. för budgetåret 1985/86.
RRV ansluter sig till generaltullstyrelsens beräkning. Inkomsterna på
titeln tullmedel beräknas till 1800000000 kr. för budgetåret 1984/85 och till
I 905 000 000 kr. för budgetåret 1985/86.

1481 Övriga skatter på varor och tjänster
Under titeln övriga skatter på varor och tjänster redovisas inkomsterna
av särskild avgift på bly och bensen i motorbensin. Regeringen har meddelat (SFS 1979: 348) föreskrifter om högsta halt av bly och bensen i motorbensin. Produktkontrollnämnden får medge undantag om särskilda skäl
föreligger. Om undantag medges skall avgift erläggas enligt särskild taxa
som fastställs av produktkontrollnämnden.
RRV beräknar inkomsterna på titeln övriga skatter på varor och tjänster
till I 000 kr. för budgetåret 1984/85 och till I 000 kr för budgetåret 1985/86.

6 Riksdagen 1984185. I sam/. Nr /00. BilaRa 1.2
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Inkomster av statens verksamhet

Under inkomsttypen inkomster av statens verksamhet redovisas bl. a.
rörelseöverskott, ränteinkomster, offentligrättsliga avgifter och försäljningsinkomster.
Regeringen har föreskrivit att statens utlåningsränta och statens avkastningsränta skall vara 13 % under såväl budgetåret 1983/84 (SFS 1983: 204)
som under budgetåret 1984/85 (SFS 1984: 243). Denna räntesats har även
använts i beräkningarna för budgetåret 1985/86.

2100

Rörelseöverskott

Överskott från statliga affärsverk och vissa myndigheter redovisas under denna huvudgrupp.
Affärsverken redovisar i skrivelser till RRV sina beräknade inkomster
på statsbudgeten. De presenterar sina beräkningar på följande sätt. I en
huvudtabell redovisas det förväntade resultatet av rörelsen, bokslutsdispositioner, överskott och inleverans. Uppdelning av intäkter på rörelsegrenar
och av kostnader på huvudgrupper redovisas i särskilda tabeller. Övriga
faktorer av väsentlig betydelse för bedömning av det förväntade ekonomiska resultatet skall anges.
Nedan följer en sammanställning av affärsverkens skrivelser samt RRVs
förslag till beräkning av affärsverkens inlevererade överskott för budgetåren 1984/85 och 1985/86. Dessutom redovisas överskott och inleveranser
på inkomsttitlarna för den senaste femårsperioden.

2111 Postverkets inlevererade överskott
Postverkets överskott och till staten inlevererat överskott för de senaste
fem budgetåren framgår av följande tabell.
Tabell 22. Postverkets överskott budgetåren 1979/80-1983/84 (milj. kr.)
Budgetår

Överskott

Därav inlevererat till staten under budgetåret
1979/80
1980/81
I 981 /82
1982/83
1983/84

1979/80
1980/81
1981/82
1982/83
1983/84

53,8
64,6
86,5
78,9
74,0

40.0

13,8
48,0

16,6
65,0

21,5
60,0

18,9
54,9

I statsbudgeten för budgetåret 1984/85 har inkomsterna på denna titel
tagits upp med 55 milj. kr.
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Post verket har i skrivelse till RR V den 25 oktober 1984 beräknat inleveransen av överskott under budgetåren 1984/85 och 1985/86 till 39, 1 milj. kr.
resp. 60,0 milj. kr.
Utdrag ur postverkets skrivelse:
För budgetåren 1984/85 och 1985/86 räknar Postverket nu med att kunna
leverera ett överskott på 30 milj. kr. resp. 65 milj. kr. Vid beräkning av
avkastningskravet fr. o. m. budgetåret 1985/86 har hänsyn tagits till förslagen i Postens treårsplan 1985/86- 1987/88. Postverkets inleveranser av
överskottsmedel framgår av tabell 22.
I beräkningen har vi lagt in effekterna av den föreslagna portohöjningen
den 3 december 1984. För att klara den långsiktiga resultatutvecklingen
räknar vi med att det blir nödvändigt att höja den allmänna portonivån
även nästa budgetår. Enligt beräkningen skulle vi i så fall kunna göra
insättningar i konsolidcringsfonden (motsv.) på sammanlagt ca 100 milj.
kr. under tvåårsperioden. Hänsyn har då även tagits till den extra avskrivning på preliminärt 300 milj. kr. som regeringen beslutat om för budgetåret
1984/85.
Postvolymen beräknas öka med 3 % under vartdera budgetåret 1984/85
och 1985/86.
Personalvolymen beräknas öka med 1.0 % under 1984/85 och med 0.3 %
under 1985/86. Ökningen sammanhänger främst med speciella satsningar
av engångskaraktär som görs i samband med införandet av Postens nya
organisation. Den genomsnittliga prisökningen på personalkostnaderna
beräknas till 6,0 % 1984/85 och till 9,5 % 1985/86. Hela prisökningen
1984/85 beror på redan träffade <>.vtal m. m. Även av prisökningen 1985/86
är större delen - 8 % - en effekt av redan träffade avtal m. m.
Sakkostnaderna beräknas öka med 12.0% under 1984/85 och med 9,0%
under 1985/86.
Diskontot förutsätts ligga kvar på nuvarande nivå på 9,5 % under hela
perioden.
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Tabell 23. Postverkets resultaträkningar budgetåren 1983/84-1985/86 (milj. kr.)
1984/85

1983/84

Rörelseintäkter'
Rörelsekostnader'
Rörelseresultat f1)re
al'Skril'llingar
Avskrivningar en!. plan
Rörelseresultat ({ter
al'skriv11i11gar
Finansiellt netto"
Resultat efter ji11a11.1iellt 11e1tn
Extraordinära kostnaderJ
Rt'Sultat före bokslutsdispositiona
Avskrivningar utöver
plan 4
Skillnad mellan faktisk
pensionskostnad och
bokförd pensionsutgift
Konsolideringsfond.
insättning
Konsolideringsfond.
.. uttag
01•erskot1 all inlevereru till statsverket
lnle1•erans
Därav:
Av föregående års
överskott
Av årets överskott
Överskott i procent av
i medeltal disponerat
statskapital

1985/86

Driftstat

Utfall

Driftstat

8 773
-8454

9130
-8693

9616
-9345

9870
-9387

!0624
-10287

319
-189

437
-184

271
-218

483
-201

337
-220

130
88

253
105

53
110

282
115

117
115

218

358

163

397

232

Nv beräkning

Beräkning

-60
218

298

lh3

397

232

-355

-361

-363

-362

-68

(213)

(211)

C!24l

<225)

(246)

-5

-99

242

137

225

105
99

74
74

25
79

30
39

65
60

19
80

19
55

19
60

19
20

10
50

13,00

13,00

13,00

13,00

13.00

' Rörelseintäkter och rörelsekostnader specificeras i tabell 24. Rörelsekostnaderna
inkluderar här liksom i Postverkets officiella redovisning utbetalade pensioner.
Försäkringsmässig merkostnad för pensioner redovisas som vanligt under särskild
rubrik.
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1985/86

1984/85

1983/84

2
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Ny beräkning

Beräkning

Driftstat

Utfall

Driftstat

87

104

109

114

124
-10

88
Summa
Extraordiniira kostnader
Kostnad för ej utlösta
utbetalningskort

105

110

115

115

-68

Finansiellt nel/o
Utdelning på aktier
Ränta på konsoliderings fonden
Ränta på statslån•

-60

A \'Skrivningar iii·er plan

Skillnad mellan kalkylmässigt beräknade avskrivningar och avskrivningar enligt
-55
plan
Extra avskrivning
enligt regerings-300
beslut

-61

-63

-62

-300

-300

-300

-355

-361

-363

-362

Summa

-68

•enligt förslag i Postens treårsplan 1985/86-1987/88
Tahell 24. Postverkets rörelseintäkter och rörelsekostnader (milj. kr.)
1983/84
Driftstat
Rörelseintäkter
Försänddseintäkter'
exklusive driftbidrag

1984/85
Utfall

Driftstat

1985/86
Ny beräkning

Beräkning

5 830

5922

6352

6481

7001

Drifthidrag. tidningar
48
Uppdrag åt staten
196
Räntenetto 2
1007
Ersättning från PKbanken 3
686
Postavgifter. betalningsförmedling
354
Särskilda affärsområden
339
Övriga intäkter
313

48
200
1089
766

42
208
I 037
832

42
214
I 124
836

36
270
1171
869

359
335
411

380
384
381

379
384
410

399
423
455

Summa rörelseintäkter

8773

9130

9616

9870

10624

R1irelsekostnader
Lön och lönetillägg
~ociala avgifter m. m.
Ovriga personalkostnader

4403
1809
159

4483
I 885
184

4 768
1972
182

4 786
2006
197

5 232
2 226
215

Summa personalkostnader

6371

6552

6922

6989

7673

Sakkostnader'

2083

2141

2423

2398

2614

Summa rörelsekostnader

8454

8693

9345

9387

10287

1
Skillnaden mellan driftstat och utfall 1983/84 beror på större försändelsevolym ~in
beräknat.
~Skillnaden mellan driftstat och utfall 1983/84 beror på högre medelsaldoutveckling
och högre förräntning än beräknat.
3
Skillnaden mellan driftstat och utfall 1983/84 beror bl. a. på att ersättningen grundar sig på det nya avtalet med PK-banken.
4
Skillnaden mellan driftstat och utfall 1983/84 beror främst på högre ökning av
rc:r~onalvolymen och högre löneökning än heräknat.
· Skillnaden mellan driftstat och utfall 1983/84 heror på högre kostnader för förbrukningsinventarier, förbrukningsmaterial och främmande tjänster än beräknat.
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Prop. 1984/85: 100

Postverkets skrivelse till RRV baseras på postverkets treårsplan. Enligt
förslaget i treårsplanen uppvärderas vissa av postens fastigheter. Ett motsvarande belopp - beräknat till 500 milj. kr. - redovisas som ett nytt fast
statskapital fr. o. m. den I juli 1985. Avkastningsräntan på detta statskapital inlevereras till inkomsttiteln 2 I 1I post verkets inlevererade överskott.
lnleveransen under budgetåret 1985/86 beräknas uppgå till 60 milj. kr.
varav 10 milj. kr. hänför sig till resultatet för budgetåret 1984/85. Den
återstående delen, 50 milj. kr., utgör drygt tre fjärdedelar av årsräntan på
500 milj. kr.
Vidare föreslås i planen att statskapitalet den 30juni 1985 omvandlas till
ett amorteringsfritt statslån den !juli 1985. Detta belopp beräknas uppgå
till 80 milj. kr. Räntan på det nya statslånet beräknas med nuvarande
ränteläge uppgå till 10 milj. kr. per budgetår. Räntan betalas in på den nya
inkomsttiteln 2325 räntor på post verkets statslån.
Regeringen har ännu inte tagit ställning till treårsplanen, som innebär en
radikal förändring av postverkets nuvarande ställning. Något annat underlag för RRVs inkomstberäkning föreligger emellertid inte. RRV har därför,
utan att självt bedöma förslagen i planen, i beräkningarna av statsbudgetens inkomster för budgetåret 1985/86 tagit upp postverkets inkomster
enligt postverkets skrivelse.
Inkomsterna på titeln postverkets inlevererade överskott beräknas till
39 114 000 kr. för budgetåret 1984/85 och till 60 000 000 kr. för budgetåret
1985/86.

2112 Televerkets inlevererade överskott
Televerkets överskott och till staten inlevererade överskott för de senaste fem budgetåren framgår av följande tabell.
Tabell 25. Televerkets överskott budgetåren 1979/80-1983/84 (milj. kr.)
Budgetår

Överskott

Därav inlevererat till staten under budgetåret
1980/81
1981/82
1982/83
1983/84
1979/80

1979/80
1980/81
1981/82
1982/83
1983/84

160.4
180.7
208,3
258,3

119,5

294.0

41.0
135,5

45,I
156.0

52.3
194.4

63.9
220,5

I statsbudgeten för budgetåret 1984/85 har inkomsterna på denna titel
tagits upp med 345.0 milj. kr.
Televerket har i skrivelse till RRV den 14november 1984 beräknat
inleveransen av överskott under budgetåren 1984/85 och I 985/86 till 346
milj. kr. resp. 329 milj. kr.
Utdrag ur televerkets skrivelse:
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För 1984/85 bygger beräkningarna på bedömningar som gjorts vid månadsskiftet oktober/november 1984. Budgetåret 1985/86 baseras på beräk-

ningar i televerkskoncernens treårsplan 1985/86- 1987/88.
Fr. o. m. den I juli trädde de nya finansieringsreglerna i kraft, som riksdagen fattade beslut om den 25april 1984. All kapitalanskaffning till televerkskoncernen kommer således fr. o. m. 1984/85 att ske utanför statsbudgeten.
Televerkets statskapital per den 30juni har omvandlats till ett amorteringsfritt statslån, som skall förräntas med 13 % enligt fastställd utlåningsränta. Vidare har ett nytt fast statskapital bildats genom att vissa fastigheter uppvärderats med 1 760 milj. kr. Detta fasta statskapital skall förräntas
med 13 % enligt fastställd avkastnings ränta.
Enligt statsmakternas beslut skall televerket utöver avkastningskravet
på det fasta statskapitalet leverera in ytterligare 100 milj. kr. under de på
varandra följande budgetåren 1984/85 och 1985/86.
Fr. o. m. den 1juli 1984 sker all nyuthyrning av ej konkurrensutsatta
abonnentanläggningar, såsom telex och kontorsväxlar, via televerkets dotterföretag Telefinans AB. Detta sker genom att televerket säljer anläggningarna till Telefinans varefter Telefinans hyr ut anläggningarna till kunderna.
Redan fr. o. m. budgetåret 1983/84 sker nyuthyrning av konkurrensutsatta abonnentutrustningar via Telefinans.
Under 1984/85 överförs till Telefinans även vissa befintliga abonnentanläggningar som f. n. uthyrs av televerket. Försäljningsbeloppet vid överföringen redovisas under "rörelseintäkter". På kostnadssidan medför
överföringen bortskrivning av anläggningstillgångar, vilket ökar "avskrivningar enligt plan" under 1984/85. Redovisningsmässigt innebär detta att
"rörelseresultatet före avskrivningar" ej är jämförbart med övriga år.
I intäktsberäkningarna har inga generella taxehöjningar lagts in budgetåret 1984/85. För budgetåret 1985/86 har inlagts en generell taxehöjning i
början av 1986.

Prop. 1984/85: 100
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Tabell 26. TeleverkeL~ driftstat budgetåren 1983/84-1985/86 (milj. kr.)
1983/84

Riirelseintäkter 1
Rörelsekostnader

Riire/seresultat före
avskri\'nini:cir
Avskrivningar enligt
plan
Röre/saesultat efter
al'Skrivnin!lar
Finansiella intakter
och kostnader~
Resultat cfterfinansie//a intäkter och
kostnader
Extraordinära intäkter
och kostnader'

1984/85

1985186

Driftstat

Utfall

Driftstat

Be räkning

Beräkning

12948
-7884

l3 719
-8 759

15 572
-10 350

15690
-10345

16040
-10906

5064

4960

5 222

5 345

5134

-2235

-2611

-3059

-3031

-2514

2 829

2349

2 163

2314

2620

-338

-187

-504

-551

-553

2491

2 162

1659

I 763

2067

2

-885

-2

-36

2

1657
-1328
329

1727
-1398
329

2069
-1740
329

Resu/ltlt före bokslutsdispositioner
Bokslutsdispositioner•
Årets resultat

2493
-2195
298

Resultat i procent tll' i
medeltal disponerat
statskapital

13

13

13

13

13

287

284

345

346

329

63
224

64
220

74
271

74
272

57
272

Inleverans
Därav
Av föregående års
resultat
Av årets resultat
1

I 277
-961
3165

Fördelning av rörelseintäkter på rörelsegrenar
1983/84
Driftstat

1984/85
Utfall

Driftstat

1985/86

Ny beräkning

Beräkning

Ljud (telefon)
Text
Data
Rundradio
Övrig radio
Div. inkomster

10852
659
436
387
396
218

11465
564
509
366
406
409

13 138
540
686
376
554
278

13 256
540
686
376
554
278

13 534
556
706
387
571
286

Summa rörelseintäkter

12 948

13 719

15572

15690

16040

2 Finansiella poster
1983/84

Ränteintäkter
Räntekostnader
Finansiellt netto

Driftstat

Utfall

5

16
-203
-187

-343
-338

1985/86

1984/85
Driftstat
5
-509*
-504

Nv beräkning
5
-556
-551

Beräkning

5
-558

-553

* Ökade räntekostnader på grund av att tidigare statskapital omvandlas till ett
statslån.
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3 Extra ordinära poster

Driftstat
Extra ordinära intäkter
Extra ordinära kostnader
Bortskrivning av
standardtelefoner
Extra ordinärt. netto

1985/86

1984/85

1983/84
Ctfall

Driftstat

Ny beräkning

Beräkning

47
-45

101
-47

48
-50

48
-84

49
-47

2

-939
-885

-2

-36

2

4 llokslutsdispositioner
1984/85

1983/84
Utfall

Driftstat

Ny beräkning

llcräkning

-2057

-1556

-1150

-1150

-1200

-50

-50

Driftstat
Avskrivningar utöver
plan
Extra avskrivning av
stats kapital
Återföring av bortskrivna standardtelefoner
Förändring av
konsolideringsfond
Summa bokslutsdispositioner

1985/86

939
-88

-294

-178

-248

-540

-2195

-961

-1328

-1398

-1740

5 Resultatet 1983/84 uppgar till 316 milj. kr. varav de 294 milj. kr. som utgör statens
avkastningskrav skall inlevereras till statskassan.

Enligt riksdagsbeslut den 25 april 1984 (SFS 1984: 485) omvandlades
televerkets statskapital den 30juni 1984 till ett amorteringsfritt statslån
som skall förräntas enligt fastställd utlåningsränta. Detta belopp redovisas
under inkomsttiteln 2324 räntor på televerkets statslån.
RRV ansluter sig till televerkets beräkning. Inkomsterna på titeln televerkets inlevererade överskott beräknas till 346000000 kr. för budgetåret
1984/85 och till 329000000 kr. för budgetåret 1985/86.

2ll3 Statens järnvägars inlevererade överskott

Statens järnvägars överskott och till staten inlevererat överskott för de
senaste fem budgetåren framgår av följande tabell:
Tabell 27. Statens järnvägars överskott budgetåren 1979/80-1983/84 (milj. kr.)
Budgetår

Överskott

Därav inlevererat till staten under budgetåret
1979/80
1980/81
1981/82
1982/83
1983/84

1979/80
1980/81
1981/82
1982/83
1983/84

0,0
0,0
0,0
0,0
109,3

0.0

o.o
0.0

0,0
0,0

0.0
0,0

o.o

o.o
109,3

Prop. 1984/85: 100
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I statsbudgeten för budgetåret 1984/85 har inkomsterna på denna titel
tagits upp med 30 milj. kr.
Statens järnvägar har i skrivelse till RRV den 12novcmber 1984 beräknat inlevcransen av överskott till 109.3 milj. kr. under budgetåret 1984/85.
Under budgetåret 1985/86 beräknas ingen inleverans kunna ske.
Utdrag ur statens järnvägars skrivelse:
De prognoserade trafikintäkterna bygger i huvudsak på budgetutfallet
under de senaste månaderna. konjunkturinstitutets senaste bedömning av
konjunkturutsikterna och den ekonomiska utvecklingen i samhället. Intäktsberäkningarna förutsätter en fortlöpande inflationsanpassning av taxorna och kostnadsberoende ersättningar.
Kostnaderna har beräknats med beaktande av bl. a. föreliggande rationaliseringsplaner. Personalkostnaderna har kalkylerats enligt gällande
löneavtal för 1984 och 1985. I prognosen har ej förutsatts att avtalets
garantiklausuler utlöses. Beslutade förändringar av arbetsgivaravgifterna
har beaktats.
Prisnivån för material. energi och externa tjänster har med hänsyn till
SJ: s kostnadsstruktur beräknats stiga något mer än vad som anges för
konsumentprisernas utveckling enligt RRV.
Enligt beräkningarna blir resultatet för 1984/85 före bokslutsdispositioner ett överskott om ca 505 milj. kr. För 1985/86 beräknas enligt den
preliminära budgeten motsvarande överskott bli ca 235 milj. kr.
Efter avskrivningar utöver plan blir resultatet 0 för 1984/85 och ett
underskott om 300 milj. kr. för 1985/86.
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Tabell 28. Statens järnvägars driftstat för budgetåren 1983/84-1985/86 (milj. kr.)
1984/85

1983/84

1985/86

Ny beräkning

Beräkning

Driftstat

Utfall

Driftstat

8661

8 885

9177

9232

9713

-7725

-7983

-8149

-8259

-8938

Riirelserern/tat före
al'skri1•ningar

936

902

I 028

973

775

Avskrivningar enligt
plan

-424

-435

-450

-450

-523

512
10
14

467
19
64

578
-18
Il

523
-28
Il

252
-28
Il

536
-466
70

550
-441
109

571
-521
50

506
-506
0

235
-535
-300

2,4
2967

3.7
2 957

1.3
3900

3900
!09

4640

Rörelseintäkter
Därav:
Rörelsekostnader

Rörelseresultat ejier
al'skril'ningar

Finansiella poster
Extraordinära poster
Resultatfåre boks/111sdispositioner

Bokslutsdispositioner
Arets resultat
Resultat i procent a1·
i medeltal disponerat
statskapital

Statskapital
lnleverans

Därav:
Av föregående års
resultat
Av årets resultat
Avskrivningar på
statskapitalet
Därav:
Avskrivningar enligt
plan
Avskrivningar utöver
plan

!09
890

876

971

956

I 058

424

435

450

450

523

466

441

521

506

535

Statens järnvägars resultat för budgetåret 1983/84 uppgick till 109 milj.
kr. Detta belopp har enligt riksredovisningen bokförts under budgetåret
1983/84. Beloppet kommer emellertid att betalas in till statsverket först
under budgetåret 1984/85. Eftersom beloppet redan bokförts i riksredovisningen under budgetåret 1983/84 beräknas någon inleverans inte att bokföras i riksredovisningen under budgetåret 1984/85.

Någon inleverans av överskott på titeln statens järnvägars inlevererade
överskott beräknas inte ske under budgetåret 1984/85 och budgetåret 1985/

86.

2114 Luftfartsverkets inlevererade överskott
Luftfartsverkets överskott och till staten inlevererat överskott för de
senaste fem budgetåren framgår av följande tabell
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Prop. 1984/85: 100
Tabell 29. Luftfartsverkets överskott budgetåren 1979/80-1983/84 (milj. kr.)
Budgetår
1979/80
1980/81
1981/8:'.
1982/83
1983/84

Överskott

Därav inlevererat till staten under budgetåret
1979/80
1980/81
1981/82
1982/83
1983/84

17.1

9.0

41.3

72.9
78,9
76.4

8.1
30.0

11.3
55.0

17.9
61,0

17.9
53.9

I statsbudgeten för budgetåret 1984/85 har inkomsterna på denna titel
tagits upp med 112.4 milj. kr.
Luftfartsverket har i skrivelse till RRV den 6 november 1984 beräknat
inleveransen av överskott under budgetåren 1984/85 och 1985/86 till 99,0
milj. kr. resp. 102.0 milj. kr.
Utdrag ur luftfartverkets skrivelse:
Intäkterna för 1984/85 uppgår i driftbudgeten till I 063 milj. kr. I detta
belopp ingår beräknade pris- och taxehöjningar om totalt 27 milj. kr. vilket
motsvarar en genomsnittlig taxehöjning på ca 7 %.
Kostnaderna har för budgetåret 1984/85 beräknats totalt till 961.0 milj.
kr. Beloppet inkluderar räntekostnader till kommuner m. fl. motsvarande
133,2 milj. kr. 48 milj. kr. av detta belopp avser en påbörjad återbetalning
av tidigare underförräntning till kommunerna. Denna ränteskuld avses
vara helt reglerad vid utgången av budgetåret 1986/87.
Överskottet, för inleverans till staten. blir enligt ovanstående 102 milj.
kr. Full förräntning, räknat efter en räntesats på 13 %. skulle ha krävt 198
milj. kr. Inleveransen till staten påverkas dock starkt av den tidigare
beskrivna återbetalningen av kommunala ränteskulder.
Intäkterna för budgetåret 1985/86 beräknas nu till 1139 milj. kr. varvid
en genomsnittlig volymökning av antalet landningar och antalet passagerare på ca 5 % har inräknats. Prisutvecklingen på verkets taxor och avgifter
antas följa den allmänna kostnadsutvecklingen.
Kostnaderna för budgetåret 1985/86 har totalt beräknats till I 037 milj.
kr. förutsatt att den genomsnittliga prisutvecklingen i samhället stannar vid
ca 3 %. Vidare har en generell volymminskning av resurserna med 0,5 %
inräknats. Liksom för budgetåret 1984/85 gäller att den påbörjade återbetalningen av tidigare ränteskulder till kommunerna skall fullföljas. Detta
innebär i sin tur att det statliga överskottet blir oförändrat 102 milj. kr. för
I 985/86. Full förräntning av statskapitalet skulle ha krävt 202 milj. kr.
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Tabell 30. Luftfartsverkets drifthudget för budgetåren 1983/84-1985/86 (milj. kr.)
1983/84
Drifthudget
Rörelseintäkter
Rörelsekostnader
Rörelserr.111/wt före
a1•skrirnin{:ar
Avskrivningar
Rbrels1•resultat
Kommunala skatter
Åreh överskott
Jn/l'\'t'r<lllS
Därav:
Av föregående års
result;H
Av årets överskott
Överskott i procent av
i medeltal disponerat
statskapital

949,9

Utfall

1984/85

1985/86

Driftbudget

Beräkning

-721.l

951.3
- 744.5

1063.0
-834,9

1139.0
-906.8

228.8
-96,0

206,8
-116.6

228.1
-126.0

-no.o

132.8
-0,2
132,6
122.4

90.2
-0,l
90,l
90.5

102.1
-0.1
102.0
99.0

102.2
-0,2
102.0
102.0

22,9
99,5

22.9
67.6

22,5
76,5

25.5
76,5

9,2

6,8

6,7

6,6

1984/85

1985/86

Driftbudget

Beräkning

.,.,.., ........,
-~'.;..

Tabell 31. Luftfartsverkets intäkter (milj. kr.)
1983/84
Driftbudget

Utfall

Trt!fikintiikter
Landningsavgifter
Passageraravgifter
Tcrminaltjiinstavgifter
Hangar och parkering
U n<lervägsa vgifter

194.6
162.6
52,9
6,5
184.1

192.0
157,2
50.9
4,8
185,3

208,4
170,3
51,1
6,0
193, I

223.0
184.0
54,5
6,3

Summa trafikintäkter

600,7

590,2

628,9

678.3

Öl'rii?a intiiktl'r
239,7
Ersättning för llygtrafiktjänst m. m.
86,4
Luftfartsinspektioncns
avgifter
18,7
Finansiella och cxtraordinär;i intäkter
4,4
Effekt av planerade taxehöjningar

251.5

287.4

308.5

81,8

90.3

93.0

21.6

17.7

18.2

6.2

11,7

12,2

27.0

29.0

Intäkter totalt

951,3

1063,0

1139,0

949,9

210,5

94

Prop. 1984/85: 100
Tabell 32. Luftfartsverkets driftbudget, kostnader (milj. kr.)
1983/84
Driftbudget

Personalkostnader
Löner
Sociala kostnader
Div. personalomkostnader
Avgår: Ersättning från
försäkringskassan
Summa personalkostnader

1

2

Driftbudget

Beräkning

286.1
97,7

303,9
103.2

311.4
105.8

30.3

28.8

34,I

34.9

-9,I

-9.7

-9,6

-9,8

405,8

402,9

431,6

442,3

73,4
70,3
10.1

72.0
76,2
21.6

82.9
79,I
12,9

85.0
81.0
12.2

86.2

92,3

94,5

96.9

240,0

262,I

269,4

275,I

75,0
96,0

77,7
·116,6

133.2 1
126,0

187,0 2
130.0

Externa räntor
Avskrivningar
Finansiella och extraordinära kostnader
Kostnader totalt

1985/86

287,4
97,2

Sakkostnader
Materialkostnader
Tjänster åt utomstående
Administrativa kostnader
Ersättningar till andra
myndigheter m. m.
Summa sakkostnader

Utfall

1984/85

0,5

1.9

0.8

2,6

817,3

861,2

961,0

I 037,0

48 milj. kr. avser återbetalning av tidigare underförräntning till kommunerna.
103 milj. kr. avser återbetalning av tidigare underförräntning till kommunerna.

RRV ansluter sig till luftfartsverkets beräkning. Inkomsterna på titeln
luftfartsverkets inlevererade överskott beräknas till 99000000 kr. för budgetåret 1984/85 och till 102 000 000 kr. för budgetåret 1985/86.

2115 Förenade fabriksverkens inlevererade överskott
Förenade fabriksverkens överskott för de senaste fem räkenskapsåren
och till staten inlevererat överskott för de senaste fem budgetåren framgår
av följande tabell.
Tabell 33. Förenade fabriksverkens överskott (milj. kr.)
Räkenskapsår

Överskott

Budgetår

Inlevererat
till staten

1979/80 (18 mån)
1981
1982
1983
1984

47,2
50.3
49,I
55,2
66,5 1

1979/80
1980/81
1981/82
1982/83
1983/84

61,0
48,7
50,3
40.4
67,3

1

Prognos.
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Förenade fabriksverken har fr. o. m. år 198 l kalenderår som räkenskapsår. Räkenskapsåret 1979/80 omfattade perioden den 1juli 1979 - 31 december 1980.
Förenade fabriksverken har i skrivelse till RRV den 29oktober 1984
beräknat inleveransen av överskott under budgetåren 1984/85 och 1985/86
till 66.5 milj. kr. resp. 73,4 milj. kr.
Utdrag ur förenade fabriksverkens skrivelse:
Utfallet för år 1984 har beräknats med utgångspunkt från vårt halvårsbokslut. Nya prognossiffror kommer att tas fram under första hälften av
november i samband med utarbetandet av vårt bokslut för tredje kvartalet
och har således tyvärr ej kunnat beaktas.
Beräkningen för 1985 bygger i huvudsak på vår operativa långsiktsplan.
Budget- och LSP-arbetet pågår och beräkningen kan komma att justeras.
Resul!atet härav framkommer i driftstaten som kommer att avlämnas
enligt instruktion före den l december.
Antalet heltidsanställda beräknas vid utgången av 1984 uppgå till ca
5600.
Investeringarna för 1984 beräknas uppgå till 79,8 milj. kr.
Inleveranskravet 1984 har enligt fastställd driftstat reducerats med 2,8
milj. kr avseende startkoslnader för civil tillverkning vid Gevärsfaktoriet.
Genom upplösning av reserver beräknas inleveranskravet kunna täckas.
Medel saknas däremot för täckning av överavskrivningarna.
Tabell 34. Förenade fabriksverkens driftstat för räkenskapsåren 1983 - 1985 (milj.
kr.)

1983
Driftstat
Rörelseintäkter
Rörelsekostnader

1984
Utfall

Driftstat

1985
Beräkning

Beräkning

1917.7
-1754.2

1878.6
-1765.1

l 870,4
-1764,3

1908.8
-1798,8

2 171,0
-2025.6

163,5

113.5

106.l

110.0

145.4

-47,7

-47,7

-53,2

-50,6

-54,5

115,8

65.8

52.9

59.4

90.9

-12.0

5,9

5,5

9,5

20,0

103,8

71,7

58,4

68,9

110.9

-8,5

12.0

-8.5

-8.5

-8.5

95,3
-36,l
59,2
-1.0

83,7
-26,9
56,8
-1.6

49,9
16,4
66,3
-1.0

60,4
7,7
68.l
-1.6

102.4
-27.4
75,0
-1,6

58,2

55.2

65,3

66.5

73,4

Rörelseresultat före
a1'.~kril·ningar

Avskrivningar enligt
plan
Rörelseresultat efter
a1·skril•ningar
finansiella intäkter
och kostnader
Resultat f'fter finansiel/a intiikter och
ko~tnader

Extraordinära intäkter
och kostnader
Resuilat före bokslutsdispositioner och skatt
Bokslutsdispositioner
Resultat före skatt
Skatt
Årets resultat

Prop. 1984/85: 100

96
1983
Driftstat

Rcs11/1u1 i procent u1·
i medelral disponerur
12-13
sru1.1kapi1al
61.2
In/cl'eru11s
Därav:
Av föregående års
13,5
resultat
47,7
Av årets resultat
Avskrivningar på
stats kapitalet
60,2
Därav:
Avskrivningar enligt
43,l
plan
Avskrivningar utöver
plan
17.1

1984

1985

Utfall

Driftstat

Be räkning

12.-13
53.1

13
63,3

13
64.I

13
71,6

12.1
41.0

14,3
49,0

14,2
49.9

16.6
55,0

61,8

48.2

45,6

72.9

46,0

48.2

45.6

49.5

15,8

('.~2.9) 1

(26,7) 1

Beräkning

23,4

(38,2) 1
1

överavskrivningar vilka ej beräknas kunna inlevereras.

Tabell 35. Förenade fabriksverkens rörelseintäkter (milj. kr.)
1983

1984

1985

Driftstat

Utfall

Driftstat

Ny beräkning

Försvarsmateriel
Underhåll
Övrigt

763,8
I 147.9
6,0

841,7
I 030.2
6,7

862.4
I 001,5
6,5

928.0
957.2
23,6 1

Summa

1917,7

1878,6

1870,4

1

1908,8

Beräkning
I 035,0
1100.0
36,0 1
2171,0

Varav sektor materielteknik 19.0 milj. kr. resp. 29,0 milj. kr.

RRV ansluter sig till förenade fabriksverkens beräkning. Inkomsterna på
titeln förenade fabriksverkens inlevererade överskott beräknas till
66500000 kr. för budgetåret 1984/85 och till 73400000 kr. för budgetåret
1985/86.

2116 Statens vatlenfallsverks inlevererade överskott
Statens vattenfallsverks överskott och till staten inlevererat överskott
för de senaste fem budgetåren framgår av följande tabell.
Tabell 36. Statens vattenfallsverks överskott 1979/80-1983/84 (milj. kr.)
Budgetår

Överskott

Därav inlevererat till staten under budgetåret
1979/80
1980/81
1981/82
1982/83
1983/84

1979/80
1980/81
1981/82
1982/83
1983184

1147,9
1474,7
1428.6
1679.0
1881.0

869.0

278.9
973,8

500.9
977.6

451
1197

482
1384
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I statsbudgeten för budget{iret 1984!85 har inkomsterna pii denna titel
tagits upp med 2397 .0 milj. kr.
Statens vattenfalls verk har i skrivelse till RRV den 23 oktober 1984
beriiknat inleveransen av överskott under budgct[ircn 1984/85 och 1985/86
till 2297.0 milj. kr. resp. 2452.0 milj. kr.
Utdrag ur statens vattenfallsverks skrivelse:

Kraft,·erksriirclsen
Budt:ctärer /9Mi85
Vattenfalls beräkningar i driftstaten för 1983/84 grundades pii vissa antaganden betriiffande prisnivan. belastnings- och kraftbalansutvecklingcn
m. m. Vissa föriindringar av förutsiittningarna har skett. men dessa bedömes inte komma att p<iverka iireb n:sultat.
Den fasta kraftforsiiljningen beriiknas öka med I. I TWh jämfört med
driftstaten. Engrosförsäljningen ökar med 0.9 TWh. medan detaljförsäljningen ökar med 0.2 TWh.
Vattenfalls nettoförbrukning (egen kraftproduktion plus inköpt kraft
minus försåld tillfällig kraft) beräknas öka med 1.2 TWh som en följd av
den högre belastningen. Vattenkraftproduktionen beriiknas bli 0.4 TWh
högre än i driftstaten. Kiirnkraftproduktionen beräknas öka med 0.1 TWb.
Det tillfälliga kraftutbytet beräknas uppvisa en minskad nettoförsiiljning
(försäljning minus inköp) med 0.7 TWh.
Totalt beräknas rörcbeintäkterna öka med 158 milj. kr. jämfört med
fastställd driftstat. Intäkterna från fast cngrosförsäljning väntas öka med
155 milj. kr. och detaljförsäljningen med 62 milj. kr. Den tillfälliga kraftförsäljningen väntas minska med 59 milj. kr.
Kostnaderna för egen kraftproduktion beräknas öka med 9 milj. kr. och
för främmande produktion med 147 milj. kr.. varav 100 milj. kr. har avsatts
för kraftinköp frfrn Forsmark med hiinsyn till osiikerhet om valutautveckling och om initialkostnader. som kan komma att belasta budgetåret.
samband med idrifttagningen av Forsmark block 3.
Totalt innebiir detta ökade rörelsekostnader med 156 milj. kr.
De kalkylmässiga avskrivningarna (avskrivningar bi:riiknade pt1 nuanskaffningskostnader) beräknas bli lika som i driftstaten och uppgå till I 956
milj. kr. Avskrivning enligt plan. dvs. pli historisk anskaffningskostnad
beräknas bli 800 milj. kr.
Finansiella och extraordinära poster väntas uppg~i till samma belopp
som i driftstaten.
Avsättningen till lagerreserv ökar med 2 milj. kr. p. g. a. den högre
kärnkraftproduktionen.
Resultat före ränta pa statskapitalet uppg~1r till 2 402 milj. kr.
Räntan pii statskapitalct har bedömts till 2 148 milj. kr .. vilket överensstämmer med driftstaten och motsvarar fastställt förräntningskrav pa 13 <;(...
Arets resultat uppgilr därmed till 254 milj. kr. Under förutsättning att
beräkningarna infrias kommer verket att föreslå att resultatet far avsiittas
till disponibla medel. I beslutet om de femftriga högspiinningstarifferna
som infördes den I januari 1984 låg som förutsättning möjligheten att bygga
upp reserver som kan utnyttjas för resultatutjiimning under senare delen av
kontraktsperioden.
7

RiksJa~en

198--1185. I sam/. Nr /00. Bilaga I .2

Prop. 1984/85:100

98

BudRetåret 1985186
Beräkningarna bygger på en inom verket upprättad intern budget som
utgår ifrån normalårstillrinning till de vattenkraftproducerande iilvarna.
hedömd tillgiinglighet för kiirnkraft samt en belastningsökning mt:d ca 3 %.
Beräkningarna har skett i prisnivå K = 145, vilket är bedömd prisniva för
1984/85.
Block 3 i Forsmarks kärnkraftstation beräknas tas i drift i maj 1985.
Detta innebär att kostnaderna för block 3 får fullt genomslag under budgetaret 1985/86. Kostnaderna för denna typ av kapitalintensiva anläggningar
är högst de första åren efter idrifttagningen varför Vattenfalls resultat
kommer att belastas hårt under senare delen av 80-talet.
Utgäende från dessa förutsättningar utvisar beräkningarna en förlust på
466 milj. kr. För att klara statens förrilntningskrav på beriiknat 2 245 milj.
kr. måste en upplösning ske av disponibla medel med ett belopp motsvarande årets förlust.

Kanalrörelsen
Budgcråret 1984185

Kanalrörelsen heräknades i driftstaten för innevarande budgetår ge en
ränta på statskapitalet på 3,1 milj. kr. De förutsättningar som låg till grund
för driftstaten gäller fortfarande varför inga ändringar skett.

Beräknat resultat och beräknad inleverans
Det bör framhållas att den allmänna ekonomiska utvecklingen, valutakursutvecklingen. kärnkraftsblockens drifttillgänglighet, vattentillrinning
och belastningsutvcckling är faktorer som starkt påverkar det ekonomiska
resultatet.
Nedan angiven inleverans för budgetåret 1984/85 överstiger den redovisade räntan med 146 milj. kr., eftersom inleveransen avser ränta på totalt
statskapital, dvs. även ränta på kapital hundet i anläggningar under uppförande. Denna ränta finansieras genom anslag. För budgetåret 1985/86
beräknas inlcveransen överstiga resultatet med 204 milj. kr.

1984/85
1985/86

Beräknad
ränta

inlcvcran~

Beräknad

2 151
2248

2 297
2 452

Enligt beslut av regeringen kommer Vattenfall att fr. o. m. 1985 tillämpa
kalenderår som räkenskapsår. Ny driftstat för 1985 kommer att fastställas
av regeringen i december 1984.
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Tabell 37. Statens \'allenfalls\'erks driftstat for budgctaren I 983/84-1985/86 (milj.
kr.I

1984/85

1983/84

Krafh·erksriirelsen
Rörelsens intäkter
Rörebens kostnader

Ri;rclscrcs11ltllt f("irt'
ll\'Skri1·11i11gt1;
Avskrivningar cnl. plan
Uiirclsl'rt's11/t11t efia
a1·.1kri\'/1i11gar ·
Finan,;iella intiikter
Finansiella kostnader
Extraordinära inti1ktcr
Extraordinära kostnader
Resultat fiirt' hokslut.1dispositio111·r
13okslutsdispositioner
Resultatf('ire skatt
Kommunalsk<!lt

1

Driftstat

Ny hcriikning

lkriikning

12 233
-7 862

12 391
-8018

11 744
-8075

4006
-807

4 371
-800

4 373
-800

3 669
-850

3 199
511

3 571
504
-101
10

-~

-101
10

2 819
:'i21
-81

3984
-1452

3986
-1454

3 259
- I 350

2 532
-130

1909
-130

Driftstat

Utfall

10847
-0903

11504
-7498

3 944
-850

3 094
445
-154

-rn:

139
-30

133
-128

3494
-1 354

3 577
-1370

2 140
-175

2 207

2 532

-80

-130

Resulwt ji'ire riinlll på
sllltskapitaler
1%5
Ränta p{1 sta(~kapitalet
-1965
Arets resultat
0
Ränta på di>roncrat
statskapital i procent
av i medeltal dispom:rat
kapital
13
Kraftnrks- o~h kanalrörelsen
Jn/n·era11s
Diirav:
Av föreg{icnde lirs ränta
482
Av årets riinta på
statskapital för anl.
i drift
1466
Av årets ränta pa stat>kapital for anl. under
uppf.
280
Egna avskrivningsmcdel
1893
Därav:
Avskrivningar enligt
plan'
850
Avskrivningar utöver
plan 1
I 043

1985/86

573
504

2 127

2402

-1879
248

-2148

2402
-2148

-2245

254

254

-4()6

13

13

13

12,5

482

497

497

611

1384

1540

1540

I 591

362
I 775

260
1956

260
1956

2000

KOO

800

850

I 156

I 156

I 150

{

807' }
1004

Enligt resultaträkningen.
: Av avskrivningarna inbetalas ej 36 milj. kr. till statsverket.

1779

250

Prop. 1984/85: 100
Tabcll 38.

Drift~tat

100

för kraftverken (milj. kr. l

1983/84

Riirc/.l'('!IS inriikl<'r
Elforsaljning m. 111.
Fast kraftför-,aljning
Engrosforsiiljning
Detaljförsiiljning
Tillfällig kraft
Transitering
Engtmgsavgifter
Viirmeforsiiljning
Summa

elfiir~iiljning

m. m.

Arnt'len ar utomstående
Övriga rörelscintiikter
Summa rörelsens intäkter

Riirl'isens koslnaJer
Prnduktiom- och dist ri bu tionskos t nade r
Egen produktion
Vattenkraft
Karnkraft
(varav bränsle l
Annan värmekraft
<varav nriinsle)
Övriga produktionsanläggningar

1984/85

1985/86

Driftstat

Utfall

Driftstat

Nv beräknin!!

6 723
I 031
63h
461
25

7394
I 043
i\37
473
25
21

i834
I 126

50

7 989
1188
693
515
28
50

8898

9793

10305

10463

10553

1874

1847
81

1847
81

1111

7."i

1590
121

10847

11504

12233

12391

11744

-757
-1297
(-278)
-171
1-391

-853
-1399
(-2751
-177
(-381

-800
-1643
(-371)
-162
(-24)

-805
-1647
1-37.'1)
-162
(-241

~~

7'i">

515

28

Beri1lrning

80

-I
-2226

-2429

-2605

-2614

Främmande produktion
- I 654
Fast kraft
-142
Tillfällig kraft

-2102
-270

-2140
-153

-2240

-1796

-2372

-2293

-2440

-472
-40

-512
-42

-541
-38

-5.fl

-7."

-79

-79

-79

-4609

-5434

-5556

-5712

-6485

-1874

-1590

-1847

-1847

- I 111

-159

-lhl

-\'i9

-T2

-h()

-85

-159
-8.'i

-197
+X

-1~6

-218
+3

-21~

-h7

-420

-474

-459

-459

-.$79

-6903

-7498

-7862

-8018

-8075

3944
-850

4006
-807

4 371
-800

4 373
-800

1669
-850

3 094

3 199

3 571

3 573

2819

Summa

Summa
Distribution
Fastighetsskötscl
Stamniits- och
transitcringsavgiftcr
Summa produktions- och
di st ributionskostnader
Arbeten åt utomstående
Förstudier. administratiL>nS- och utvecklingskostnader
Administration
Förstudier
Forskning. utveckling.
demonstration (FUDl
Övriga kostnader
Summa
Summa
rörelsens km!nader

Rbu•lseres11/tat fiirc
t11·skri1·11ini;ar
Avskrivningar enligt plan
Riirel.1·c·rl.'.\'lliflll ej/er
avs/.;riv11i11,:ar

-:?.Oo
-38

+3

Bilaga 1.2

Riksrevisionsverket inkomstberäkning
198.1184

Drift-

19>W85

L:tfall

siat
Finansiella intäkter
Utdelning på aktier i
dotterföretag
Utdelning p[1 aktier och
andelar i andra företag
Riintor från dotterföretag
0\Tiga finansiella
intäkter
Kursvinster

12

101

12

2

Driftstat

1985/Xt.
~Y

be-

13

13

2

2

396

379

394

W4

35

117

95

95

2
445

Sil

504

504

Finansiella kostnader
Riinta pii rörlig kredit
Ovriga rantckostnader

-.'i
-149

-138

-10
-91

-91

Summa

-154

-131!

-IOI

-101

Summa

Extraordin;ira intäkter
Realisationsvimter
Ersättning för försenad idrifttagning
av kärnreaktorer
I nvesteringsavdrag
Övrigt
Summa
Extraordiniira kostnader
Nt!dskrivning motsvarandc: investeringsavdrag
Lämnade rabatter till
FKA avseende urananskaffning
Extra kraftavgift
till FKJ\
Övrigt
Summa

Resultat .fiJr<' bokslutsdispositionl'r och skall
Boks! ut sdi s positioner
Avskrivning utiiver
plan 1
Avsättning till
lagerreserv

Resulra1 före skatt
Kommunalskatt
Resultat före riinta
p~ statskapitalct
Ränta pf1 statskapitalet
Årets resultat
Förräntningspliktigt
statskapital vid
iirets slut

521

-· IO

-81

Il
107
30
2

16
102
4

IO

IO

139

133

IO

IO

-30
-311

-87
-3

-30

-1211

3494

3 577

3 984

3986

3 259

-I 043

- I 004

-I 156

-1156

-1150

-311

-404

-2%

-291)

-200

-1354

-1370

-1452

-1454

-1350

2140
-175

2 207
-80

2 532
-130

2 532
-130

1909
-130

1%5
-1965

2 127
-1879

2402
-2148

2 402
-2 14!1

- 2 245

0

248

254

254

-466

18020

18 139

19500

19500

20300

25

:!5

:!8

28

28

Upplösning av
lagerreserv
Summa

Ber;ik.ning

riikning

38

1 779

I

Inkl. c:ngångsavskrivningar motsvarande mtiik t sbokförda engangsavgifter med
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Prop. 1984/85: 100
Tabell 39. Driftstat för kanalrörelsen (milj. kr.)
1983184

1984/85

1985186

Driftstat

Utfall

Driftsiat

Ny beräkning

l:lcr~ikning

Riirds1·11s intiikter
Ersättning för viss
kanaltrafik
Övriga trafikintäkter
Arbeten at utomstacnde
Övriga rörclseintäkler

37.'2
7.0
0.2
1.4

37.'2
7.2

OJ

39.9
7.3
0.2

39.9
7.3
0.2

1,6

1.5

1.5

40.1
7.3
0,2
1.ti

Summa rörelsens
intäkter

45,8

46,3

48,9

48,9

49,2

Riirl'isell.1' koI11111der
Drift och underhåll
-3ti.2
Arbeten itt u10mstt1endc
-0.2
Administrativa kostnader
-6.8

-34.7
-0,3
-9.0

-37.9

-37.9

-0.2
-7.5

-0.2
-7.5

-37.7
-0.2
-7.5

Summa ri\rehens
kostnader

-43,2

-44,0

-45,6

-45,6

-45,4

2.6
-0.4

2.3
-0.4

3.3
-0.5

3.3
-0.5

3,8
-0.6

~.2

l,9

'2.8

2.8

3.2

Riircl.fff<'.\'11/tat .fi'ire
a1·skri1·ning11r
Avskrivningar
Rörelseresultat <fler
al'.1kril'ningar
Extra ordinära
intäkter
Resultat före ränta
på statskapitalet
J3.änta pä statskapitalel
Arets n:sultat

0.3

0.3

U.3

,,

:!.:!

-2.2

-2.2

3.1
-3.l

0

0

0

3.1
-3.1
0

3,2
-3.2
0

RRV ansluter sig till statens vattenfallsverks beräkning. Inkomsterna på
titeln statens vattenfallsverks inlevererade överskott beräknas till
2297000000 kr. för budgetåret 1984/85 och till 2452000000 kr. för budgetåret 1985/86.
2117 Domänverkets inlevererade överskott
Domänverkets överskott för de fem senaste räkenskapsåren och till
staten inlevererat överskott för de fem senaste budgetåren framgår av
följande tabell.
Tabell 40. Domän>'erkets önrskott (milj. kr.)
Rakcnskapsar

Över,kott

1979
1980
1981
1982
1983

135.0
180.0
132.5

72.0

61.2

Budgetår

lnkvererat
till staten

1979i80
1980/81
1981/!C
1982i83
1983/84

41.6
110.5
97.4
89.3
4~.o
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I statsbudgeten för budgetåret 1984/85 har inkomsterna på denna titel
tagits upp med 73 milj. kr.
Domänverket har i skrivelse till RRV den 1 november 1984 beriiknat
inleveransen av överskott under budgetåren 1984/85 och 1985/86 till 93
milj. kr. resp. 70 milj. kr. Inleveransen under budgetåret 1983/84 utgörs av
30 ~;;- av årsvinsten för år 1983 ( 18 milj. kr. l och den fasta delen för år 1984
(30 milj. kr.). Under budgetåret 1984/85 består inleveransen av 30% av

ars vinsten för år 1984 (63 milj. kr.) och den fasta delen för år 1985 (30 milj.
kr.). Inleveransen under budgetåret 1985/86 består av 3o<ii: av årsvinsten
för år 198S (40 milj. kr.) och den fasta delen för år 1986 (30 milj. kr. l.
Utdrag ur domänverkets skrivebe:
Enligt 1968 års riksdagsheslut skall regeringen fastställa ett avkastningskrav (inleverans av överskottsmedel) grundat på en flerårsplan. För femårsperioden 1980-1984 har regeringen föreskrivit att domänverket, som
avkastning på domänfonden, skall för vart och ett av åren 1980- 1984 till
staten inkvt:rcra dels en fast del på 30 milj. kr., dels en rörlig del motsvarande 30 procent av överskottet efter skatt. dock minst 40 milj. kr. Under
1981 har dessutom regeringen vid två skilda tillfallen beslutat om en
höjning av utdelningen för 1980 och 1981 med totalt 30 milj. kr.
I domänverkets årsredovisning för 1983 lämnas en närmare redogörelse
för verksamheten under detta år. Överskottet för 1983 blev 61 milj. kr.
Årsbokslutet är ej ännu fastställt av regeringen.
Beräkningen för 1985 grundar sig på en preliminär budget. Arbetet med
denna kommer att fortgå under hösten.

Rörelseintäkter
Rörelseintäkterna för 1984 väntas öka i förhållande till 1983 till följd av
ökade virkespriser. Ökningens storlek motverkas av att försålda virkeskvantiteter beriiknas minska.
Rörelsekostnader
Rörelsekostnaderna för 1984 beräknas öka i snabbare takt än rörelseintäkterna bl. a. till följd av ökade skogsvårdskostnader.
Resultat
Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt beräknas 1984 öka niigot
jämfört med 1983. Resultatet för 1983 belastades för en extraordinär
nedskrivning av aktier med 66 milj. kr. För 1985 beräknas resultatet bli 166
milj. kr.
Under 1984 inlevereras 48 milj. kr. till statsverket. lnlcvcransen under
1985 beräknas uppgå till 93 milj. kr.
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Investeringarna under aren 1984-1985 beräknas till följande fmilj. kr. i:
1984

1985

Aktier
Maskiner och inventarier
Mark. byggnader och markanläggningar

9
lll

IOll

IOI

135

Summa

221

235

Personal
Antakt anställda (pcrsonår) var 1983 5~41 och beriiknas under 1984
uppgå till ca 5 950. En fortsatt minskning är att vänta kommande i'1r.
Tabell 41. Domänverkets resultaträkning för åren 1983-19115

1983

1984

Hcriikning
okt.

lJtfal\

1

1983
Rörelseint:ikter
Rörelsekostnader

Riirc/sac.l'u/tllt fiir<'
a1·skril'ni1111ar
Räkenskapsenliga avskrivningar

R iirc/sercsulrnt
Finansiellt netto

Resu/till i:fter fin ansic/la poster

Hokslutsdispositioner
Resultat före skall
Kommunala skatter
Årets överskott

Heriikning
dec.

Heräkning
okt.

Hcräkning
okt

1983

1984

1984

1889
-1569

1952
-1538

1946
-1618

2001
-1630

2004
-1686

320

414

328

371

318

150
178
4

- 145

- 157

226

161
5

279
66°

174

226

166

213

174

226
19
245
34
211
48

166
18
184
51

- 133
187

-

I

188

Extraordinära poster

Resultat fiire boksl111sdispositiona

198.'i

188
2
186
34
152

fnfl'Vl'fU/l.\'

89

Överskott i procent av
i medeltal disponerat
statskapital

13.4

-

131
283
4

117~'

96

35
61
89

5,5

-

3

177
34
143
76
11,6

18.1

133
93

IOJ\

1

Årsbokslutet för 1983 har ännu e.i fastställts av regeringen.
' Avser nedskrivning av aktier i Domänföretagen AH.
' Härav avser !00 milj. kr. avsättning till skogsvårdsfond.

RRV anför i sin revisionsberättelse för domänverket, (RRV dnr

1983: 524). att nedskrivningen av aktierna i Domänföretagen AB med 66
milj. kr. inte är i överensstämmelse med god redovisningssed i staten.
Eftersom regeringen ännu ej faststiillt årsbokslutet har regeringen ej
heller tagit ställning till avsättningen av I 00 milj. kr. till en skogsvf1rdsfond.
Domänverkets resultat exkl. dessa avsättningar 1983 blir då 227 .2 milj. kr.
vilket betyder en inleverans på 68.1 milj. kr. Av detta belopp har 18.3 milj.
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kr. inlevererats under budgettiret 1983184. Domänverket beräknar inkomsterna för budgetåret t 984/85 till 93 000000 kr. Dessa inkomster hiinför sig
till resultatet för 1984.
RRV beräknar inkomsterna på titeln domänverkets inleven::rad1.: iiv1.:rskott till 142 80() \\00 kr. för budgetåret 1984/85 och till 70 000 000 kr. för
budgetåret 1985/86.

2120 Övriga myndigheters inlewrerade överskott
RRV har erhållit uppgifter från statens viigverk. sjöfarts verket och statskontoret. om de beräknade överskotten. Överskotten har heriiknats efter
en avkastningsränta på 13 '7i. Utfallet pfl titlarna för hudget{tret l 983i84 och
de beräknade inkomsterna för budgetilren 1984/85 och 1985/86 framgår av
tabell 42.
Tabell 42. (hriga m)·ndiglleters inlevererade Ö\'erskott, tusental kr.

2121
2122
2123

Statens vägverks
inlevererade överskott
Sjöfart sverket s
inlevercra<lt: öwrskott
Inlevererat överskott av uthyrning
av ADB-utrustning
Summa

1983/84

1984/85

1985/86

29 517

34000

37000

63699

62000

61000

43 157

49160

63000

136373

145160

161 000

RRV ansluter sig till myndigheternas beräkningar. Inkomsterna pii titeln
övriga myndigheters inlevererade överskott beräknas till 145 160000 kr.
för budgetåret 1984/85 och till 161000000 kr. för budgetåret 1985/86.

2131 Riksbankens inlevererade överskott
Riksdagen har genom lag ( 1934: 437) för Sveriges riksbank förordnat
bestämmelser för riksbanken. Enligt lagen äger riksdagen förfoga över
riksbankens behållna [irliga vinst med det undantaget att om riksbankens
reservfond inte uppgår till 500 milj. kr. skall minst 10% av vinsten avsättas
till densamma.
Riksbankens resultat för kalenderåret 198::! blev 6 949 milj. kr. varav
4000 milj. kr. inlevererades till titeln budgetåret 1982/83. Resultatet för år
1983 blev 6 359 milj. kr. varav 4000 milj. kr. inlevererades till titeln budgetåret 1983/84.
Riksbanken har i sk.rivelse till RR V den 25 oktober 1984 schablonmässigt
beräknat inkomsterna på titeln till 4 000 milj. kr. för budgetåret 1984/85 och
till 4 00() milj. kr. för budgetåret 1985/86.
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RRV ansluter sig till riksbankens beräkning. Inkomsterna pt1 titeln rik!'>bankens inlevererade överskott beräknas till 4000000000 kr. for budgetåret 1984/85 och till 4000000000 kr. för budgetåret 1985/86.

2141 Myntverkets inlel·ererade öwrskott

Inkomsterna på titeln hiirrör från myntningsverksamheten. Inkomsterna
utgörs av nominella viirdet av präglade mynt med avdrag av kostnaden för
inköpta metaller och halvfabrikat. Färdiga mynt levereras allt efter behovet till riksbanken som sätter in motsvarande belopp på statsverkets
checkr~ikning i riksbanken för mynt verkets räkning. I mindre utsträckning
sker försäljning direkt till samlare m. fl.
I skrivelse till RR V den 22 oktober 1984 beräknar mynt verket inkomsterna till 138 milj. kr. för budgetåret 1984/85 och till 60 milj. kr. för budgetåret
1985/86. Fr. o. m. den I juli 1985 upphör 5- och 25-öresmynten att gälla
<SFS 1984: 331 ). Inlösningen av utelöpande 5- och 25-öresmynt beräknas
minska myntverkets inkomster med 3 milj. kr. resp. 67 milj. kr. budgetåren
1984/85 och 1985/86. Detta är den huvudsakliga förklaringen till att myntverkets överskott beräknas sjunka mellan budgetåren.
RRV ansluter sig till myntverkets beräkning. Inkomsterna pa titeln
mynt verkets inlevererade överskott beräknas till 138 000 000 kr. för budgetåret 1984/85 och till 60000000 kr. för budgetåret 1985/86.

2151 Tipsmedel

AB Tipstjänst anordnar tips. lotto och joker. På stryktipset är radpriset
60 öre och på måltipset I kr. På lotto utgör insatsen I kr. per spelfält.
Fr. o. m. vecka 37 år 1984 anordnas det nya spelet joker där insatsen är 3
kr. per kupong.
På stryktips och måltips fördelas 60 % av insatserna bland vinnarna
fr. o. m. vecka 37 år 1984 mot tidigare 50%. På lotto och joker fördelas
50 % av insatserna bland vinnarna. Vid vinster över 50 kr. frånräknas
vinstskatt. För att bestrida sina kostnader får bolaget ta i anspråk del av
insatserna. På inkomsttiteln redovisas överskottet av AB Tipstjänsts verksamhet.
De beräknade och redovisade inkomsterna på titeln under de senaste
budgetåren framgår av följande sammanställning (milj. kr.).
Budgetår
Statsbudget
Redovisat

1980/81

1981182

1982/83

1983i84

1984/85

624.0
610.8

827.0
777,5

795.1
874.6

937.0
I 027,3

I 036.9

l skrivelse till RRV den 30 oktober 1984 har AB Tipstjänst beräknat
inkomsterna på titeln till I 064.5 milj. kr. för budgetåret 1984/85 och till
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1 168.8 milj. kr. för budgetåret 1985/86. Pii spelformerna lotto och joka
heriikna~ vinstöverskottet till 33.5 '/i. av spelinsatserna. På stryktips och

m;lltips höjdes vinnarnas andel från 50 % till 60 '!( av spelinsatserna. Detta
medför att vinstöverskottet beräknas sjunka från 33.5 0C till 23 .51/( av
spelinsatserna.

RRV ansluter sig till AB Tipstjänsts beräkning. Inkomsterna på titeln
tipsmedel beräknas till I 064 500000 kr. för budgetåret 1984/85 och till
I 168 800 000 kr. för budgetåret 1985/86.

2152 Lotterimedel

Svenska Penninglotteriet AB skall i mån av tillg{rng i lotteriet inom en
mimad efter den dag då dragning förrättats till kammarkollegiet betala in
ett belopp som motsvarar försäljningssumman för sålda lotter efter avdrag
av dels den totala vinstsumman inkl. vinstskatt. dels det belopp bolaget har
tagit i anspråk för att bestrida sina kostnader.
De beräknade och redovisade inkomsterna på titeln under de senaste
budgetåren framgår av följande sammanställning Imilj. kr.).

Budgetår
Statsbudget

Redovisat

1980/81
360.8
378,9

I skrivelse till RRV den
AB beräknat inkomsterna
budgetåret 1984/85 och till
ningarna baseras på faktisk

1981/82
415.4
382.3

1982/83
403.7
3%.7

1983/84
391i.4
420.0

1984/85
436.2

19 oktober 1984 har Svenska Penninglotteriet
på titeln lotterimedel till 424,5 milj. kr. för
442,0 milj. kr. för budgct<''iret 1985/86. Beräkförsäljning t. o. m. den 15 oktober 1984.

RRV ansluter sig till Svenska Penninglotteriet ABs beräkning. Inkomsterna på titeln lotterimedel beräknas till 424 517 000 kr. för budgetåret
1984/85 och till 442000000 kr. för budgetåret 1985/86.

2200 Överskott av statens fastighetsfönaltning
Under denna rubrik redovisas de överskott som statens fastighetsförvaltning ger upphov till.
RRV har erhållit uppgifter frtm kriminalvt1rdsstyrelsen. byggnadsstyrelsen och generaltullstyrelsen om de beräknade överskotten av statens fastighetsförvaltning. De beräknade inkomsterna på titlarna för budgetåren
1984/85 och 1985/86 framgår av tabell 43.
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Tabell 43. Överskotta\· fastighctsförrnltning budgctaren 1984/85 och 1985/86, tu~ental
kr.

2:! 11

'..'.214
221.5

Överskott av kriminalvår<lsstyrclsens
fastighetsförvaltning
Overskon av byggnadsstyre\scns
fas tighct sförval t ni ng
Ovcr~kott av gencraltullstyrelsen~
fastighetsförvaltning
Summa

19lW8.5

198.5/80

500

500

358 877

4.58000

4 371

2 524

363 748

461024

Byggnadsstyrelsens årsbokslut skall inlämnas till regeringen före den 1
november varje år med förslag till di~position av överskott resp. täckning
av underskott. Verksamhetens överskott inlevereras med ett ärs eftersläpning till inkomsttiteln överskott av byggnadsstyrelsens fastighetsförvaltning. Verhamhetens överskott budgetåret 1983/84 beräknas till 358.9 milj.
kr. Medlen inlevereras budgetåret 1984/85. Verksamhetens överskott budgetåret 1984/85 beräknas till 458,0 milj. kr. Medlen inlevereras budget;iret
1985/86.

RRV ansluter sig till myndigheternas beräkningar. Överskott av fastighetsförvaltning beräknas uppgå till 363 748 000 kr. för budgetf1ret 1984/8.5
och till 4610~4000 kr. för budgetåret 1985/86.

2300 Ränteinkomster
Under denna rubrik redovisas statens ränteinkomster vid statlig utlåning. För vissa inkomsttitlar redovisas ränta tofta statens normalränta) på
kapitalbehållningen för verksamheten utan att någon utlåning ägt rum.
Kapitalbehållningen för dessa verksamheter utgörs i många fall av realkapital dvs. inte fordringar som är fallet vid utlånings verksamhet.
Inkomsterna vid denna inkomsthuvudgrupp är indelade i sju inkomstgrupper. vilket framgår av nedanstäende uppställning.
Ränteinkomster (milj. kr. I

2310, 2320
2330
2340

2350
2360
'..'.370
2380, 2390

Räntor på näringslan
Räntor på bostadslån
Räntor på studielän
Räntor på energisparlån
Räntor på medel avsatta
till pensioner
Räntor pa beredskaps1.agring
Ovriga ränteinkomster
Summa

1983/84

1984/85

1985/86

Utfall

Prognos

Prognos

479
7987
40
44'..'.

879
8001
21
440

787
8 701
17

450

..,

7

951
1498

989
1.567

884
I 537

11405

11903

12382

8

I
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RRV kommenterar i det följande några av de inkomsttitlar som ingär i
inkomsthu vudgruppen ränteinkomster.

2325 Räntor på postverkets statslån
I postverkets treårsplan föreslf1s att statskapitalet per den 30juni 1985
omvandlas till ett amorteringsfritt statslån den I juli 1985.
Postverket beräknar detta belopp till 80.0 milj. kr. vilket med nuvarande
ränteläge betyder en ränta på 10 milj. kr.
Om regeringen följer postverkets trdrsplan foresbr RRV att räntan pa
statslånet redovisas p[1 den nya inkomsttiteln 2325 riintor pä postverkets
statslån.
Inkomsterna p[t titeln riintor pii postverkets statslån heriiknas till
10000000 kr. för budgetåret 1985/86.

2332 Ränteinkomster på lån för bostadsbyggandc
Inkomsterna redovisas av bostadsstyrelsen. Den utgående balansen pf1
l[mefordringar för lån till bostadsbyggande var ca 69 395 milj. kr. per den 30
juni 1984. För ca 95 7c av dessa lanefordringar gäller den statliga bostadslåneräntan. För resterande l<'mefordringar giiller lägre riintesatser.
Räntan på statliga bostadslån iir 11. 75 (,'(. för kalenderåret 1984 (S FS
1983:975!. Denna räntesats. tillsammans med ett antagande om en nyutlåning på 6 miljarder kr. under budgetäret 1984/85, ligger till grund för
beräkningen av ränteinkomster på lfm för bostadsbyggande.
Bostadsstyrelsen beriiknar inkomsterna pä titeln till 8 miljarder kr. för
budgetåret 1984/85 och till 8. 7 miljarder kr. för budgetitret I9f<5/86.
RRV ansluter sig till bostadsstyrelsens beräkning. Inkomsterna på titeln
ränteinkomster på lån för bostadsbyggande beriikna~ till 8000000000 kr.
för budgetåret 1984/85 och till 8 700000 000 kr. för budget aret 1985/86.

2371 Räntor på beredskapslagring och förrådsanläggningar
Inkomsterna redovisas av statens .iordhruksnämnd och överstyrelsen för
ekonomiskt försvar. Räntan ber;iknas efter statens avkastningsriinta.
Överstyrelsen för ekonomiskt försvar och statensjordbruksnämnd erhä\kr
anslagsmedel för räntekostnaderna. Räntorna inlevereras i juni avseende
hela budgetåret. Räntan som avser varulagret beräknas utifrim viirderingen
av varulagret vid resp. budget;\rs ingång. Viirdet på anläggningstillgängarm1 antas vara oförändrat under perioden. dvs. avskrivningar och nyinvesteringar balanserar varandra. Räntesatsen är för hela prognosperioden
satt till IF'<.
Överstyrelsen för ekonomiskt försvar och statens jordbruksnämnd be-
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räknar inkomsterna på titeln till 988.5 milj. kr. for budgetåret 1984185 och
till 883,5 milj. kr. för budgetåret 1985/86.
RRV ansluter sig till myndigheternas beräkning. Inkomsterna på titeln
räntor på beredskapslagring beräknas till 988 541 000 kr. för budgetåret
1984/85 och till 883 500000 kr. för budgetåret 1985/86.

2396 Ränteinkomster på det av byggnadsstyrelscn fön·altade kapitalet

Fr. o. m budgetåret 1981/82 redovisas förräntningen av det förvaltade
kapitalet hos byggnadsstyrelsen under denna inkomsttitel. Tidigare redovisades dessa inkomster under inkomsttiteln för överskott av byggnadsstyrelsens fastighetsförvaltning. Räntekostnaderna beräknas med hjälp av
statens avkastningsränta. För budgetåret 1984/85 har en räntesats på 13 ';(.
använts (SFS 1984: 243 ). För budgct~iret 1985/86 har en avkastningsränta
om 12.25% använts i prognosen.
Byggnadsstyrelsen beräknar inkomsterna på titeln till ca I 355 milj. kr.
för budgetåret 1984/85 och ca I 350 milj. kr. för budgetåret 1985/86.
RRV ansluter sig till byggnadsstyrelsens beräkning. Inkomsterna på
titeln ränteinkomster på det av byggnadsstyrelsen förvaltade kapitalet
beräknas till 1355000000 kr. för budgetåret 1984/85 och till 1350000000
kr. för budgetåret 1985/86.

2400 Aktieutdelning
Inkomsterna utgörs av avkastningen på statens aktieinnehav. Inkomsterna redovisas av kammarkollegiet.

2411 Inkomster a\' statens aktier

Utfallet for budgetåret 1983/84 samt beräknade inkomster (utdelning) för
budgetåren 1984/85 och 1985/86 enligt aktiebolagens uppgifter framgår av
tabell 44.
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Tabcll 44. Inkomster a\' statens aktier budgetåren 1983/84-1984/85, tusental kr
1983/84

1984/85

Utfall

Prognos

AH Aerotransport
ApLiteksbolaget AB
Cemcnta AB
FUretagskapital AB
AB Industrikredit
Lantbrukskredit AB
Post- och Kreditbanken
Statskonsult AB
AB Svefök Bilprovning
AH Svensk Exportkredit
Swcdair AB
Svenska Penninglotteriet AB
Systembolaget AB
AB Tipstj;inst
AB Vin- & Spritcentralen
Värdepapperscentralen AB
Svenska Elektriska Materielkontrollanstalten
Övriga

17 62.'i
I 500
1409
500
3 600
300
101344
180
29
10500
450
5

17 625
1500
2 100
500
3600
300
101344
180
29
10500
450
5

25

25

5
750
180

750
180

99
14179

I lf1900

Totalt

152 680

255993

5

n

RRV beräknar inkomsterna på titeln inkomster av statens aktier till
25599)000 kr. för budgetåret 1984/85 och till 250000000 kr. för budgetåret
1985/86.

2500 Offentligrättsliga avgifter
De offentligrättsliga avgifterna tas ut av myndigheter med reglerande
verksamhet bestående av tillsyn, kontroll, tillståndsgivning etc. Avgifterna
fastställs vanligen av regeringen. Efterfrågan på de tjänster som produceras styrs av lagar. förordningar eller liknande. Inkomsterna av denna
verksamhet betraktas som offentligrättsliga avgifter oavsett om det finns
koppling mellan inkomster och utgifter i form av t:ll uttalat ekonomiskt mål
för verksamheten.

RRV har erhållit uppgifter från olika myndigheter på flertakt inkomsttitlar under offrntligrättsliga avgifter. RRV kommenterar i det följande några
av dessa inkomsttitlar.

2512 Vattcndomstolsavgifter
På titeln redovisades tidigare de avgifter som sökande i vattenmål avlade
såsom bidrag till kostnaden för vattendomstolarnas organisation och verksamhet. Avgiften var vanligen av engångskaraktär. Den 1januari 1984
trädde en ny vattenlag i kraft (SfS 1983:291, 1983:2921 och i samband
därmed upphörde vattendomstulsavgifterna.
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RRV föresliir att inkomsttiteln 2512 vattendomstolsavgifter upphör
fr. o. m. budgetåret \985/86.

2513 A,·gift för statlig kontroll a\' läkemedel
Vid socialstyrelsen finns en liikemedelsavdelning med ansvar för den
statliga läkemedclskontrollcn m. m.
Hittills har på denna inkomsttitel redovisats avgifter som har haft samband med den statliga läkemcdelskontrollen t. ex. avgifter för registrering
och kontroll av farmacevtiska specialiteter. avgift för godkiinnande av ny
indikation. avgift för kontwll av diabetestest och avgift for kontroll av
naturmedel.
Socialstyrelsens läkemedelsavdelning har fr. o. m. budgetåret 1984/85
övergått till s. k. 1000-kronors anslag enligt uppdragsmodell vilket innebär
att inkomsterna numera redovisas direkt på program.
RRV föreslär att inkomsttiteln 2513 avgift för statlig kontroll av läkemedel upphör fr. o. m. budgetaret 1985/86.

2529 Avgifter vid patent- och registrerings väsendet
Inkomsterna på titeln bestar huvudsakligen av patentavgifter. varumärkes-. mönster- och bolagsregistreringsavgifter samt avgifter vid ansökan om namn.
I skrivelse till RRV den 2 oktober 1984 beräknar patent- och registreringsverket inkomsterna till 129. 7 milj. kr. för budgetåret 1984/85 och till
136,2 milj. kr. för budgetåret 1985/86.
För ärendekategorin årsavgifter i patentärenden ökar inkomsterna
fr. o. m. den \november 1984 med anledning av en ny avgiftsnivil. Beträffande övriga kategorier utgår patent- och registreringsverket från nu gällande avgifts- och taxenivåer.
De beräknade inkomsterna fördelade på resp. ärendegrupp framgår av
nedanstående uppställning (milj. kr.)
1984i8'i

Patentärenden
Varumärkt:>- och
mönsleriirendcn
Namnärenden
Bolagsärenden
Summa

1985/86

64.8

69.7

12.6

13.3

1.3
'il.O

1.2
52.0

129,7

136.2

RRV ansluter sig till patent- och registreringsverkets beräkning. Inkomsterna på titeln avgifter vid patent- och registrerings väsendet beräknas
till 129700000 kr. för budgetåret 1984/85 och till 136200000 kr. för budgetåret 1985/86.
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2537 Miljöskyddsa\'gift
Miljöskydd~lagcn (MU har till syfte att förebygga vattenförorening.

luftförorening. buller och andra miljöstöringar frfm fast egenJom. Lagen
anger vilka krav som skall uppfyllas för att en miljöfarlig verksamhet skall

fä bedrivas.
Avgift på prövning och tillsyn enligt miljöskyddslagen
Enl. förordningen <SFS 1984: 30) om avgift på prövning och tillsyn enligt
miljöskyddslagen skall koncessionsnämndens. statens naturvårdsvcrks
och liinsstyrelsernas kostnader för prövning och tillsyn enligt miljöskyddslagen täckas genom avgifter. Avgifterna utgår enligt en timtaxa som fastställs i förordningen. A vgiftcrna tas ut fr. o. m. dc.:n I juli 1984 och redovisas av koncessionsnämnden. länsstyrelserna och statens naturv[mlsverk.

Miljöskyddsavgift enligt 52 *ML
Mål om miljöskyddsavgift prövas av koncessionsnämnden på talan av
statens naturvårds verk. Talan väcks genom ansökan. Miljöskyddsavgiften
påminner till sin karaktär om en straffrättslig sanktion. Avgiften syftar till
att eliminera ekonomiska fördelar för den som överträder miljöskyddslagen. Avgiftens karaktär av sanktionsavgift medför viss osäkerhet i beräkningarna.
Statens naturvårdsverk har i skrivelse till RRV den J8oktober 1984
beräknat inkomsterna för avgift på prövning och tillsyn till 30 milj. kr. och
miljöskyddsavgiften till 4,5 milj. kr. för budgetåret 1984/85. För budgctftret
1985/86 beräknas inkomsterna till 40 milj. kr. för avgiften på prövning och
tillsyn och i intervallet 1.0-5.0 kr. för miljöskyddsavgiften. RRV har i
inkomstberäkningen tagit upp inkomsterna av miljöskyddsavgiften budgetåret 1985186 till 2.5 milj. kr.
RRV ansluter sig till statens naturvårdsverks beräkning. Inkomsterna på
titeln miljöskyddsavgift beräknas till 34500000 kr. för budgetåret 1984/85
och till 42500000 kr. för budgetåret 1985186.
2541 Avgifter vid tullverket
På denna inkomsttitel redovisas fr. o. m. 1984-07-0 I vissa äldre och
nytillkomna avgifter vid tullverket. Avgifterna avser bl. a. tullfön~lttning'.'.
avgift. tullräkningsavgift. provianteringslageravgift. kreditlageravgift och
förseningsavgift.
Enl. regeringsbeslut 1984-11-22 kommer tullverket att i ökad utsträckning ta ut avgifter för tullförrättning som utförs på obekväm tid och plats.
Dessa nya avgifter. som regleras av en fastställd timtaxa. påverkar inkomsterna på titeln fr. o. m. budgetåret 198511986.
8
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RRV beräknar inkomsterna på titeln avgifter vid tullverket till 13 700 000
kr. för budgetåret 1984/85 och till 64 700000 kr. för budgetåret 1985/86.

2600 Försäljningsinkomster
Försäljningsinkomster redovisas av myndigheter ~om säljer varor eller
tjänster till enskilda personer. företag eller offentliga institutioner. Priserna
bestäms vanligen av myndigheten själv (efter samråd med RRV). Det finns
ofta konkurrerande företag inom verksamhetsområdet. Det pris som köparen får betala täcker vanligtvis hela kostnaden eller en inte obetydlig del
därav. RRV kommenterar i det följande några av de inkomsttitlar som
ingår i försäljningsinkomstcr.

2611 Inkomster ,·id kriminah·ården
Inkomsterna på denna titel härrör huvudsakligen från försäljning av
varor och tjänster vid kriminalvårdens arbetsdrift. Budgetåret 1983/84
uppgick inkomsterna till 120.1 milj. kr. I statsbudgeten för budgetåret
1984/85 upptogs inkomsterna till 125 ,0 milj. kr.
Kriminalvårdsstyrelsen beräknar inkomsterna för budgetåret 1984/85 till
133,3 milj. kr. och för budgetåret 1985/86 till 145.8 milj. kr.
RRV ansluter sig till kriminalvårdsstyrelsens beräkning. Inkomsterna på
titeln inkomster vid kriminalvården beräknas till 133 300000 kr. för budgetåret 1984/85 och till 145 800 000 kr. för budgetåret 1985/86.

2625 Utförsäljning av beredskapslager
Inkomsterna på titeln. som redovisas av överstyrelsen för ekonomiskt
försvar, avser erhållna försäljningsintäkter från utförsäljning av beredskapslager av olja. kol m. m.
I prop. 1984/85: 53 Beredskapslagring av olja och kol m. m. föreslås nya
försäljningar av bl. a. råolja och kol till förmån för produkter i lager. främst
motorbensin och gasol. Denna omstrukturering av statens beredskapslager
beriiknas tillfälligt öka inkomsterna på titeln budgetåret 1985/86 och budgetåret 1986/87.
Det faktum att såväl tidpunkten för försäljningen som dollarkursutvecklingen är av betydelse för försäljningsintäkterna. medför en viss osäkerhet
i beräkningarna.
RRV beräknar inkomsterna av utförsiiljning av beredskapslagcr till
1039000000 kr. för budgetåret 1984/85 och till 1700000000 kr. för budgetåret 1985/86.
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2700 Biiter m. m.
I denna inkomstkategori ingår böter. viten och anJra straffavgifter som
inte är knutna till nagon typ av skatt. lnkomsthuvudgruppen Böter nL m.
är underinJdad i tre inkomsttitlar. restavgifter. bötesmedel och vattenföroreningsavgifter.

2711 Resta,·gifter
Restavgifter redovisas av riksskatteverket. tullverket och traliksiikerhetsverket. P~1 inkomsttiteln redovisas restavgifter och tilläggsavgifter enligt uppbördslagen och uppbördskungörelsen sam! avgifter och räntor i
vissa anJra fall. Uppbörden av restavgifter har i.ivc1förts successivt från
länsstyrelserna till rihsskatteverket i och med att kronofogdemyndigheterna ansluts till REX-systemet. Först friln ingången av budgetåret 1984/85
är samtliga kronofogdemyndigheter anslutna till REX-systemet. vilket
medför en viss osäkerhet i beräkningarna.
RRV beräknar inkomsterna på titeln restavgifter till 218000000 kr. för
budgetåret 1984/85 och till 223 000 000 kr. för budgetaret 1985/80.

2800 Övriga inkomster av statens verksamhet
På denna inkomsthuvudgrupp finns endast inkomsttiteln 2811 med samma namn som huvudgruppen.
Tillfälliga inkomster samt andra inkomster. som ej är hänförliga till
annan titel i statsbudgeten. redovisas på denna inkomsttitel. Inkomsterna
på titeln uppgick till 500.1 milj. kr. för budgetåret 1983/84 och redovisades
av hundratalet myndigheter. I tabell 45 redovisas några av de största
inkomstposterna på titeln under de tre senaste budgetåren.
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Tabell 45. Öuiga inkomster a•' statens •·crksamhet tmilj. kr.)

Försäljningsinkomster av
an!iiggningstillgångar.
fortifikatilmsförvaltningen
Siirskild ri1ttsverkan
Fiirlust tiickningsavgiftcr
Tr;ifiksäkerhetsavgifter
Övriga inkomster.
Tr;:ifiksiikerhets verket
Revers till Statsföretag AB
Revers till Eriksson
(herfatelse av aktier i AB
ASEA-ATOM till ASEA AB
Försäljning och inlösen av
aktier. Kammarkollegiet
Övriga inkomster.
K<1mmarkollcgiet
Återbetalning fran Exportkreditnämnden
Riinkintäkter. Styrelsen
för teknisk utveckling
Inkomster från Svenska Varv
Shllredovisning BT-Kemi
Ol_ieskadeersättningsfonden
Ersättning för skyddade
verkstäder
Arbetslöshetsfonden
Avveckling av vissa
statliga fonder
Överförda medel från
reservationsanslag
Diverse
Summa

!981/K2

1982/83

6J

9,6
11.5
44,5

13.3

1983/84

11.2
19.8
45.1
22.9

5.5

44.6
50.0
126.5
18.9

27.3

11,9
23.4
lli.9

4.1
0.6
775.0

290,8
1495,6

93. l

108.6
139.2

65.0
146.4

122.3

I 079,9

2169,9

500,I

Budgetåret 1979/80 övertog staten det kommunala kostnadsansvaret för
skyddade verkstäder, arbetsvånlsinstitut m. m. Som kompensation för
övertagandet har staten erh~i.llit sammanlagt 2 325.1 milj. kr. av landstingen
och av vissa kommuner. Ersättningarna upphörde fr. o. m. budgetåret
1982/83.
Arbetslöshetsfonden och arbetsmarknadsutbildningsfonden löstes upp
vid utgången av budgetåret 1980/81. Av behållningen på arbetslöshetsfonden har 309.2 milj. kr. använts för eftersläpande utgifter för arbetsmarknadsutbildningen. Resterande del. 290,8 milj. kr. levererades in på denna
inkomsttitel under budgetåret 1982/83.
Under budgetåret 1982/83 slutfördes i stort sett avvecklingen av vissa
statliga fonder i enlighet med riksdagens beslut den 1december1982 (prop.

1982/83: 213). De medel som frigjordes under budgetåret 1982/83 uppgick
till 1495.6 milj. kr. Under budgetåret 1983/84 frigjorde~ 93.1 mib. kr.
genom avveckling av fonder hos kammarkollegiet.
Överförda medel från reservationsanslag är sådana medel som i enlighet
med regeringsbeslut eller på grund av att dispositionstiden gått ut inte
längre får disponeras. Dessa medel har omförts från statsbudgetens utgiftssida till denna inkomsttitel.
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RRV heräknar inkomsterna på titeln övriga inkomster av statens verksamhet till 400000000 kr. för budgetftret 1984/85 och till 420000000 kr. för
hudgetårct 1985/86.
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Prop. 1984/85: 100

3000 Inkomster av försåld egendom
Med inkomster av försåld egendom menas realkapitalpåverkande
komster. vilka staten erhaller i utbyte för en motprestation.

in-

3100 Inkomster av försålda byggnader och maskiner m. m.
Huvudgruppen avser försäljning av byggnader. maskiner och apparater
samt transportmedel.
Vid försäljning av en anläggningstillgång som utgör en del av myndighetens förräntningspliktiga statskapital skall de medel som motsvarar tillgångens bokförda värde tillföras vederbörlig inkomsttitel inom inkomsthuvudgruppen 3100 inkomster av försålda byggnader och maskiner. Från
detta undantas försäljning av anläggningstillgång för vilken gäller att medel
motsvarande avskrivningar inte skall inlevereras till statsverket. Med en
anläggningstillgiings bokförda värde förstås i detta sammanhang tillgångens anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar på
anskaffnings värdet (SFS 1982: 49).
Tabell 46. Affärsverkens inkomster a,· försålda byggnader och maskiner budgetåren
1984/85 och 1985/86, tusental kr.
1984/85
3111
3113
3\ \4
3115
3116
3117

Postvi:rkcb inkomster av fiirsålda
byggnader och maskiner
Statens järnvägars inkomster av fiirsfilda
byggnader och maskiner
30000
Luftfartsvcrkeh inkomster av för;ålda
byggnader och maskiner
Förenade fabriksverkens inko1mter av förI 000
sålda byggnader och maskiner
Statens vattenfallsverks inkomster av forIOOOO
salda byggnader och maskiner
Domiinverkets inkomster av försålda
byggnader och maskiner
Summa

41001

1985/86

30000

I 000
30000

61000

I skrivelser till RRV har domänverket. förenade fabriksverken. luftfartsverket. postverket, statens järnvägar och statens vattenfallsverk lämnat
uppgifter om affärsverkens inkomster av försålda byggnader och maskiner.
De beräknade inkomsterna på titlarna för budget<lren 1984/85 och

1985/86 framgår av tabell 46.
Kriminaldirdsstyrelsen. statens vägverk. sjöfartsverket. statskontoret.
byggnadsstyrclsen och generaltullstyrdsen har lämnat uppgifter till RR V
om statliga myndigheters inkomster av försålda byggnader och maskiner.
De beriiknade inkomsterna på titlarna för budgetåren 1984/85 och 1985/86
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framgår av tabell 47. I de fall markvärdet inte har gått att silrskilja friin
viirdet av den sålda egendomen har hela forsäljningssumman förts till
inkomsttitlarna 3 I 21- 3 I 26.
Tabell 47 Statliga myndigheters inkomster a\· försålda byggnader och maskiner budgetåren 1984/85 och 1985/86, tusental kr.

19K4/85
3121
3122
3123
3124
3125

31 :?.ti

Kriminalvfirdsstvn:lsens inkomster av forsalda byggnader.och maskiner
400
Statens vägverks inkomster av fors:ilda
byggnader och maskiner
5 300
Sjiifartsverkets inkomster av förs~ilda byggnader och maskiner
50
Stat~knntorcts inkomster av försälda datorer m. m.
100
Byggnadsstyrclsens inkomster av försalda
byggnader och maskiner
5 000
Ciencraltullstvrelsens inkomster av fors[1lda
byggnader och maskiner
I 400
Summa

12250

19K5/K6

tiOO
4 500

50
100

.'i 000
.50
10300

RRV ansluter sig till myndigheternas beräkningar. Statliga myndigheters
inkomster av försålda byggnader och maskiner beräknas till I 2 250 000 kr.
för budgetåret 1984/85 och till 10300000 kr. för budgetåret 1985/86.

3200 Övriga inkomster av markförsäljning
lnkomsthuvudgruppen omfattar försäljning av mark. skog, insjöar och
underjordiska tillgilngar. Om mark värdet inte kan siirskiljas från värdet pil
den förs[dda egendomen skall hela flirsäljningssumman föras till huvudgruppen 3100 Inkomster av försålda byggnader och maskiner m. m.

3211 Övriga inkomster a\· markförsäljning
I skrivelse till RRV har byggnad~styrclsen. generaltullstyrclsen. kriminalvftrdsstyrelsen. sjöfartsvcrket och statens vägverk lämnat uppgifter om
övriga inkomster av markförsiiljning.
De beräknade inkomsterna på titeln budgetåret 1984/85 och 1985/86
framgår av följande sammanstii!lning (tusental kr.).

Byggnadsstyrclsen
Kriminalv::irdsst vrc Isen

Övriga myndigheter
Summa

1984/85

1985/86

I OOU

I 000
100

tiO
312
1372

0
I IOO
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RRV ansluter sig till myndigheternas beräkningar. Inkomsterna p~1 titeln
övriga inkomster av markförsäljning beräknas till I 372 000 kr. för budgetåret 1984/85 och till I 100000 kr. för budgetåret 1985/86.

3300 Ö\Tiga inkomster av försåld egendom
Under denna huvudgrupp redovisas inkomster vid försäljning av immateriella tillg<lngar som brytningsrättigheter och fiskerättigheter. andra
koncessioner och arrenden med avseendt: på marken samt patent och
copyright.

3311 Inkomster av statens grungendom
På inkom'.'.t\itdn redovisas arrendeinkomster för uppHitna gruvfyndigheter. Under budgetåret 1983/84 var inkomsterna på titeln 20.4 milj. kr. I
skrivelse till RRV beräknar nämnden för statens gruvegendom inkomsterna på titeln till 25.0 milj. kr. för budgetåret 1984/85 och till 27 .O milj. kr. för
budgetåret 1985/86.
RRV ansluter sig till nämndens för statens gruvegendom beräkning.
Inkomsterna på titeln inkomster av statens gruvegendom beräknas till
25000000 kr. för budgetåret 1984/85 och till 27000000 kr. för budgetåret
1985/86.

3312 Övriga inkomster av försåld egendom
I regeringsbeslut 1984-11-08 uppdrar regeringen åt kammarkollegiet att
omföra resterande medel på anslaget XII F20 teckning av aktier i aktiebolag inom det marintekniska området, 18864200 kr .. till inkomsttiteln
3312 övriga inkomster av försåld egendom.
RRV föreslår att den nya inkomsttiteln även införs i statsbudgeten för
budgetåret 1985/86.
Inkomsterna på titeln övriga inkomster av försåld egendom beräknas till
18 864 200 kr. för budgetåret 1984/85 och till I 000 kr. för budgetåret
1985/86.

3362 Inkomster av försålda lager
I prop. 1983/84: l IO om vissa oljefrågor föreslogs ett ändrat oljelagringsprogram. Det minskade lagringsbehovet som föreslås i propositionen kommer att leda till ökade inkomster av utförsäljning av beredskapslager. I
prop. 1983/84: 150 föreslogs att dessa inkomster skulle redovisas på denna
inkomsttitel.
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I regkringsbrev (I 98..f-06-201 för det ekonomiska försvarets dclprngram
bränslen och drivmedel sägs att inkomsterna fdn utförsiiljningen skall

redovisas på inkomsttiteln 2625 utförsäljning av bcredskapslager.
RRV föreslår med hiinvisning till ovanst[iende att inkomsttitel 3362 inkomster av förs[ilda lager utgår ur statsbudgeten budgetåret 1985/86.
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4000 Återbetalning av lån
Till återbetalning av lån räkna~ återbetalningar till statliga utlaningsorgan. som erhåller alla sina medel från ~laten och som inte har någnn rätt att
ta på sig skulder gentemot andra. Exkluderade är finansiella institutioner
som tar emot insättningar eller inlåningar.
För budgetåret 1979/80 och tidigare redovisades större dekn av den
statliga utlåningen på statens utlåningsfondt::r och fonden för låneunderstöd. Inom statens utlaningsfondcr var utlåningen till stor del revalverande. dvs. återbetalningarna återförde~ till resp. fond. I och med budgetomläggningen budgetåret 1980/81 har revolveringen avskaffats för ett stort
antal fonder.
Inkomsttypen återbetalning av Ian indelas i fem inkomsthuvudgrupper.
vilket framgår av nedanstående uppställning.
Återbetalning a,- lån (milj. kr. I

4100
4200
4300
4400
4500

Återbetalning av
rjngslttn
Aterbetalning av
stadslån m. m.
Återbetalning av
dielån
.Återbetalning av
&is parlån
Atcrbetalning av
lån

1983/84

1984/85

1985/86

Utfall

Prognos

Prognos

nli-

547

569

399

:! 223

2 201

2 151

957

981

1038

224

245

265

bostucnerövriga

Summa

407

334

302

4358

4330

4155

RRV kommenterar i det följande några av de inkomsttitlar som ingår i
ovanstående inkomsthuvudgrupper.

4212 Återbetalning av lån för bostadsbyggande
Bostadsstyreben har beräknat f1terbetalningarna a\' lån för bostadsbyggande till 2200 milj. kr. för budgetåret 1984/85 och 2150 milj. kr. för budgetåret 1985/86. En närmare redogörelse för kapitalbehållningen återfinns
under rubriken 2332 ränteinkomster på lån för bostadsbyggande.
RR V ansluter sig till bostadsstyrelsens bcriikning. Inkomsterna på titeln
återbetalning av lån för bostadsbyggandc beräknas till 2 200000000 kr. för
budgetåret 1984/85 och till 2 150 000000 kr. för budgetåret 1985/86.
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4313 Aterbctalning a,· studiemedel
Inkomster pil titeln utgörs dels av amorteringar av studiemedel. dels av
{1terhetalning av felaktigt uppburet studiestöd. I statsbudgeten uppfördes
inkomsterna med 887,0 milj. kr. Centrala studiestödsniimndcn (CSNl hcriiknar nu inkomsterna till 960.0 milj. kr. för budget[iret 1984/85 och I 024.0
milj. kr. for budgetäret 1985/86.
RRV ansluter sig till centrala stucliestödsniimndens beräkning. Inkomsterna på titeln föerbetalning av studiemedel heräknas till 960000000 kr. for
budgetiiret 1984/85 och till I 024000000 kr. för buclget~iret 1985/86.
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5000 Kalkylmässiga inkomster
De kalkylmässiga inkomsterna består av avskrivningar och statliga pensionsavgifter, nello.

5100 Avskrivningar
Med avskrivning menas en kalkylerad kostnad för el\ kapitalobjekts
värdeminskning under en viss period. Värdeminskningen. som kan bero på
fysisk förslitning. benämns ocksii kapitalkonsumtion. De avskrivningar
som redovisas på dessa inkomsttitlar avser avskrivningar på affärsverkens
och myndigheternas statskapital.
Tabcll 48. Affärsverkens a\'skrimingar, tusental kr
1984/gs
5111
5113

5114
5115
5116

19~'i/8(l

Postverkets avskrivningar
Statem järnvägars avskrivningar
Luftfartsverkets avskrivningar
Förenade fabriks verkens avskrivningar
Statens vallenfallsverks avskrivningar

956000
126000
44400
1955 500

I 058000
130000
97600
20llll00ll

Summa

3479900

328S600

39XOOO

I skrivelse till RRV har förenade fabriksverken. luftfartsverket, post verket, statens järnvägar och statens vattcnfallsverk lämnat uppgifter om
affärsverkens avskrivningar. Utdrag ur skrivelserna redovisas i samband
med beräkningarna av affärsverkens inlevererade översko\\ (inkomsllitelgrupp 2110). De beräknade inkomsterna på titlarna för budgctaren 1984/85
och 1985/86 framgår av tabell 48.
Postverkets avskrivningar under budget~tret 1984/85 beräknas uppgå till
398 milj. kr. varav 300 milj. kr. utgör en extra avskrivning på statskapitalct.
Om regeringen följer förslagen i postverkets treårsplan. som omnämns
under inkomslliteln 2111 postverkets inlevererade överskott. upphör avskrivningarna mot statsbudgeten från budgetåret 1985/86.

5121 A\'skrimingar på fastigheter
I skrivelse till RRV har byggnadsstyrclsen. genera\tullstyrclsen och
kriminalvårdsstyrelsen beräknat inkomsterna av avskrivningar på civila
fastigheter för budgetåren 1984/85 och 1985/86.
De beräknade inkomsterna på titeln framgår av följande sammanställning (tusental kr.).
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1984/85

1985i86

Bvggnadsstyrelsen
Generaltull st yrclsen
l\.riminal\'årds~t yrelsen

128000

244000

Summa

1200

1100

6000

6000

2.15200

251100

RRV ansluter sig till myndigheternas beräkningar. Inkomsterna på titeln
avskrivningar på fastigheter beräknas till 235 200 000 kr. för budgetåret
1984/85 och till 251100000 kr. för budgetåret 1985/86.

5131 llppdragsm)'ndigheters m. n. komplementkostnader

Uppdragsmyndigheter som tillämpar programbudgetering redovisar inkomster och utgifter för uppdrags verksamheten på förslagsanslag som tas
upp med formellt I 000 kr. Särskilda utrustningsanslag har införts vid dessa
myndigheter.
Utgifter motsvarande avskrivning och förräntning av det kapital som
lagts ned i utrustning skall till den del de avser uppdragsverksamheten i
den omfattning det framgår av regleringsbrev tas från uppdragsinkomsterna. Dessa medel skall omföras till denna inkomsttitel. Till titeln skall i
vissa fall även omföras medel som motsvarar crsätlning för ponokostnader
och medel som motsvarar räntekostnaden på disponerat rörelsekapital.
Nedanstående tablå visar myndigheternas beräkningar (tusental kr.).

19/l4i85

1985/86

Allmiinna advokatbvråer
ArbctsmarknaJssty~clsen
Konsumentverket
Mvntverkct
Skogsviinlsst yrcl~erna
S(lcialstyrehen
Statens bakteriologiska laboratorium
Staten~ institut för personaladministration och personalutbildning
Statcm geotekniska institut
Statens lantbrukskemiska laboratorium
Staten~ lantmäteriverk
Statens provningsanstalt
Statens utsiidcskontroll
Statens väg- och trafikinstitut
Styrelsen för teknisk utveckling
Sveriges geologiska undersökning
Sveriges meteorologiska och
hydrologiska institut

20
4500
40
965
29000
752

0
7000
40
800
42000
801

5 200

5200

143
413

143
421

35
7004
7 Ot\5
3t15
740
16000
1500

35
7 584
7600
400
750
19000
I 500

100

100

Summa

738..J2

9.1374
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Budgetåret 1983/84 inlevererades 77,9 milj. kr. p[i titeln. För budgetåret
1984/85 beräknas inleveransen bli 73.8 milj. kr. Den beräknade minskningen beror på att myndigheten marintekniska institutet SSPA upphörde den
!juli 1984.
RRV ansluter sig till myndigheternas beräkningar. Inkomsterna på titeln
uppdragsmyndigheters
m. n.
komplementkostnader beräknas till
73 842 000 kr. för budgetåret 1984/85 och till 93374 000 kr. för budgetåret
1985/86.

5141 Statens väg,·erks avskrirningar

Statens vägverks avskrivningar beräknas efter återanskaffningsvärdet
för anläggningar resp. maskiner. För anläggningar görs en normalavskrivning på anskaffnings värdet med varierande procentsatser för olika anliiggningsdelar. För maskiner görs en normalavskrivning som beräknas med
hänsyn till iiterstående livshingd och anskaffningsvärde. För hade anläggningar och maskiner görs dessutom en indexuppräkning av normalavskrivningen.
I skrivelse till RRV den 26oktober 1984 beräknar statens vägverk avskrivningarna till 225 .5 milj. kr. för budgetåret I 984/85. varav 69 milj. kr.
avser budgetåret 1983/84 men har bokförts budgetåret 1984/85. för budgetåret 1985/86 beräknas inkomsttiteln uppgå till 156.4 milj. kr.
RRV ansluter sig till statens vägverks beräkning. Inkomsterna på titeln
statens vägverks avskrivningar beräknas till 225 500000 kr. för budgetåret
1984/85 och till 156400000 kr. för budgetåret 1985/86.

5142 S.iöfartsvcrkels avskrivningar

På titeln redovisas avskrivningar på de anläggningstillgångar som belastar sjöfartsverkets anslag. Verkets avskrivningar beräknas efter tillgångarnas återanskaffningsvärde. Avskrivningarna beräknas för varje tillgång
som summan av planenlig avskrivning och indexavskrivning. Planenlig
avskrivning beräknas på anskaffningsvärdet. Indexavskrivning är en uppräkning av planenlig avskrivning. Uppräkningen baseras på konsumentprisindex.
I skrivelse till RRV den 19 oktober 1984 beräknar sjöfartsverket inkomsterna till 92.0 milj. kr. för budgetåret 1984/85 och till 103.0 milj. kr. för
budgetåret 1985/86.
RRV ansluter sig till sjöfartsverkets beräkning. Inkomsterna på titeln
sjöfarts verkets avskrivningar beräknas till 92 000000 kr. för budgctäret
1984/85 och till 103 000 000 kr. för budgetåret 1985/86.
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5143 Avskrivningar på ADB-utrustning
Till denna titel överförs ett belopp som svarar mot planmässig avskrivning av ADB-utrustning_ som finansierats över reservationsanslaget

XIII

D2 Anskaffning av ADB-utrustning.
Statskontoret har i skrivelse till RRV den 18 oktober 1984 beräknat
inkomsterna till 136.8 milj. kr. för budgetåret 1984/85 och till 162.1 milj. kr.
för budgetåret I 985/86.
RRV ansluter sig till statskontorets beräkning. Inkomsterna på titeln
avskrivningar på ADB-utrustning beräknas till 136 8 I 5 000 kr. för budgetåret 1984/85 och till 162 075 000 kr. för budgetåret 1985/86.

5144 A\•skrivningar på förrådsanläggningar för

~konomiskt

försvar

Till denna titel hart. o. m. budgetåret 1981/82 inlevererats avskrivningsmedel för vissa äldre förrådsanläggningar. Fr. o. m. budgetåret 1982/83 har
alla anläggningar invärderats. Avskrivningarna sker enligt plan. Överstyrelsen för ekonomiskt försvar erhåller anslagsmedel för avskrivningskostnaderna.
I skrivelse till RRV den 22 oktober I 984 beräknar överstyrelsen för
ekonomiskt försvar inkomsterna på titeln till 57, I milj. kr. för budgetåret
1984/85 och till 54.0 milj. kr. för budgetåret 1985/86.
RRV ansluter sig till överstyrelsens för ekonomiskt försvar beräkning.
Inkomsterna pä titeln avskrivningar på förrådsanläggningar för ekonomiskt försvar beräknas till 57100000 kr. för budgetåret 1984/85 och till
54017 000 kr. för budgetåret 1985/86.

5200 Statliga pensionsavgifter. netto
Under denna rubrik redovisas nettot av de på titeln redovisade inkomsterna och utgifterna. På titelns inkomstsida bokförs de statliga myndigheternas lönckostnadspålägg och ersättningar från de allmänna försäkring~
kassorna till riksförsäkringsverket avseende personalsjukpenningar på
grund av arbetsgivarinträde enligt lagen om allmän försäkring. H;ir redovisa~ även de inkomster som tidigare redovisade~ under upphördstiteln
Bidrag till kostnader för polis-. domstols- och uppbördsväsendet m. m.

5211 Statliga pensionsa\'gifter, netto
Vid beräkning av titelns inkomster för innevarande budgetiir och det
nästkommande har uppgifter inhämtats från riksförsäkringsvcrket och statens löne- och pcnsionsverk. Inkomster och utgifter under inkom~ttiteln
redovisas fördelade på tre program.
Programindelning
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Program I avser lönckostnadspiilägg och de sociala utgifter lönekostnadspåliiggen är avsedda att täcka i de fall oreducerat lönekostnadspålägg
utgår.
Program 2 avser lönekostnadspåliigg och de sociala utgifter lönckostnadspåläggen är avsedda att täcka i de fall reducerat lönekostnadspälägg
utgår.
Program 3 avser avsättningar till framtida pensioner och uthctalning av
utgående personalpensionsförmåner.
Flertalet statliga myndigheter redovisar lönekostnadspålägg i program I.
För program I gäller att under inkomstposten personalsjukpenningar redovisas ersättningar från de allmänna försiikringskassorna till riksförsiikringsverkct på grund av arbetsgivarinträde enligt lagen om allmän försäkring. Förutom statliga myndigheter omfattar inbetalningarna fr. o. m. den I
juli 1977 även vissa lärarkategorier. Dessa inkomster siirredovisas i tabell
49.
De myndigheter som uthctalar lön från anslag där reducerat lönekostnadspålägg skall utgå. redovisar det reducerade lönekostnadspålägget i
program 2. De största inkomsterna i program 2 kommer från bidragsanslagen till driften av grundskolor och gymnasieskolor samt frän statens järnvägar.
Med undantag för de affärsdrivande verken. riksbanken och dess industrier samt riksdagens ledamöter utbetalas från inkomsttiteln de arbetsgivaravgifter som staten är skyldig att erlägga.
Socialavgifterna omförs till inkomsthuvudgruppen 1200 lagstadgade socialavgifter. Vissa socialavgifter omförs vidare till fonder utanför statsbudgeten. exempelvis socialförsäkringsavgiften till försäkringen för tilläggspens10n.
Utgiftsposten avsättning till framtida kompletteringspensioner utgör en
saldopost under program 1 och 2. Motsvarande medel redovisas som inkomst i program 3. Under utgiftsposten personalpensionsförmåner m. m.
redovisas pensioner åt f. d. statstjänstemän m. il. som betalas ut av försvarets civilförvaltning. riksförsäkringsverket. sjöfansverket och statens
löne- och pensionsverk.
Överskottet i program 3 är en saldopost och utgör det totala överskottet
på inkomsttiteln. För budgetåret 1984/85 är lönekostnadsp~ilägget oförändrat 39.:;.;,. Arbetsmarknadsavgiften höjs fr. o. m. den tjanuari 1985 med OJ
procentenheter till 1.6% <SFS 1984: 526). För år 1985 beräknas avgiftsuttagct för den allmänna tilläggspensionen till Hl.O % och avgiftsuttaget till
arbetsskadeförsäkringen till 0.6%, av avgiftsunderlaget (prop. 1984/85: 87).
RRV har mot bakgrund av det överskott som beräknats för budgetåret
1984/85 och budgetåret 1985/86 valt att räkna med ett oförändrat lönekostnadspålägg på 39% även för budgetåret 1985/86. Omläggningen av uppbördssystemet för skatter och socialavgifter beräknas innebära minskade
omföringar från inkomsttiteln på ca 750 milj. kr. under våren 1985. Omläggningen ger således en positiv engångseffekt på inkomsttiteln på motsvarande belopp.
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Tabell 49. Statliga pensionsavgifter, netto Imilj. kr.)

1983/84

1984/85

1985/86

Utfall

Prognos

Prognos

Proi:ram I
Inkomster
Lönekostnadspalägg
2 Personalsjukpenning m. m.
därav vissa lärarkategorier
Summa

9060
1269
441

9 245
1670
580

9611
1380
480

10329

10915

10991

2 198

2 187

2472

2 130

2 077

2 348

2 119
45
112
48
76
56
35
493
292
558

2 066
44
I IO
47
80
54
34
481
315
437

2 337
50

Utg~fter

I Socialförsäkringsavgift till
försäkringen för tilläggspension
2 Socialförsäkringsavgift till
den allmänna sjukförsäkringen
3 Socialförsäkringsavgift till
folkpensioneringen
4 Lönegarantiavgift
5 Delpensionsavgift
6 Vissa yrkesskadecrsällningar m. m.
7 Ersättning frim grupplivförsäkring
8 Vuxenutbildningsavgift
9 Arbetarskyddsavgift
10 Barnomsorgsavgift
11 Arbctsmarknadsavgift
12 Allmän löneavgift
13 Avsä1tningar till framtida
komplelleringspensioner
Summa

124
49

83
62

38
544
3%
494

2 167

2983

1994

10329

10915

10991

2034

2144

2230

Program 2
inkomster
Uinekostnadspålägg m. m.

Utgifter
I Ersä1tning fran grupplivförsäkring
2 Avsättningar till framtida komplt:ttcringspensioncr

28

30

32

2006

2114

2198

Summa

2034

2144

2230

4173

5097

4192

53
5

27
12

D

Summa

4231

5136

4205

Utgifta
1 Personalpensionsformancr m. m.
2 Överskott

3930
301

3 974
I 162

4159
46

Summa

4231

5136

4205

Program 3

Inkomster
I A vsattningar till framtida
kompletteringspensioner
2 Bidrag till kostnader for polis-.
domstols- och uppbördsväsende!
3 Vissa pensionsavgifter

n

RRV beräknar inkomsterna på titeln statliga pensionsavgifter, netto till
1 162 000 000 kr. för budgetåret 1984/85 och till 46 000 000 kr. för budgetåret
1985/86.
9
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BILAGOR

Biiaga A
Statsbudgetens inkomster budgetåren 19lH/82-1983/84
Tusental kronor
1981/82

1000 Skatter:

1982/83

1983/84

140471359

159429 220

187701189

36250572

39534121

48902680

29759479

28923 502

35590215

29759479

28923 502

35590215

3 074 392

8477 811

10842823

3074392

8477811

10842823

2661465

I 290215

1484255

2661465

1290215

1484 255

1100 Skatt på inkomst, realisationsvinst och
rörelse:
1110 f\'siska personer.i· skatt på inkomst,

realisatiun.1Tinst och riire/se:
1111 Fysiska personers skatt på inkomst, realisationsvinst och rörelse
1120 ]11ridiska personers skatt på inkomst,
rcali.rntio11.1'l'inst och rörelse:

1121 Juridiska personers skatt på inkomst, realisationsvinst och rörelse
1130 Ofc'irdelbara skaller på inkomst. realisa-

tion.1Tinst och riire/se:
I 131 Ofördelbara skatter på inkomst,
realisationsvinst och rörelse

755 236

l.<42 593

985387

I 141 Kupongskatt
l 142 Utskiftningsskatt och ersättnings-

42998

54 745

80613

skatt
1143 Bevillningsskatt

20921
2854

31964
3179

21744
4271

1144 Lotterivinstskatt

688463

752 705

878 759

31250374

36032151

47058528

23567835

26527797
-642 137

30865036
812235

672 314
-317434

6569521
716103
84114

7247175
788287
-377634

51267

54544

58850

I 140 Övriga inkomstskaller:

1200 Lagstadgade socialavgifter:
1211 Folkpensionsavgift
1221 Sjukförsäkringsavgift. netto
1231 Barnomsorgsavgift
1241 Vuxenutbildningsavgift
1251 Övriga socialavgifter. netto
1261 Bidrag till förvaltningskostnader
för arbetsskadeförsäkringen

I 096909
6110731
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1981/82

1982/83

1983/84

1271 Inkomster av arbetsgivaravgifter
till arhetarskyJdsstyrelsens och yrkesinspektionens verksamhet
1281 Allmän löm:avgift

1300 Skatt på egendom:
1310 Skatt på fast egendom:
1311 Skogsvårdsav·gifler

68752

73 256
2648953

80642
7 583 937

2741360

3284062

4172316

55046

228./16

312 309

55046

228416

312309

13:!0 Fiirnu'i!,!cnhetsskatt:
1321 Fysiska personers förmögenhetsskatt
1322 Juridiska personers förmögenhetsskatt

717027

7./0 603

923939

702 216

717871

901 402

14811

22732

22537

1330 An·sskatt vch gål'(>.<katt:

638077

694 263

909854

545643
92434

559722
134541

757027
152827

1340 ÖFrig skatt på egendom:
1341 Stämpelskatt
1342 Skatt på värdepapper

13312/0
I 331210

1620780
1620780

2026214
1659460
366 754

1400 Skatt på varor och tjänster:

70229052

80578886

87 567 664

14 /0 Allmänna försii(jninvskatter:
1411 Mervänlcskatt

40664843
40664 843

45423102
45 423 102

48520384
48520384

1420, 1430 Skatt pcl specifika varor:
1421 Bensinskatt
1422 Särskilda varuskatter

23330707
5 286118
663112
583851
3090460
4633131

28412443
6659601
685 526
642473

32102181
67367!0
739737

1331 Arvsskatt
1332 Gåvoskatt

1423
1424
1425
1426

Försäljningsskatt på motorfordon
Tobaksskatt
Skatt på spritdrycker
Skatt på vin

1427 Skatt på malt- och läskedrycker
1428 Energiskatt
1429 Särskild avgift på svavelhaltigt
bränsle
1431 Särskild avgift för oljeprodukter
m.m.
1432 Kassettskatt
1433 Skatt på videobandspelare
1434 Skatt på viss elektrisk kraft
1435 Särskild avgift mot försurning

1114746
I 047626
6906891

3008235
4931025
1282771
I 036888
8 272 155

725429
4057638
5 877 340
1802 723
1284 288
9213971

4 775

4006

I 736

-3

1437319
15044
3085
429076
5239

472 399
32410
57626
I 020610
79564
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1981/82

1982/83

1983/84

1440 Öl'erskott l'id försäljning av \'aror med

statsmonopo/:
1441 AB Vin- & Spritcentralens inlevererade överskott
1442 Systembolaget ABs inlevererade
överskott

232 131

282504

334700

139724

175472

221406

92407

107032

113294

733 176

811823

916891

159551
249810
250730
73085

150778
300251
278958
81836

143 765
375376
306079
91670

3 906536

3989569

4039038

2 272345
1634191

2302608
1686961

2303 843
I 735 195

I 361656

1659444

1654468

1361656

1659444

1654468

17761976

22407433

23007789

2100 Rörelseöverskott:

5553578

8068046

8640783

21 JO Affärsverkens inlevererade överskott:

2162527

2436810

2882154

81564
201137

81504
246680

73874
284405

1450 Skatt på tjänster:

1451
1452
1453
1454

Reseskatt
Skatt på annonser och reklam
Totalisatormedel
Skatt på spel

1460 Skatt på vägtrafik:

1461 Fordonsskatt
1462 Kilometerskatt
1470 Skatt på import:

1471 Tullmedel
1480 Övriga skatter på 1•aror och tjänster:

1481 Övriga skatter på varor och tjänster

2000 Inkomster av statens verksamhet:

2111 Postverkets inlevererade överskott
2112 Televerkets inlevererade överskott
2113 Statens järnvägars inlevererade
överskott
inlevererade
2114 Luftfartsverkets
överskott
2115 Förenade fabriksverkens inlevererade överskott
2116 Statens vattenfallsverks inlevererade överskott
2117 Domänverkets inlevererade överskott

3

3

109289
66272

78880

71878

50317

40400

67313

1665858

1900046

2227716

97379

89300

47679
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1981/82

1982/83

1983184

2120 Övriga myndiRheters inlevererade översko/I:

2121 Statens vägverks inlevererade
överskott
2122 Sjöfartsverkcts inlevererade överskott
2123 Inlevererat överskott av uthyrning
av ADB-utrustning

2130 Riksbankens inlevererade överskott:
2131 Riksbankens inlevererade överskott
2140 Myntverkets inlevererade överskott:
2141 Myntverkets inlevererade överskott
2150 Överskott från spe/verksamhet:
2151 Tipsmedel
2152 Lotterimedel

2200 Överskott av statens fastighetsförvaltning:
2210 Överskott av civil Jastighet4ön>a/tning:
2211 Överskott av kriminalvårdsstyrelsens fastighetsförvaltning
2112 Överskott av karolinska sjukhusets
fastighetsförvaltning
2113 Överskott av akademiska sjukhusets fastighetsförvaltning
2214 Överskott av byggnadsstyrelsens
fastighetsförvaltning
2215 Överskott av generaltullstyrelsens
fastighetsförvaltning

140049

129503

136373

31274

29249

29517

73608

62203

63699

35167

38051

43157

2000000

4000000

4000000

2000000

4000000

4000000

91204

230394

174986

91204

230394

174986

1159798
777 493
382305

1271339
874621
396718

1447270
I 027306
419964

317141

135034

398557

317141

135034

398557

408

198

71

286606

134064

397929

582

772

557

25954
3591
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1981/82

2300 Ränteinkomster:

1982/83

1983/84

8793973

10251525

Il 405093

2310.2320 Räntor pli närings/ån:
2311 Räntor på lokaliseringslån
2312 Ränteinkomster på jordbrukets lagcrhuslån
2313 Ränteinkomster på statens avdikningslån
2314 Ränteinkomster på fiskerilån
2315 Ränteinkomster på fiskberedningslån
2316 Ränteinkomster på vattenkraftslån
2317 Ränteinkomster på luftfartslån
2318 Ränteinkomster på statens lån till
den mindre skeppsfartcn
2319 Ränteinkomster på kraftledningslån
2321 Ränteinkomster på skogsväglån
2322 Räntor på övriga näringslån, Kammarkollegiet
2323 Räntor på övriga näringslån, Lantbruksstyrelsen

418035
338653

424 764
313141

478 729
297 398

1898
2 322

521
3 587

416
3972

338
204
2 157

424
294
2065

I 037
182
1979

14369

17467

17995

5
71

4
53

3
63

55257

84160

152 745

2760

3048

2938

2330 Räntor på bostadslån:
2331 Ränteinkomster på egnahemslån
2332 Ränteinkomster på lån för bostadsbyggande
2333 Ränteinkomster på lån för bostadsförsörjning för mindre bemedlade
barnrika familjer
2334 Räntor på övriga bostadslån, Bostadsstyrelsen

6294208
2

7229368

7987143

6293 360

7228705

7986671

359

334

307

487

328

164

2340 Räntor på studie/ån:
2341 Ränteinkomster på statens lån för
universitetsstudier
2342 Ränteinkomster på allmänna studi cl ån
2343 Räntor på övriga studielån. Kammarkollegiet

37896

41446

39595

15

8

6

37881

41438

39589

295 796
295796

372 953
372953

442017
442017

2350 Räntor på energispar/ån:
235 l Räntor på energisparlån

I

Bilaga 1.2

Riksrevisionsverket inkomstberäkning

137

1981/82

2360 Räntor på medel al'satta till pensioner:
2361 Ränteinkomster på medel avsatta
till folkpensionering
2362 Ränteinkomster på medel avsatta
till civila tjänstepensioner
2363 Ränteinkomster på medel avsatta
till militära pensioner
2364 Ränteinkomster på medel avsatta
till allmänna familjepensioner
2365 Ränteinkomster på medel avsatta
vid statens pensionsanstalt
2366 Ränteinkomster på medel avsatta
till pensioner för vissa av riksdagens verk
2370 Räntor på heredskaps/agring:

2371 Räntor på beredskapslagring och
förrådsanläggningar
2380,2390 Övriga ränteinkomster:

2381 Ränteinkomster på lån till personal
inom utrikesförvaltningen m.m.
2382 Ränteinkomster på lån till personal
inom biståndsförvaltningen m.m.
2383 Ränteinkomster på statens bosättningslån
2384 Ränteinkomster på lån för kommunala markförvärv
2385 Ränteinkomster på lån för studentkårlokaler
2386 Ränteinkomster på lån för allmänna samlingslokaler
2387 Ränteinkomster på krediter till utlandet
2388 Ränteinkomster på mark för naturskydd
2389 Ränteinkomster på lån för inventarier i vissa specialbostäder
2391 Ränteinkomster på markförvärv
för jordbrukets rationalisering
2392 Räntor på intressemedel
2394 Övriga ränteinkomster
2396 Ränteinkomster på det av byggnadsstyrclsen förvaltade kapitalet

1982/83

1983/84

127924

180010

8246

91364

144115

6977

3397

3 503

430

321

10315

10290

22350

21720

68

61

437379

667195

951637

437 379

667195

951637

I 182 735

I 335 789

1./97 724

674

880

1321

265

347

439

26667

20522

13256

113807

105 500

82268

170

173

140

9060

10466

11013

372

162

3475

656

534

6802
37662
58 806

5301
30741
75635

4451
21659
94 007

924975

1085406

1268636

1269
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1981182

1983/84

1982/83

2400 Aktieutdelning:

122110

123404

152680

2410 Inkomster a1• statens aktier:
2411 Inkomster av statens aktier

122 I JO
122110

123404
123404

152680
152680

1005622
285 190
92

1072680
358972
1289

1221386
379799
630

43 722

44348

46643

46
33091

100

20

159425
234188
2483
4818

289259
2517
5671

315961
2397
7062

1506

2054

2474

798

850

811

2169
7033
28293

1922
8666
32949

2750
8496
32157

440
6691

522
5182

590
4595

103921

115836

131819

20947
70092

21889
82862
659

22469
85837
910

97133

105184
67994
2 788

2500 Offentligrättsliga avgifter:
2511 Expeditionsavgifter
25 \ 2 Vattendomstolsavgifter
2513 Avgift för statlig kontroll av läkemedel
2514 Elevavgifter vid styrelsen för vårdartjänst
2516 Körkortsavgifter
2517 Avgifter för registrering av motorfordon
2518 Fyravgifter. farledsvarua vgifter
2519 Skeppsmätningsavgifter
2521 Fartygsinspektionsavgifter
2522 Avgifter för granskning av biograffilm
2523 Avgifter för särskild prövning och
fyllnadsprövning inom skolväsendet
2524 Avgifter vid statens jordbruksnämnd
2525 Avgifter för växtskyddsinspektion
2526 Avgifter vid köttbesiktning
2527 Avgifter för statskontroll av krigsmaterieltillverkning
2528 Avgifter vid bergsstaten
2529 Avgifter vid patent- och registreringsväsendet
2531 Avgifter för registrering i förenings
m.fl. register
2532 Exekutionsavgifter
2533 Avgifter vid statens planverk
2534 Vissa avgifter för registrering av
körkort och motorfordon
2535 Avgifter för statliga garantier
2536 Lotteriavgifter

677
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2600 Försäljningsinkomster:
2611 Inkomster vid kriminalvården
2612 Inkomster vid statens rättskemiska
laboratorium
2613 Inkomster vid Karolinska sjukhuset
2614 Inkomster vid statens vårdanstalter för alkoholmissbrukare
2615 Inkomster vid arbetarskyddsstyrelsen
2616 Försäljning av sjökort
2617 Lotsavgifter
2618 Inkomster vid Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
2619 Inkomster vid riksantikvarieämbetet
2621 Inkomster vid lantbruksnämnderna
2622 Inkomster vid statens livsmedelsverk
2623 Inkomster vid statens veterinärmedicinska anstalt
2624 Inkomster av uppbörd av felparkeringsavgifter
2625 Utförsäljning av beredskapslager

1982/83

1983/84

602632

241703

265432

102517

106288

120137

6186

7 312

8484

308241
447

121

5683
9712
38126

8228
9042
50631

11457
7036
61225

20001

17383

338

6781

7818

6712

1786

1515

1654

36803

33 365

48389

287056

345178

423780

148664
138392

170969
174209

245 710
178020
50

2800 Övriga inkomster av statens verksamhet:

1079864

2169863

500077

2811 Övriga inkomster av statens verksam het

I 079864

2169863

500077

2700 Böter m.m.:
2711 Restavgifter
2712 Bötesmedel
2713 Vattenföroreningsavgift

54128

12221

140
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3000 Inkomster av försåld egendom:

1982/83

1983/84

48975

190100

52433

29633

184192

28019

22421

169842

13896

1456

-1298

314

3 156

9340

7756

132 759

-46440

3100 Inkomster av försålda byggnader och ma-

skiner m.m.:
31 IO Af]arsverketts inkomster m·förscl/daJi1stigheter och maskiner:
3111 Postverkets inkomster av försålda

fastigheter och maskiner
3112 Televerkets inkomster av försålda
fastigheter och maskiner
3113 Statens järnvägars inkomster av
försålda fastigheter och maskiner
3114 Luftfartsverkets inkomster av försålda fastigheter och maskiner
3115 Förenade fabriksverkens inkomster av försålda fastigheter och maskiner
3116 Statens vattenfallsverks inkomster
av försålda fastigheter och maskiner
3117 Domänverkets inkomster av försålda fastigheter och maskiner
3120 Cil'ila myndigheter.i· inkomster m• försålda byggnader och maskiner:
3121 Kriminalvårdsstyrelsens inkoms-

ter av försålda byggnader och maskiner
3122 Statens vägverks inkomster av försålda byggnader och maskiner
3123 Sjöfartsverkets inkomster av försålda byggnader och maskiner
3124 Statskontorets inkomster av försålda datorer m.m.
3125 Byggnadsstyrelsens inkomster av
försålda byggnader och maskiner
3126 Generaltullstyrelsens inkomster av
försålda byggnader och maskiner
3130 För.1Tarets myndigheters inkomster m·
j('irsålda byggnader och maskiner:
3131 Försvarets myndigheters inkoms-

ter av försålda byggnader och maskiner

1781

5599

17809

29041

44886 •

7212

14350

14123

50

108

326

5 398

3 540

4803

1698

8024

752

66

224

I 163

2413

6815

41

264
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3200 Övriga inkomster av markförsäljning:

1982183

1983/84

4340

1219

4061

4340

1219

4061

3211 Övriga inkomster av markförsäljning

3300 ÖHiga inkomster av försåld egendom:

15002

4689

20353

15 002

4689

20353

2643500

2978390

4357530

4100 Återbetalning a\' näringslån:

337022

365558

546664

4110 Återbetalning m· industri/än:
4111 Återbetalning av lokaliseringslån

2.S3 808

290197
290 197

414 71!8

2!G 808

11423

20365

21968

1367

3311 Inkomster av statens gruvegendom

4000 Återbetalning av lån:

4120 Åtcrhetalning ai·jordhmkslån:
4121 Återbetalning av jordbrukets lagerhuslån
4122 Återbetalning av statens avdikningslån

414 788

22
1584
8952

17662

1298
16354

865

1336

4316

41791

54996

109 908

181

2072

269
1957

2041

15773

16811

28484

19
104

19
93

82

4136 Återbetalning av övriga näringslån.
Kammarkollegiet

19286

33189

72975

4137 Återbetalning av övriga näringslfm,
Lantbruksstyrelsen

4356

2658

1938

4123 Återbetalning av fiskerilån

4124 Återbetalning av fiskberedningslån
4130 Å1erhetalning

a1· övriga näring.i/ån:
4131 Återbetalning av vattenkraftslån

4132 Återbetalning av luftfartslån

161

4133 Aterbetalning av statens lån till den
mindre skeppsfarten
4134 Återbetalning av kraftledningslån
4135 Återbetalning av skogsväglån

20

4138 Återbetalning av tidigare infriade
statliga garantier

4200 Återbetalning av bostadslån m.m.:
4211 Återbetalning av lån till egnahem
4212 Återbetalning av lån för bostadsbyggande

4207
1231137

1417654

2222954

27

3

4

1230313

1416900

2 222064

797

744

886

4213 Återbt:talning av lfm för bustadsförsörjningen för mindre bemedlade barnrika familjer
4214 Återbetalning av övriga bostadsliin, Bostadsstyrelsen

7
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4300 Återbetalning av studielån:
4311 Återbetalning av statens lån för
universitetsstudier
4312 Återbetalning av allmänna studielån
4313 Återbetalning av studiemedel
4400 Återbetalning av energisparlån:
4411 Återbetalning av energisparlån
4500 Återbetalning av övriga lån:
4511 Återbetalning av lån till personal
inom utrikesförvaltningen m.m.
4512 Återbetalning av lån till personal
inom biståndsförvaltningen m.m.
4513 Återbetalning av lån för kommunala markförvärv
4514 Återbetalning av lån för studentkårlokaler
4515 Återbetalning av lån för allmänna
samlingslokaler
4516 Återbetalning av utgivna startlån
och bidrag
4517 Återbetalning av u-landslån
4518 Återbetalning av krediter till utlandet
4519 Återbetalning av statens bosättningslån
4521 Återbetalning av lån för inventarier
i vissa specialbostäder
4525 Återbetalning av lån för svenska
FN-styrkor
4526 Återbetalning av övriga lån

1983/84

1982/83

612333

710636

956773

117

59

30

36361
575855

32746
677 831

39642
917101

109761

153159

224494

109761

153159

224494

353247

331383

406645

4446

4683

5826

2968

3 311

3994

140652

172440

195567

124

899

126

4634

5517

5671

13657
7082

13 391
7069

14851
18202

6961

7172

58071

54270

46713

7431

1836

1866

33090
74132

26887
33908

31096
82733
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1982/83

1983/84

5000 Kalkylmässiga inkomster:

6204975

6275045

6046551

5100 Avskrivningar:

4913174

5358716

5745249

5110 Affärsl'erkens m·skril'ningar:
5111 Postverkets avskrivningar
5112 Televerkets avskrivningar
5113 Statens järnvägars avskrivningar
5114 Luftfartsverkets avskrivningar
5115 Förenade fabriksverkens avskrivningar
5116 Statens vattenfallsverks avskrivningar

4387379
367181
1440388
938298
65727

4739667
84720
1531089
896061
72479

5126 923
400277
1946456
848529
90642

45846

53970

65861

1529939

2 101 348

1775158

5 I20 Avskrivningar på civila fastigheter:
5121 Avskrivningar på civila fastigheter

204223
204223

194830
194830

216056
216056

49482

52586

77921

49482

52586

77921

272090
113 432
66253
91343

371633
162899
72121
99996

324349
81023
79249
108664

I 062

36617

55413

1291801

916329

301302

1291801

916329

301302

167130785

191280188

221165492

5130 Uppdragsmyndigheters
komplementkostnader:
5131 Uppdragsmyndigheters m.tl. komplementkostnader
5140 Ö\•riga avskrivningar:
5141 Statens vägverks avskrivningar
5142 Sjöfartsverkets avskrivningar
5143 Avskrivningar på ADB-utrustning
5144 Avskrivningar på förrådsanläggningar för ekonomiskt försvar
5200 Statliga pensionsavgifter, netto:
5211 Statliga pensionsavgifter, netto
STATSBUDGETENS TOTALA INKOMSTER
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Bilaga B
Beräkning rörande utfallet aY statsbudgetens inkomster för budgetåret 1984/85
1984/85

1000 Skatter:
1100 Skatt på inkomst, realisations,·inst och
rörelse:

Beräknat
utfall

I statsbudgeten beräknat belopp
Tusental
kr.

Tusental
kr.

208706801

216299301

62423000

64337700

47 140000

50193000

47 140000

50193000

13010000

I I 756000

13 010000

11756000

I 100000

I /OJ 000

I 100000

1101000

I 173000

I 2117700

95000

90000

10000
3000
I 065000

4 700
3000
1190000

43910800

45252600

30 538 000
-786000
7089000
780000
-447000

31528000
-721000
7 303000
803000
-666000

61700

59500

83100
6 592000

79100
6867000

1 I JO Fysiska per.1·onas skatt på inkomst.

realisation.n·inst och rörelse:
1111 Fysiska personers skatt på inkomst, realisationsvinst och rörelse
/120 Juridiska personers skatt på inkomst.

realisationsvinst och rörelse:
1121 Juridiska personers skatt på inkomst. realisationsvinst och rördse
I I 30 Ofiirdelhara skatter på inkomst. realisationsvinst och riirelse:
1131 Ofördelbara skatter på inkomst.
realisationsvinst och rörelse
I 140 Ö1Tiga inkomstskatter:
1141 Kupongskatt
1142 Utskiftningsskatt och ersättningsskatt
1143 Bevillningsskatt
1144 Lotterivinstskatt
1200 Lagstadgade socialavgifter:
1211
1221
1231
1241
1251
1261

Folkpensionsavgift
Sjukförsäkringsavgift. netto
Barnomsorgsavgift
Vuxenutbildningsavgift
Övriga socialavgifter, netto
Bidrag till förvaltningskostnadcr
för arbetsskadeförsäkringen
1271 Inkomster av arbetsgivaravgifter
till arbetarskyddsstyrelsens och yrkcsinspcktionens verksamhet
1281 Allmän löneavgift
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1984/85
I statsbudgeten heräknat helopp
Tusental
kr.

Tusental
kr.

1300 Skatt på egendom:

6589000

1310 Skatt på fast excndo111:
1311 Skogsvårdsavgifter
1312 Hyreshusavgift

I 035 000

937 ()()(}

315000
720000

262000
675 000

1320 Fiirmiigcnhetsskatt:

2 {)94 000

2603000

2071000

2 575 000

23000

28000

930 000

930000

780000
150000

780000
150000

1340 Ö1·rig skatt pd egendom:
134 l Stämpelskatt
1342 Skatt på viirdcpapper

2 530000

2835000

1990000
540000

1885000
950000

1321 Fysiska personers förmögenhetsskatt
1322· Juridiska personers förmögenhetsskatt
1330 An·sskatt och gå1·oskatt:

1331 Arvsskatt
1332 Gåvoskatt

7 305000

1400 Skatt på varor och tjänster:

95784001

99404001

1410 Allmänna fiir.1·äUning.1·skatter:
1411 Mcrvärdcskatt

55 /00000

5 5 3 00 ()()/)

55 100000

55300000

14:!0. 1430 Skatt på spec(fika 1·uror:

32 9./0000

36 383 (}{){)

6860000
822000
935000
3 925 000
5 100 ()()()
l 590000
I 268000
9980000

8 500000
840000
916000
4065000
5220000
I 790000
I 253000
10600000

2000

2000

I 276000

1980000
45000
108000
970 000
94000

1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
l 43 I

1432
1433
1434
1435

10

Beräknat
utfall

Bensinskatt
Särskilda varuskatter
Försiiljningsskatt på motorfordon
Tobaksskatt
Sim\\ på spritdrycker
Skatt på vin
Skatt på malt- och lilskedrycker
Energiskatt
Särskild avgift på svavelhaltigt
bränsle
Särskild avgift för oljeproduktt:r
m.m.
Kassettskatt
Skatt på videobandspdare
Skatt på viss elektrisk kraft
Siirskild avgift mot försurning

RibJai:cn 198.//85. I sa111/. Nr 100. Bilaga 1.2

55000
105000
925 000
97 000
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1984/85
I statsbudgeten beräknat hclopp
Tusental
kr.

Ber~lknat

utfall

Tusental
kr.

1440 Öi·erskott 1•id ji"ir.1ii(i11ing ur 1·aror med
St a tS/111111<.lpo/:

1441 AB Vin- & Spritcentralens inleverernde överskott
1442 Systembolaget ABs inlevererade
överskott

1450 Skatt pil (iiinstcr:
1451 Reseskatt
1452 Skatt på annonser och reklam
1453 Totalisatormedel
1454 Skatt p{1 spel

1460 Skatt pä l'iigtrafik:
1461 Fordonsskatt
1462 Kilometerskatt

1470 Skatt på import:
1471 Tullmedel

2::0000

300000

120000

220000

I00 000

80000

I OOn 000
152 ()()()
409000
345 000
100000

I 0311100
163000
448 000
320000
100000

./ 718000
2 938000
1780000

4590000
2 780000
I 810000

1800000
I 800000

1800000

24009146

24920701

I 800000

1480 Ö1·riga skatter pä l'(lror och (iiinstcr:
1481 Övriga skatter på varor och tjänster

2000 Inkomster av statens verksamhet:
2100 Rörelseöverskott:

8747630

8762591

2110 A.[(iirs1·crkens in/cw:reradc överskott:

3077700

2 990414

55000
345 000

39114
346000

2111 Post verkets inlevererade överskott
2112 Televerkets inlevererade överskott
2113 Statens järnvägars inlevererade
överskott
2114 Luftfartsverkets
inlevererade
överskott
2115 Förenade fabriksverkens inlevercntde överskott
2116 Statens vattenfallsverks inlevererade överskott
2117 Domänverkets inlevererade överskott

30000
112400

99000

65300

66500

2 397000

2 297000

7.3 000

142800

Bilaga 1.2
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IY84/85
I statshudgeten beräknat belopp
Tusental

Beräknat
utfall

Tusental

kr.

kr.

2 l 20 Öi·riga myndighcters inlcl'acmde ii1·1·1._
skot1:
2 I 2 I Statens viigverks inlevererade
övtrskott
2 I 22 Sjöfarts verkets inlevererade överskott
2 I 23 Inlevererat överskott av uthyrning
av ADB-utrustning
2130 Rikshankens i11/c1·ereraJc ä1·crskott:

2131 Rikshankens
skott

inlevererade

156800

145 160

34800

34000

68000

62000

54000

49160

4000000

4 {J(J() {)()()

4000000

4 000000

40 ()()(I

138 000

40000

l 38 000

1473130
I 036900
436230

1489017
I 064500

299527

363748

299527

363 748

520

500

295 225

358877

3 782

4371

över-

2140 Afy1111•i•rket.1· inlc1·crcradc "i1·askot1:
2 I 4 I Myntverkets inlevererade överskott

2150 Ön•rskott .fi-c'Jn spch'ak.1amhct:
2 I 51 Tipsmcdel
2152 Lotterimedel

2200 ö,·crskott av statens fastighctsförrnltning:
2210 Ö1·crskott m· fastighct.1Ji'in·alt11ing:
2211 Överskoll av kriminalvfardsstyrelscns fastighetsförvaltning
2214 Överskott av byggnadsstyrelsens
fastighetsförvaltning
2215 Överskott av generaltullstyrelsens
fastighetsförvaltning

424 5 I 7
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1984/85
I statsbudgeten beriiknat belopp
Tusental

2300 Ränteinkomster:

23 I0.2320 Räntor pc/ 11äri11gslå11:
2311 Räntor p{i lokaliseringslån
2313 Ränteinkomster p{l statens avdikningsl[rn
2314 Ränteinkomster pf1 fiskeril[tn
2315 Ränteinkomster pil fiskbcrcdningslån
2316 Ränteinkomster på vattenkraftslån
2317 Ränteinkomster pt1 luftfartslån
2318 Ränteinkomster på statens lån till
den mindre skeppsfarten
2319 Ränteinkomster på kraftlcdnings-

Ber~iknat

utfall

Tusental

kr.

kr.

12236038

)) 902 815

899571

878 701

295000

280000

330
4500

330
4500

1366
209
1889

I 307
209
1889

20787

24218

lån

I

2321 Riinteinkomster på skogsväglån
2322 Räntor på övriga näringsl~tn. Kammarkollegiet
2323 Räntor på övriga näringslån. Lanthruksstyrelsen
2324 Räntor på televerkets statslån

2330 Riilllor på bostadslån:
2331 Ränteinkomster på egnahemslan
2332 Ränteinkomster på lån för bostadsbyggande
2333 Ränteinkomster på län för bostadsförsörjning för mindre bemedlade
barnrika familjer
2334 Räntor
övriga bostadslån. Bostadsstyrelsen

pa

2340 Räntor på studie/ån:
2341 Riinteinkomster på statens lån för
uni versitetsstudicr
2342 Ränteinkomster på allmiinna studielån

2350 Räfllor på energispar/ån:
2351 Riintor på energisparian

2360 Riintor p<i medel m·satta till pensioner:
2361 Ränteinkomster pa medel avsatta
till folkpensionering

2370 Räntor på hnedskaps/agring:
237 l Räntor på bercdskapslagring och
förrådsanläggningar

63
281637

272434

3800
290 000

3 750
290000

8100591

B00059/

I
8 100000

8000000

290

290

300

300

24010

21007

10

7

24000

21000

447 000
447000

440000
440000

6000

7000

6000

7000

I 15 I 768

988 541

I 151768

988541
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1984/85
I qatshudgeten heriiknat belopp
Tusental
kr.

23110.2390 Ö1·riga rii11t1'i11komster:
2381 Riinteinkomster pa lån till personal

Bcriiknat
utfall

Tusental
kr.

I 007 098

1560975

I 000

I 500

525

300

9000

9000

62950

59000

175

175

10412

12000

375

500

5 300
30 800
133061

25000
100000

I 353 500

I 355000

2400 Aktieutdelning:

181494

255993

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

/8/ 4'J4
181494

255 993

1495726
389300
150

1529358
414000
150

inom utrikesförvaltningen m.m.

2382 R;inteinkomster pt1 ltin till perso11al
inom biståndsförvaltningen m.m.
2383 Riinteinkomster pa statens bosi1ttningslån
2384 Ränteinkomster på liln för kommunala markförvärv
2385 Ränteinkomster pä lån för studentkarlokalcr
2386 Ränteinkomster på liin för allmänna samlingslokaler
2389 Riinteinkomster pii lån for inventarier i vissa specialhostäder
2391 Ränteinkomster på markförvärv
för jordbrukets rationalisering
2392 Riintor på intressemedel
2394 Övriga rtinteinkomster
2396 Ränteinkomster på det av byggnadsstyrelsen förvaltade kapitalet

2500 Offentligrättsliga a\•gifter:
2511 Expeditionsavgifter
2512 Vattendomstolsavgifter
2513 Avgift för statlig kontroll av läkemedel
2514 Elevavgifter vid styrelsen för vårdartjänst
2517 Trafiksäkerhetsavgift
2518 Fyravgifter. farledsvarua vgifter
2519 Skeppsmätningsavgifter
2521 Fartygsinspektionsavgifter
2522 Avgifkr for granskning av biograffilm
2523 Avgifter för särskild prövning och
fyllnadsprövning inom skolviisendet
2524 Avgifter vid statens jordbruksniimnd
11

Nik.1J11i:l'11 IY8.J!i:i5. I sam/. Nr 100. Bilaga I .2

4500

:?.55 993

47 782

32

32

43000
304000

7100

43000
304000
2 500
6:?.3\l

:?.656

:?.630

900

900

2 000

:?.900

2445
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1984/85
l statsbudgeten beräknat helopp
Tusental
kr.
2525 Avgifter för växtskyddsinspektion
2527 Avgifter för statskontro\l av krigsmaterieltillverkning
2528 Avgifter vid bergsstaten
2529 Avgifter vid patent- och registreringsväsendet
2531 Avgifter för registrering i förenings
m.n. register
2532 Utsökningsavgifter
2533 Avgifter vid statens planverk
2534 Vissa avgifter for registrering av
körkm1 och motorfordon
2535 Avgifter för statliga garantier
2536 Lotteriavgifter
2537 Miljöskyddsavgift
2538 Miljöavgift på bekämpningsmedel
och handelsgödsel
2539 Täktavgift
2541 A vgifkr vid tullverket
2542 Patientavgifter vid tandläkarutbildningen

Beräknat
utfall

Tusental
kr.

8600

8600

560
5400

703
37{)().

119401

129702

23000
90500
700

23000
90500
590

105000
130000
3200
30000

110500
180321
3200
34500

120000
16000
16000

110000
16000
13 700

28000

28000

2600 Försäljningsinkomster:
2611 Inkomster vid kriminalvården
2612 Inkomster vid statens rättskemiska
laboratorium
2615 Inkomster vid arbetarskyddsstyrelsen
2616 Försäljning av sjökort
2617 Lotsavgifter
2619 Inkomster vid riksantikvarieämbete!
2622 Inkomster vid statens livsmedelsverk
2624 Inkomster av uppbörd av felparkeringsavgifter
2625 Utförsäljning av ben:dskapslager

263730
125000

I 311 495
133300

9030

8500

13 500
8000
60000

14095
7400
62000

300

300

1500

1900

46400

45000
I 039000

2700 Böter m.m.:
2711 Restavgifter
2712 Bötesmedel
2713 Vattenförorening.sa vgift

385001
209000
176000
I

394 701
218000
176 700
I

2800 Övriga inkomster av statens verksamhet:
2811 Övriga inkomster av staten-. verksamhet

400000

400000

400000

400000
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1984/85
1 statsbudgeten beräknat helopp
Tusental
kr.

3000 Inkomster a,· försåld egendom:
3100 Inkomster av försalda byggnader och maskiner m.m.:
31 IU A.f.fiirsl'erkens inkomster m'fi"irstlldu .fostiRhctcr och maskiner:
3111 Postverkets inkomster av försålda
fastigheter och maskiner
31I2 T cleverkcts inkomster av försålda
fastigheter och maskiner
3 I I3 Statens järnvägars inkomster av
försålda fastigheter och maskiner
3114 Luftfartsverkets inkomster av försålda fastigheter och maskiner
3115 Förenade fabriksverkens inkomster av försålda fastigheter och maskiner
3116 Statens vattenfallsverks inkomster
av försålda fastigheter och maskiner
3117 Domänverkets inkomster av försålda fastigheter och maskiner
3120 StatliRa myndigheters inkomster a1· fiirså/Ja hyggnader och maskiner:
3121 Kriminalvårdsstyrelsens inkomster av försålda byggnader och maskiner
3122 Statens vägverks inkomster av försålda byggnader och maskiner
3123 Sjöfartsverkets inkomster av försålda byggnader och maskiner
3124 Statskontorets inkomster av försålda datorer m.m.
3125 Byggnadsstyrelsens inkomster av
försålda byggnader och maskiner
3126 Gencraltullstyrelsens inkomster av
försålda byggnader och maskiner

3200 ÖHiga inkomster a\· markförsäljning:
3211 Övriga inkomster av markförsäljning

Beräknat
utfall

Tusental
kr.

1815903

98487

39803

53251

32001

41001

I 000
20000

30000

I 000

I 000

10000

10000

7 802

12250

1200

400

4152

5 300

50

50

IOO

100

2000

5000

300

1400

1100

1372

I IOO

1372
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3300 Övriga inkomster av försåld egendom:
3311 Inkomster av statens gruvegendom
3312 Övriga inkomster av försåld egendom
3362 Inkomster av försälda lager
4000 Äterhetalning a,· Ian:

I statsbudgeten heräknat belopp
Tusental
kr.

Beräknat
utfall

1775000
15 000

43864
25000

Tusental
kr.

18864
I 760000

3861984

43299-11

4!00 Återbetalning av näringslån:

332766

568769

4110 Åtcrhetalning m· indusrri/än:
4111 Återbetalning av lokaliscringslån

235 000
235000

300000
300000

4120 Återheta/ning a1· jordbmkslän:
4122 Återbetalning av statens avdikningslån
4123 Äterbetalning av fiskerilån
4124 Återbetalning av fiskberedningslån

15123

20074

1000
Il 000
3123

I 000
16000
3074

4130 Återhetalning m· ii1Tiga niirings/än:
4131 Återbetalning av vattenkraftslån
4132 Återbetalning av luftfartslån
4133 Återbetalning av statens lån till den
mindre skcppsfarten
4134 .Å.terbetalning av kraftledningslån
4135 Återbetalning av skogsvägl[m
4136 Återbetalning av övriga näringslän.
Kammarkollegiet
4137 Återbetalning av övriga näringslån.
Lantbruksstyrelsen
4138 A.tcrbetalning av tidigare infriade
statliga garantier

82643
226
2129

248695
225
2128

24 703
Il
93

23 700

25931

66000

1500

I 700

28 050

154850

4200 Återbetalning av bostadslån m.m.:
4211 Återbetalning av lån till egnahem
4212 Atcrbctalning av lån för bostadsbyggande
4213 .Återbetalning av lån för bostadsförsörjning för mindre bemedlade
barnrika familjer
4214 Äterbctalning av övriga bostadslån, Bostadsstyrelsen

2100808

2200808

8

8

2 100000

2 200000

800

800

I0

82
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1984/85
I s1a1sbudgeten beräknat belopp
Tusental

Ber!1kna1
utfall

Tusental

kr.

kr.

4300 Återbetalning 3\' studielån:
4311 Återbetalning av statens lån för
uni vcrsitctsstudicr
4312 Återbetalning av allmiinna studielån
4313 Atcrbetalning av studiemedel

908060

981040

60

40

21000
887000

21 000
960000

4400 Återbetalning 3\' energisparlån:
4411 Återbetalning av energisparlån

215000
215 000

245000
245000

4500 Återbetalning av Ö\Tiga lån:
4511 Återbetalning av lån till personal
inom utrikesförvaltningen m.m.
4512 Återbetalning av lån till personal
inom biståndsförvaltningen m.m.
4513 Återbetalning av lån för kommunala markförvärv
4514 Återbetalning av lån för studcntkårlokaler
4515 Återbetalning av lån för allmänna
samlingslokaler
4516 Återbetalning av utgivna startlån
och bidrag
4517 Aterhetalning av u-landslån
4519 Aterbetalning av statens bos~itt
ningslån
4521 Återbetalning av lån för inventarier
i vissa specialbostiider
4525 Återbetalning av ltm för svenska
FN-styrkcll"
4526 Återbetalning av övriga liln

305350

334324

6000

6400

4400

2400

170000

170000

160

190

6500

6100

13000
7069

16000
7069

40000

40000

I 700

1700

30000
26521

35 600
48865

5000 Kalkylmässiga inkomster:

5690903

5462357

5100 Avskrivningar:

4230903

4300357

51 JO Afli"ir.1·1·crke11s ai·skrirningar:
5111 Postverkets avskrivningar
5113 Statens järnvägars avskrivningar
5114 Luftfartsverkets avskrivningar
5115 Förenade fabriksvcrkens avskrivningar
5116 Statens vattenfallsverks avskrivningar

3 514 600
415 000
960000
122000

3 479 900
398000
956000
126000

62 100

44400

1955 500

1955500
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1984/85

5120 A vskril'nin1.:ar pil cil'ila fasti1.:heter:
5121 Avskrivningar på civila fastigheter
5130 UppJragsmvJl(/ighcters
komplementkostnader:
5131 Uppdragsmyndighcters m.fl. komplementkostnader
5140 Ö1·riga ai·skrivningar:
5141 Statens vägverks avskrivningar
5142 Sjöfartsverkets avskrivningar
5143 Avskrivningar på ADB-utrustning
5144 Avskrivningar på förrådsanltiggningar för ekonomiskt försvar

5200 Statliga pensionsavgifter, netto
5211 Statliga pensionsavgifter, netto

STATSBUDGETENS TOTALA INKOMSTER

1 statsbudgeten beraknat lielopp
Tusental
kr.

Beraknat
utfall

235 /()()
235 I 00

235200
235 200

78886

73842

78886

73842

402 317
141700
97000
127000

511415
225 500
92 000
136815

36617

57 I 00

) 460000
1460000

) 162000
116'.!000

244084737

251) 10787

Tusental
kr.
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Specifikation av inkomsterna på statsbudgeten för budgetåret 1985/86
1985/86

Tusental kr.

1000 Skatter:
J JOO Skatt på inkomst, realisationsvinst och
rörelse:

I I IO Fysiska personers skatt på inkomst,
rcalisationsrinst och rörelse:
1111 Fysiska personers skatt på inkomst, realisationsvinst och rörelse

39635000

39 635 {)()()

13 898000

13 898 ()()()

1 100000

I I 00 000

1120 Juridiska personers skatt pä inkomsr,
rea/isations1·i11st och rijre/se:
I 121 Juridiska personers skatt på inkomst, realisationsvinst och rörd-

sc
I 130 Ofiirde/hara skatter på inkomst, realisationsl'inst och riirelse:
1131 Ofördelbara skatter pf1 inkomst,
realisationsvinst och rörelse
11./0 Ö1·riga inkomstskatter:
1141 Kupongskatt
1142 Utskiftningsskatt och ersättningsskatt
1143 Bevillningsskatt
1144 Lotterivinstskatt

1200 Lagstadgade socialavgifter:
121 l Folkpensionsavgift
1221 Sjukförsiikringsavgift. netto
1231 Barnomsorgsavgift
1241 Vuxenutbildningsavgift
1251 Övriga socialavgifter, net w
1261 Bidrag till förvaltningskostnader
för arbetsskadeförsäkringen
1271 Inkomster av arbetsgivaravgifter
till arbetarskyddsstyrelscns och yrkesinspcktionens verksamhet
1281 Allmän löneavgift
1300 Skatt på egendom:
1310 Skatt på_fiw l'gendom:
1311 Skogsvardsavgiftcr
1312 Hyreshusavgift

1320 Förmögcnhetsskat t:
1321 Fysiska personers förmögenhetsskatt
1322 Juridiska personers förmögenhetsskatt

92000
5000
3000
I 275000

I 375 000

56008000

88 500
7 355000

53 485 500

53485500

340000
1 100000

1440000

34 839 (}()()
I 558000
8 108000
884000
587000
66000

I 830000
30000

1860000
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1985/86

Tusental kr.

I 330 An'.ukatt och r.:å1·oskatt:
1331 Arvsskatt
1332 Gåvoskatt

1340 Ö1·rig .1·katt pä egl'ndom:
1341 Stämpelskatt
1342 Skatt pä värdepapper

790000
150000

940000

2 025 000
I 000000

3 025 000

56900000

56 900 ()()()

7 265000

1400 Skatt på \'aror och tjänster:
14 IO Allmiinna fiirsii(iningsskaller:
1411 Mervärdeskatt
1420 1430
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1431
1432
1433
1434
1435

Skatt pil spec((ika 1·aror:
Bensinskatt
Särskilda varuskatter
Försäljningsskatt på motorfordon
Tohaksskatt
Skatt på spritdrycker
Skatt på vin
Skatt på malt- och Uiskedrycker
Energiskatt
Särskild avgift på svavelhaltigt
bränsle
Särskild avgift för oljeprodukter
m.m.
Kassettskatt
Skatt på videobandspelare
Skatt på viss elektrisk kraft
Särskild avgift mot försurning

1440 Ö\'{'rskott 1·id j('irsiiljning a1· \'{Jror med
Sill t.\'l/lOllOpo/ .'
1441 AB Vin-& Spritcentralens inlevererade överskott
1442 Systembolaget ABs inlevererade
överskott

12 140000
858000
913000
4 120000
5 280 ()()()
1960000
1300000
10520000
2000
I 450000
55000
108000
895 000
92000

39 693 (){){)

250000
100000

350000

188000
488000
380000
100000

I 156 000

1460 Skatt pä 1·iigtrt!fik:
1461 Fordonsskatt
1462 Kilometerskatt

2 975 000
2130000

5 105 000

1470 Skatt pä import:
1471 Tullmedel

I 905 000

1905 000

1450 Skatt pä (iiinster:
1451 Reseskatt
1452 Skatt på annonser och reklam
1453 Totalisatorskatt
1454 Skatt på spel

1480 Ö1·rir.:a skatter på \'{//'Or och (iiinstcr:
1481 Övriga skatter p[1 varor och tjänster

10510900
Summa skatter

22186750
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2000 Inkomster av statens verksamhet:
2100 Rörelseöverskott:
2110 Af]årsverkens in/Cl'ereradc överskott:

2111 Post verkets inlevererade överskott
2112 Televerkets inlevererade överskott
2113 Statens järnvägars inlevererade
överskott
2114 Luftfartsverkets
inlevererade
överskott
2115 Affärsverket FFVs inlevererade
överskott
2116 Statens vattenfallsverks inlevererade överskott
2117 Domänverkets inlevererade överskott

60000
329000

102000
73400
2452000
70000

3086-100

2120 Övriga myndi1:heters inlevererade örer-

skott:
2121 Statens vägverks inlevererade
överskott
2122 Sjöfartsverkets inlevererade överskott
2123 Inlevererat överskott av uthyrning
av ADB-utrustning

37000
61000
63000

161 000

4000000

4000000

60000

60000

1168800
442000

1610800

8918200

461024

461024

2130 Riksbankens inle1·ererade ö1·erskott:

2131 Riksbankens
skott

inlevererade

över-

2140 Myntverkets inlevererade överskott:

2141 Myntverkets
skott

inlevererade

över-

2150 Öi·erskott från spl'11·erksamhet:

2151 Tipsmedel
2152 Lotterimedel
2200 Överskott av statens fastighetsfön·altning:
22 JO Överskott av fastighet.~fiirvaltning:
2211 Överskott av kriminalvårdsstyrelsens fastighetsförvaltning
2214 Överskott av byggnadsstyrelsens
fastighetsförvaltning
2215 Överskott av generaltullstyrelsens
fastighetsförvaltning

I:!

RiksJagen 1984185. I sam/. Nr 100. Bilai:a 1.2

500
458000
2524
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2300 Ränteinkomster:

2310.2.120 Räntor på närings/ån:
2311 Räntor på lokaliseringslån
2313 Ränteinkomster på statens avdikningslån
2314 Ränteinkomster på fiskerilån
2315 Ränteinkomster på fiskberedningslån
2316 Ränteinkomster på vattenkraftslån
2317 Ränteinkomster på Juftfartslån
2318 Ränteinkomster på statens lån till
den mindre skcppsfarten
2319 Ränteinkomster på kraftledningslån
2321 Ränteinkomster på skogsväglån
2322 Räntor på övriga näringslån, Kammarkollegiet
2323 Räntor på övriga näringslån, Lantbruksstyrelsen
2324 Räntor på televerkets statslån
2325 Räntor på postverkets statslån
2330 Räntor på bostadslån:
2331 Ränteinkomster på egnahemslån
2332 Ränteinkomster på lån för bostadsbyggande
2333 Ränteinkomster på lån för bostadsförsörjning för mindre bemedlade
barnrika familjer
2334 Räntor på övriga bostadslån, Bostadsstyrelsen
2340 Räntor på studie/ån:
2341 Ränteinkomster på staten~ lån för
universitetsstudier
2342 Ränteinkomster på allmänna studielån

265000
275
5000
1919
199
1795
23 718

63
184629
4000
290000
10000

786598

8700000

275
300

8700576

7
17000

17007

450000

450000

2360 Räntor på medel avsatta till pensioner:
2361 Ränteinkomster på medel avsatta
till folkpensionering

7000

7000

2370 Räntor på beredskapslagring:
2371 Rämor på beredskapslagring och
förrådsanläggningar

883 500

883500

2350 Räntor på energispar/ån:
2351 Räntor på energisparlån
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2380,2390 Öl'riga ränteinkomster:
2381 Ränteinkomster på lån till personal
inom utrikesförvaltningen m.m.
2382 Ränteinkomster på lån till personal
inom biståndsförvaltningen m.m.
2383 Ränteinkomster på statens bosättningslån
2384 Ränteinkomster på lån för kommunala markförvärv
2385 Ränteinkomster på lån för studentkårlokaler
2386 Ränteinkomster på lån för allmänna samlingslokaler
2389 Ränteinkomster på lån för inventarier i vissa specialbostäder
2391 Ränteinkomster på markförvärv
för jordbrukets rationalisering
2392 Räntor på intressemedel
2394 Övriga ränteinkomster
2396 Ränteinkomster på det av byggnadsstyrelsen förvaltade kapitalet

1700
100
5000
36000
175
14000
475
4500
25000
100000
I 350000

I 536950

12381631

250000

250000

250000

2400 Aktieutdelning:
2410 Inkomster av statens aktier:
2411 Inkomster av statens aktier
2500 Offentligrättsliga avgifter:
2511 Expeditionsavgifter
2514 Elevavgifter vid styrelsen för vårdartjänst
2517 Trafiksäkerhetsavgift
2518 Fyravgifter, farleds varuavgifter
2519 Skeppsmätningsavgifter
2521 Fartygsinspektionsavgifter
2522 Avgifter för granskning av biograffilm
2523 Avgifter för särskild prövning och
fyllnadsprövning inom skolväsendet
2524 Avgifter vid statens jordbruksnämnd
2525 Avgifter för växtskyddsinspektion
2527 Avgifter för statskontroll av krigsmaterieltillverkning
2528 Avgifter vid bergsstaten
2529 Avgifter vid patent- och registreringsväsendet
2531 Avgifter för registrering i förenings
m.fl. register
2532 Utsökningsavgifter

444000
26
45000
310000
2500
6 230
2761

900
2900
8600
800
3300
136202
24000
92500
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2533 Avgifter vid statens planverk
2534 Vissa avgifter för registrering av
körkort och motorfordon
2535 Avgifter för statliga garantier
2536 Lotteriavgifter
2537 Miljöskyddsavgift
2538 Miljöavgift på bekämpningsmedel
och handelsgödsel
2539 Täktavgift
2541 Avgifter vid tullverket
2542 Patientavgifter vid tandläkarutbildningen

600
121600
131901
3200
42 500
115000
16 000
64 700
1604620

1604620

45000
I 700000

1987150

1987150

223000
182 000
I

405 001

405001

420000

420000

29400

2600 Försäljningsinkomster:
2611 Inkomster vid kriminalvården
2612 Inkomster vid statens rättskemiska
laboratorium
2615 Inkomster vid arbetarskyddsstyrelsen
2616 Försäljning av sjökort
2617 Lotsavgifter
2619 Inkomster vid riksantikvarieämbetet
2622 Inkomster vid statens livsmedelsverk
2624 Inkomster av uppbörd av felparkeringsavgifter
2625 Utförsäljning av heredskapslager

145800
9350
14300
7400
63000
300
2000

2700 Böter m.m.:
2711 Restavgifter
2712 Bötesmedel
2713 Vattenföroreningsavgift

2800 Övriga inkomster av statens verksamhet:
2811 Övriga inkomster av statens verksamhet

Summa inkomster av statens verksamhet

420000
26427626
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3000 Inkomster av försald egendom:
3100 Inkomster av försålda byggnader och maskiner m.m.:

3 I JO Affiir.1·1'erkens inkomster avförsålda fastigheter och maskiner:
3111 Postverkets inkomster av försålda
fastigheter och maskiner
3113 Statens järnvägars inkomster av
försålda fastigheter och maskiner
3114 Luftfartsverkets inkomster av försålda fastigheter och maskiner
3115 Affärsverket FFVs inkomster av
försålda fastigheter och maskiner
3116 Statens vattenfallsverks inkomster
av försålda fastigheter och maskiner
3117 Domänverkets inkomster av försålda fastigheter och maskiner

30000

I 000

30000
61000

3120 Statliga myndigheters inkomster av för-

sälda byggnader och maskiner:
3121 Kriminalvårdsstyrelsens inkomster av försålda byggnader och maskiner
3122 Statens vägverks inkomster av försålda byggnader och maskiner
3123 Sjöfartsverkets inkomster av försålda byggnader och maskiner
3124 Statskontorets inkomster av försålda datorer m.m.
3125 Byggnadsstyrelsens inkomster av
försålda byggnader och maskiner
3126 Generaltullstyrelsens inkomster av
försålda byggnader och maskiner
3200 Övriga inkomster av markförsäljning:
3211 Övriga inkomster av markförsäljning
3300 Övriga inkomster av försåld egendom:
3311 Inkomster av statens gruvegendom
3312 Övriga inkomster av försåld egendom

600
4500
50
100
5000
50

10300

71300

1100

1100

1100

27001

27001

27000

Summa inkomster av försåld egendom

99401
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4000 .\terbetalning av lån:
4100 Återbetalning av näringslån:
4 I /0 Återhetalning m· industri/ån:
4111 Återbetalning av lokaliseringslån
4120 Återhetalning m·jordhrukslån:
4122 Återbetalning av statens avdikningslån
4123 Återbetalning av fiskerilån
4124 Återbetalning av fiskberedningslån
4130 Återbetalning m· Öl·riga närings/ån:
4131 Återbetalning av vatten kraftslän
4132 Återbetalning av luftfartslån
4133 Återbetalning av statens lån till den
mindre skeppsfarten
4134 Återbetalning av kraftledningslån
4135 Återbetalning av skogsväglån
4136 Återbetalning av övriga näringslån,
Kammarkollegiet
4137 Återbetalning av övriga näringslån,
Lantbruksstyrelsen
4138 Återbetalning av tidigare infriade
statliga garantier

4200 Återbetalning av bostadslån m.m.:
4211 Återbetalning av lån till egnahem
4212 Återbetalning av lån för bostadsbyggande
4213 Återbetalning av lån för bostadsförsörjningen för mindre bemedlade barnrika familjer
4214 Återbetalning av övriga bostadslån, Bostadsstyrelsen
4300 Återbetalning av studielån:
4311 Återbetalning av statens lån för
uni versitetsstudier
4312 Återbetalning av allmänna studielån
4313 Återbetalning av studiemedel
4400 Återbetalning a\· energisparlån:
4411 Återbetalning av energisparlån

280000

280000

750
16000
4146

20896

235
2213
29700
11
82

60000
1700
4 750

98691

399587

2150705

2150705

14000
1024000

I 038040

I 038040

265000

265000

265000

5
2150000

700

40
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4500 Återbetalning av övriga lån:
4511 Återbetalning av lån till personal
inom utrikesförvaltningen m.m.
4512 Återbetalning av lån till personal
inom biståndsförvaltningen m.m.
4513 Återbetalning av lån för kommunala markförvärv
4514 Återbetalning av lån för studentkårlokaler
4515 Återbetalning av lån för allmänna
samlingslokaler
4516 Återbetalning av utgivna startlån
och bidrag
4517 Återbetalning av u-landslån
4519 Återbetalning av statens bosättningslån
4521 Återbetalning av lån för inventarier
i vissa specialbostäder
4525 Återbetalning av lån för svenska
FN-styrkor
4526 Återbetalning av övriga lån

7040
800
150000
160
6500
15000
7069
30000
1700
39000
44520

301789

Summa återbetalning av lån

301789
4155121

5000 Kalkylmässiga inkomster:

SIOO Avskrivningar:
5110 Affärs1•erkens avskrivningar:
5111 Postverkets avskrivningar
5113 Statens järnvägars avskrivningar
5114 Luftfartsverkets avskrivningar
5115 Affärsverket FFVs avskrivningar
5116 Statens vattenfallsverks avskrivningar

I 058000
130000
97600

5120 A vskri1·ningar på fastigheter:
5121 Avskrivningar på fastigheter
5130 Uppdragsmyndigheters
komplementkostnader:
5131 Uppdragsmyndigheters m.fl. komplementkostnader
5140 Övriga avskrivningar:
5141 Statens vägverks avskrivningar
5142 Sjöfarts verkets avskrivningar
5143 Avskrivningar på ADB-utrustning
5144 Avskrivningar på förrådsanläggningar för ekonomiskt försvar
5200 Statliga pensionsavgifter, netto:
5211 Statliga pensionsavgifter, netto

2000000

3285600

251100

251 /00

93374

93374

156400
103000
162075
54017

475492

4105566

46000

46000

46000

Summa kalkylmässiga inkomster
STATSBUDGETENS TOTALA INKOMSTER

4151566
256701215
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1984

1000 Skatter:
I 100 Skatt på inkomst, realisationsvinst och
rörelse:
1110 Fysiska personers skatt på inkomst.
realisationsvinst och rörelse:
1111 Fysiska personers skatt på inkomst. realisationsvinst och rörelse
1120 Juridiska personers skatt på inkomst.
realisationsvinst och rörelse:
1121 Juridiska personers skatt på mkomst, realisationsvinst och rörelse
1130 Ofördelbara skatter på inkomst, realisationsvinst och rörelse:
1131 Ofördelbara skatter på inkomst.
realisationsvinst och rörelse

1985

1986

197143102

222705993

226343601

49482367

65810726

58163000

36 56047 l

50836000

40063000

36560471

50836000

40063000

10509567

12 556000

15537000

10509567

12556000

15537000

I 281 255

I 104000

1100000

1281255

1104 000

l 100000

1140 Övriga inkomstskatter:
1141 Kupongskatt
1142 Utskiftningsskatt och ersättningsskatt
1143 Bevillningsskatt
1144 Lotterivinstskatt

1131074
90957

l 314 726
93036

1463000
90000

21744
3818
1014556

4700
987
1216002

5000
3000
1365000

1200 Lagstadgade socialavgifter:
1211 Folkpensionsavgift
1221 Sjukförsäkringsavgift, netto
1231 Barnomsorgsavgift
1241 Vuxenutbildningsavgift
1251 Övriga socialavgifter, netto
1261 Bidrag till förvaltningskostnader
för arbetsskadeförsäkringen
1271 Inkomster av arbetsgivaravgifter
till arbetarskyddsstyrelsens och yrkesinspektionens verksamhet
1281 Allmän löneavgift

48427807
31807836
878435
7 479875
792446
-475 534

47415996
32668000
-344000
7 542000
853 341
-472000

55159100
35 712000
1905000
8311000
908000
644000

58924

63414

68200

79987
7805837

85242
7020000

91900
7 519000

4809558

7 451093

7348000

13/0 Skatt på fast egendom:
1311 Skogsvårdsavgifter
1312 Hyreshusavgift

312309
312309

937000
262000
675000

1440000
340000
1100000

1320 Förmögenhetsskatt:
1321 Fysiska personers förmögenhetsskatt
1322 Juridiska personers förmögenhetsskatt

923939

2603000

1860000

901402

2575000

1830000

22537

28000

30000

1300 Skatt på egendom:
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1984

1985

1986

940368
790505
149863

941328
794 355
146973

970000
815000
155000

1340 Öl'rig skatt på egendom:
1341 Stämpelskatt
1342 Skatt på värdepapper

2632941
1805 187
827754

2969 766
1973 766
996000

3078000
2085000
993000

1400 Skatt på varor och tjänster:

94423370

102028178

105673501

14 /0 Allmänna försä/jningsskatter:
1411 Mervärdeskall

52436384
52436384

54 788000
54 788000

58 250000
58250000

1420, N30
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429

34 738401
7053110
782626
880329
4322138
6181 740
1977 523
1 300888
10267371

39138319
11490000
859211
893 000
4025000
4930000
I 855000
1250000
10444000

38 751000
11 340000
878000
963000
4120000
5280000
1970000
1311000
10334000

1713

2662

2000

753 699
30761
89526
1010910
86067

2 208000
65349
108000
922000
86097

1404000
60000
108000
895000
86000

334700

300000

350000

221406

220000

250000

1330 Arl'sskatt och gål'Oskatt:
1331 Arvsskatt
1332 Gåvoskatt

1431
1432
1433
1434
1435

Skatt på specifika \'aror:
Bensinskatt
Särskilda varuskatter
Försäljningsskatt på motorfordon
Tobaksskatt
Skatt på spritdrycker
Skatt på vin
Skatt på malt- och läskedrycker
Energiskatt
Särskild avgift på svavelhaltigt
bränsle
Särskild avgift för oljeprodukter
m.m.
Kassettskall
Skatt på videobandspelare
Skatt på viss elektrisk kraft
Särskild avgift mot försurning

1440 Öi•crskott vid försäljning av varor med
stat.1·monopol:
1441 AB Vin- & Spritcentralens inlevererade överskott
1442 Systembolaget ABs inlevererade
överskott

113294

80000

100000

959978
152970
402930
302335
101743

I 094858
170314
475034
355 875
93635

l 222500
190000
514500
416000
102000

1460 Skatt på vägtrafik:
1461 Fordonsskatt
1462 Kilometerskatt

4 JJ6038
2 359843
1756195

4877000
2962000
1915000

5 145 000
3005000
2140000

1470 Skatt på import:
1471 Tullmedel

1837 868
1837868

1830000
1830000

l 955 000
1955000

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

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

1
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1985

1984
2000 Inkomster av statens verksamhet:

1986

25674400

24821992

26493073

10160199

8958085

8973900

3933604

3 109007

3066300

64993
351500

39121
330000

65000
329000

80511

89989

102000

66616

69097

78 300

3243016

2438000

2 422 000

47679

142 800

70000

135189

182134

158000

29517

71000

39000

62515

61974

56000

43157

49160

63000

4000000

4000000

4000000

4000000

4000000

4000000

156622

88172

/00000

156622

88172

100000

1904 784

1578 772

1649600

1489306
415478

1119500
459272

1199800
449800

2200 Överskott av statens fastighetsförvaltning:

398557

363748

461024

22 IO Överskott av fastighetsförmltning:

398557

363 748

461024

71

500

500

397929

358877

458000

557

4 371

2524

2100 Rörelseöverskott:
21 JO Affärsverkens inlevererade ö1•erskott:

2 l l I Postverkets inlevererade överskott
2112 Televerkets inlevererade överskott
2113 Statens järnvägars inlevererade
överskott
2114 Luftfartsverkets
inlevererade
överskott
2115 Förenade fabriksverkens inlevererade överskott
2116 Statens vattenfallsverks inlevererade överskott
2117 Domänverkets inlevererade överskott

109289

2120 Ö\•riga myndigheters inlevaerade över-

skott:
2121 Statens vägverks inlevererade
överskott
2122 Sjöfartsverkets inlevererade överskott
2123 Inlevererat överskott av uthyrning
av ADB-utrustning
2130 Riksbankens inlevererade överskott:

2131 Riksbankens
skott

inlevererade

över-

2140 Myntverkets inlevererade Öl'erskott:

2141 Myntverkets
skott

inlevererade

över-

2150 Överskott från spe/verksamhet:

2151 Tipsmedel
2152 Lotterimedel

221 I Överskott av kriminalvårdsstyrelsens fastighetsförvaltning
2214 Överskott av byggnadsstyrelsens
fastighetsförvaltning
2215 Överskott av generaltullstyrelsens
fastighetsförvaltning
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1984
2300 Ränteinkomster:

1986

1985

11492477

12361770

12347059

2310 2320 Räntor på niiringsl/Jn:
2311 Räntor på lokaliseringslån
2313 Ränteinkomster på statens avdikningslån
2314 Ränteinkomster på fiskerilån
2315 Ränteinkomster på fiskberedningslån
2316 Ränteinkomster på vattenkraftslån
2317 Ränteinkomster på luftfartslån
2318 Ränteinkomster på statens lån till
den mindre skeppsfarh:n
2319 Ränteinkomster på kraftledningslån
2321 Ränteinkomster på skogsväglån
2322 Räntor på övriga näringslån, Kammarkollegiet
2323 Räntor på övriga näringslån, Lantbruksstyrelsen
2324 Räntor på televerkets statslån
2325 Räntor på post verkets statslån

645837
271673

867635
:n8500

781067
265000

416
4003

460
5922

270
5000

1240
212
1979

1900
202
1888

I 737
192
1795

17995

32218

23 718

56

I
67

63

199898

251 366

179141

3363
145000

5112
290000

4150
290000
10000

2330 Räntor på bostadslån:
2331 Ränteinkomster på egnahemslån
2332 Ränteinkomster på lån för bostadsbyggande
2333 Ränteinkomster på lån för bostadsförsörjning för mindre bemedlade
barnrika familjer
2334 Räntor på övriga bostadslån, Bostadsstyrelsen

7962 722

8412687

8700566

I

I

I

7962171

8412100

8700000

234

288

265

316

298

300

2340 Riimor på studie/ån:
2341 Ränteinkomster på statens lån för
universitetsstudier
2342 Ränteinkomster på allmänna studielån

37 321

28328

13006

423

13

6

36898

28315

13000

437417
437417

454500
454500

445000
445000

6978

7749

7000

6978

7749

7 000

951637
951637

988541
988541

883500
883500

2350 Räntor på energispar/ån:
2351 Räntor på energisparlån
2360 Räntor på medel m·.rntta till pensioner:
2361 Ränteinkomster på medel avsatta
till folkpensionering
2370 Räntor på bcredskaps/agring:
2371 Räntor på beredskapslagring
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2380,2390 Övriga ränteinkomster:
2381 Ränteinkomster på lån till personal
inom utrikesförvaltningen m.m.
2382 Ränteinkomster på lån till personal
inom biståndsförvaltningen m.m.
2383 Ränteinkomster på statens bosättningslån
2384 Ränteinkomster på lån för kommunala markförvärv
2385 Ränteinkomster på lån för studentkårlokaler
2386 Ränteinkomster på lån för allmänna samlingslokaler
2389 Ränteinkomster på lån för inventarier i vissa specialbostäder
2391 Ränteinkomster på markförvärv
för jordhrukets rationalisering
2392 Räntor på intressemedel
2394 Övriga ränteinkomster
2396 Ränteinkomster på det av byggnadsstyrelsen förvaltade kapitalet

1985

1986

1450 565

1602 330

1516920

1417

1581

1820

365

272

100

I 1009

6247

4000

35464

51400

15950

129

235

175

8746

13 185

15000

534

491

475

4657
21 112
98496

5310
32645
135964

4400
25000
100000

1268636

1355000

1350000

2400 Aktieutdelning:

216286

251907

250000

2410 Inkomster av statens aktier:
2411 Inkomster av statens aktier

216286
216286

251907
251907

250000
250000

1351550
392445
492

1642603
439498
105

1612243
455000

2500 Offentligrättsliga avgifter:
25 I I Expeditionsavgifter
2512 Vattendomstolsavgifter
2513 Avgift för statlig kontroll av läkemedel
2514 Elevavgifter vid styrelsen för vårdartjänst
2517 Trafiksäkerhetsavgift
2518 Fyravgifter, farledsvaruavgifter
2519 Skeppsmätningsavgifter
2521 Fartygsinspektionsavgifter
2522 Avgifter för granskning av biograf-

film
2523 Avgifter för särskild prövning och
fyllnadsprövning inom skolväsendet
2524 Avgifter vid statens jordbruksnämnd
2525 Avgifter för växtskyddsinspektion
2526 Avgifter vid köttbesiktning
2527 Avgifter för statskontroll av krigsmaterieltillverkning
2528 A vgifcer vid bergsstaten

4 703

21

12
20000
318637
2460
7008

44
39400
316956
2691
6343

45000
311000
2500
6230

2487

2603

2781

882

857

900

2702
8971
17719

2935
9616

8600

590
4348

703
5098

800
3 259

2900
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2529 Avgifter vid patent- och regis trerings väsendet
2531 A vgiftcr för registrering i förenings
m.fl. register
2532 Utsökningsavgifter
2533 Avgifter vid statens planverk
2534 Vissa avgifter för registrering av
körkort och motorfordon
2535 Avgifter för statliga garantier
2536 Lotteriavgifter
2537 Miljöskyddsavgift
2538 Miljöavgift på bekämpningsmedel
och handelsgödsel
2539 Täktavgift
2541 Avgifter vid tullverket
2542 Patientavgifter vid tandläkarutbildningen

1985

1986

124627

138 749

136502

22636
86498
775

24638
97164
543

24500
92500
600

106538
146257
3 262
13000

113 242
181166
2453
42750

124650
145 700
3200
42500

36000
6000
8500

131000
18000
37 550

115000
17 500
40200

14000

28500

30400

1100713
124 730

487649
139491

1995845
153000

8678

8515

9425

12525
7614
61707

14526
7447
62258

14720
7400
64000

334

266

300

I 764

2252

2000

47628
831000

44894
208000

45000
1700 000

2700 Böter m.m.:
2711 Restavgifter
2712 Bötesmedel
27 I 3 Vattenföroreningsavgift

424672
246979
177 643
50

420332
240633
179698
I

413002
226000
187000
2

2800 Övriga inkomster av statens verksamhet:
2811 Övriga inkomster av statens verksam het

529946

335898

440000

529946

335 898

440000

2600 Försälj ningsinkomster:
2611 Inkomster vid kriminalvården
2612 Inkomster vid statens rättskemiska
laboratorium
2615 Inkomster vid arbetarskyddsstyrelsen
2616 Försäljning av sjökort
2617 Lotsavgifter
2619 Inkomster vid riksantikvarieämbetet
262 I Inkomster vid lantbruksnämnderna
2622 Inkomster vid statens livsmedelsverk
2624 Inkomster av uppbörd av felparkeringsavgifter
2625 Utförsäljning av beredskapslager

4 733
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1984

1986

1985

171738

93258

99401

128267

67153

71300

115633

50797

61000

30000

30000

5599

2000

1000

26723

18796

30000

12634

16356

/0300

326

400

600

4 775

9356

4500

-709

100

50

1163

100

100

6815

5 000

5 000

264

1400

50

3200 Ö\'riga inkomster av markförsäljning:
3211 Övriga inkomster av markförsäljnmg

4254

ll05

1100

4254

1105

1100

3300 Ö\'riga inkomster a\' försåld egendom:
3311 Inkomster av statens gruvegendom
3312 Övriga inkomster av försåld egendom
3362 Inkomster av försålda lager

39217
20353

25000
25000

27001
27000

3000 Inkomster a\' försåld egendom:
3100 Inkomster av försålda byggnader och maskiner m.m.:

31 /0 Affiirsverkens inkomster al' försålda fastigheter och maskiner:
3 \ \ \ Postverkets inkomster av försålda
fastigheter och maskiner
3112 Televerkets inkomster av försålda
fastigheter och maskiller
3113 Statens järnvägars inkomster av
försålda fastigheter och maskiner
3114 Luftfartsverkets inkomster av försålda fastigheter och maskiner
3115 Förenade fabriksverkens inkomster av försålda fastigheter och maskiner
3116 Statens vattenfallsverks inkomster
av försålda fastigheter och maskiner
3117 Domänverkets inkomster av försålda fastigheter och maskiner
3120 Statliga myndigheters inkomster av försålda byggnader och maskiner:
3121 Kriminalvårdsstyrelsens inkomster av försålda byggnader och maskiner
3122 Statens vägverks inkomster av försålda byggnader och maskiner
3123 Sjöfartsverkets inkomster av försålda byggnader och maskiner
3124 Statskontorets inkomster av försålda datorer m.m.
3125 Byggnadsstyrelsens inkomster av
försålda byggnader och maskiner
3126 Gcneraltullstyrelsens inkomster av
försålda byggnader och maskiner

314
7756

73460
1781

18864
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1984

1985

1986

4658137

4357634

4243619

4100 Återbetalning av näringslån:

576518

537215

410057

41 JO Återbetalning a1· industri/ån:
4111 Återbetalning av lokaliseringslån

400709
400709

284300
284 300

280000
280000

4 I 20 Återbetalning al' jordbruks/ån:
4122 Återbetalning av statens avdikningslån
4123 Återbetalning av fiskerilån
4124 Återbetalning av fiskberedningslån

21041

27 316

21338

1298
16140
3603

I 375
22588
3 353

700
16000
4638

4130 Återbetalning a1• övriga närings/ån:
4131 Återbetalning av vattenkraftslån
4132 Återbetalning av luftfartslån
4133 Återbetalning av statens lån till den
mindre skeppsfarten
4134 Återbetalning av kraftledningslån
4135 Återbetalning av skogsväglån
4136 Återbetalning av övriga näringslån,
Kammarkollegiet
4137 Återbetalning av övriga näringslån,
Lantbruksstyrelsen
4138 Återbetalning av tidigare infriade
statliga garantier

154 768
219
2041

225599
304
2121

108 719
241
2213

26194
20
74

28980
IO
90

32700
Il
82

102 571

54164

67000

1888

1869

1700

21761

138061

4772

4200 Återbetalning av bostadslån m.m.:
4211 Återbetalning av lån till egnahem
4212 Återbetalning av lån för bostadsbyggande
4213 Återbetalning av lån för bostadsförsörjning för mindre bemedlade
barnrika familjer
4214 Återbetalning av övriga bostadslån, Bostadsstyrelsen
4300 Återbetalning av studielån:
4311 Återbetalning av statens lån för
universitctsstudier
4312 Återbetalning av allmänna studielån
4313 Återbetalning av studiemedel

2278953
4

2149525
8

2110655
5

2278264

2148700

2 110000

685

817

650

1167 567

I 080024

1172 035

26

72

35

35240
1132301

25952
I 054000

11000
1161000

246294
246294

253100
253 100

275000
275000

4000 Återbetalning av lån:

4400 Återbetalning av energisparlån:
4411 Återbetalning av energisparlån
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4500 Återbetalning av övriga lån:
4511 Återbetalning av lån till personal
inom utrikesförvaltningen m.m.
4512 Återbetalning av lån till personal
inom biståndsförvaltningen m.m.
4513 Återbetalning av lån för kommunala markförvärv
4514 Återbetalning av lån för studentkårlokaler
4515 Återbetalning av lån för allmänna
samlingslokaler
4516 Återbetalning av utgivna startlån
och bidrag
4517 Återbetalning av u-landslån
4519 Återbetalning av statens bosättningslån
4521 Återbetalning av lån för inventarier
i vissa specialbostäder
4525 Återbetalning av lån för svenska
FN-styrkor
4526 Återbetalning av övriga lån

1986

1985

388805

337770

275872

6384

6354

7360

3403

1844

100

187 567

158400

140000

132

216

160

5682

6974

6700

15296
13047

16235
9518

15 000
7 398

43264

34449

17 000

1861

1561

I 700

31606
80563

36306
65913

39600
40 854

5000 Kalkylmässiga inkomster:

5503102

6595971

4258806

5100 Avskrimingar:

5529800

4063971

4154806

5110 Af(iirsverkens avskrivningar:

4 789603

3297858

3331100

400277
1475 440
964483
90642

98000
I 032000
126000

I 079 000
130000

55 883

60258

122 100

1802878

1981600

2 000000

216056

235200

251100

216056

235 200

251100

78062

80195

94114

78062

80195

94114

446079

450718

478492

197766
84236
108664

157 400
99403
136815

156 400
106000
162075

5111
5112
5113
5114
5115

Postverkets avskrivningar
Televerkets avskrivningar
Statens järnvägars avskrivningar
Luftfartsverkets avskrivningar
Förenade fabriksverkens avskrivningar
5116 Statens vattenfallsverks avskrivningar

5120 A 1·skrivningar på fastigheter:

5121 Avskrivningar på fastigheter
5130 Uppdragsmyndigheters

komplementkostnader:
5131 Uppdragsmyndigheters m.fl. komplementkostnader

5140 Övriga avskrivningar:

5141
5142
5143
5144

Statens vägverks avskrivningar
Sjöfartsverkets avskrivningar
Avskrivningar på ADB-utrustning
Avskrivningar på förrådsanläggningar för ekonomiskt försvar

5200 Statliga pensionsavgifter, netto:
5211 Statliga pensionsavgifter, netto
STATSBUDGETENS TOTALA INKOMSTER

55413

57100

54017

-26698
-26698

2532000
2532000

104000
104 000

233150480

258574847

261438500

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1984
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Bilaga 1.3 Riksrevisionsverkct: Budgetutfallet 1984/85
RIKSREVISIONSVERKET
1984-12-07
REGERINGEN
FINANSDEPARTEMENTET

Beräkning över utfallet av statsbudgeten för budgetäret 1984/85
Riksrevisionsverket <R.RV) liimnar härmed en beräkning över utfallet av
statsbudgeten för budgetåret 1984/85.
I beräkningarna ingår bt:gärda anslag på tilliiggsbudgd l (prop.
1984/85: 25. 45). Sammanlagt uppgiir dt: medtagna anslagen pil tilliiggsbudget till 1850 milj. kr.
I statsbudgeten anvisades 10000 milj. kr. för beräknat tillkommande
utgiftsbehov, netto. Beloppet var avsett för tilläggsbudgetar och finansfullmakt samt 1 000 milj. kr. för valutaförluster som kan uppkomma när lån
som staten tagit i utlandet löses i förtid. I denna beräkning har hänsyn
tagits till utgifter på tilläggsbudget I enligt ovan angivna propositioner. För
att undvika dubbelräkning. sedan anvisade medel på tilläggsbudget I tagits
med. har det i statsbudgeten anvisade beloppet för beräknat tillkommande
utgiftsbehov. netto justerats ned med 2 000 milj. kr. till 8 000 milj. kr. Detta
belopp är avsett att täcka utgifter enligt tilläggsbudget Il och 111. finansfullmakt och valutaförluster.
Statsbudgetens inkomster beräknas uppgå till 251 111 milj. kr. för budgetåret 1984/85 vilket är 7 026 milj. kr. mer än beräkningen i statsbudgeten.
Utgifterna beräknas uppgå till 320708 milj. kr. I detta belopp ingår 5000
milj. kr. för beräknat tillkommande utgiftsbehov. netto. vilket är lägre än
vad som tidigare beräknats. Det beräknade utfallet för statsbudgetens
utgifter blir 9475 milj. kr. större än vad som anvisats i statsbudgeten (inkl.
tilläggsbudget IJ. Statsbudgetens underskott för budgetåret 1984/85 blir
därmed 69597 milj. kr. vilket är 2449 milj. kr. större än beräkningen i
statsbudgeten (inkl. tilläggsbudgetl och 8000 milj. kr. för beräknat tillkommande utgiftsbehov, netto). I bilaga I redovisas statsbudgetens in. komster och utgifter fördelade på inkomsttyp och huvudtitlar.

I
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Tabell I. Statsbudgeten for hudgetärct 19114/115 tmilj. kr.)
lnkom,ter

StatshuJget

lkrai..nat
utfall

Dilfrrem
h.:raknat
utfall !Kh
'lat 'hudgct

Skaller
Inkomster av 'latens
verksamhet
lnk,lmster av forsald
egendom
Återbetalning av liin
Kalkylmassiga inkomster

20K 707

2 lh 2\l'J

+ 7 592

24009

24 921

I Klh
3 862
5 ft91

'JK
4 3.lO
54ft2

+ 4h8
- 229

Summa

2440115

251111

+7026

Anvisat

l:kraknat
utfall

Diffcrem
heritknat
u1fall od1

Utgifter

1.0.111.

tillitgg,hudget I
Forslag'- och ohetecknade
anslag
Reservat ionsanslag
Rörliga krediter ( + = ökad
disposition. - = minskad
disposition)
Beräknat tillkommande
utgiftsbehov. nellu

2'i904h
44ti87

.'iOO

-j-

912

-1717

i.lO\'i~al

272 410

-

44 h.lll

-r J.nti4
.'i7

I 332

832

8000

5000

- 3000

Summa

311233

320708

+ 9475

Statsbudgetens saldo
I inkomster-utgifter)

-h7 14K

-h9.'i97

- 2 449

Inkomster
Det beräknade utfallet för inkomsterna i förh~lllande till beriikningen i
statsbudgeten framgår av bilaga 2. Inkomsterna beri1knas bli 7 026 milj. kr.
större än beräkningen i statsbudgeten. De största föriindringarna hiinför sig
till följande inkomsthuvudgrupper.
Tabell 2. Differens beräknat utfall och statsbudget för inkomsthurndgrupper budgetåret 1984/85 (milj. kr.)

+ 191.:i

Skall på inkomst. realisationsvinst och rörelse 11100)
Lagstadgade socialavgifter ( 1200)
Skall på egendom ( 1300)
Skall på varor och tjänster ( 14001
Ränteinkomster (2300)
Försäljningsinkomster 12ft00)
Övriga inkomster av förs{ild egedom 133001
Återbetalning av näringslan (4100)
Statliga pensionsavgifter. nello 15200)
Övriga

+I 048
-1731
+ 236
- 298
+ 511

Summa

+7026

+I 342
+ 716
+3620

-m
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Antaganden om utvecklingen av den totala lönesumman i statsbudgeten
och denna beräkning framgår nedan.
Tabcll 3. Lönesummans utveckling aren 1984-1985
Procentuell fiirandring
från föregående ar
1\184
1\185
Statsbudget
Beräkning över utfallet
budgetåret 1984/85

8.0

5,5

9,0

5,5

Inkomsterna inom inkomsthuvudgruppen skatt på inkomst, realisationsvinst och rörelse beräknas bli 1915 milj. kr. större än beräkningen i statsbudgeten. Det beror bl. a. på att inkomsterna på titeln fysiska personers
skatt på inkomst. realisationsvinst och rörelse beräknas uppgå till 50 193
milj. kr. under budgetåret 1984/85 vilket är 3053 milj. kr. mer än i statsbudgeten. Den preliminära A-skatlen beräknas bli 3 963 milj. kr. större än i
statsbudgeten. Uppbörden av preliminärskatt i september och november
1984 har varit större än beräknat. Till följd av högre antagande om den
totala lönesummans utveckling under år 1984 och ökningar av andra inkomstslag beräknas fyllnadsinbetalningarna bli 1598 milj. kr. större än i
statsbudgeten. Enligt det preliminära taxeringsutfallet beräknas den
överskjutande skatten bli 2 055 milj. kr. större än i statsbudgeten.
Prognosen för juridiska personers skatt på inkomst, realisationsvinst
och rörelse har räknats ned med 1 25.4 milj. kr. i förhållande till statsbudgeten. Utbetalningarna av kommunalskattemedel beräknas bli 712 milj. kr.
större än i statsbudgeten. Det beror till största delen på att det kommunala
skatteunderlaget för år 1983 blev större än beräknat i statsbudgeten. Enligt
det preliminära taxeringsutfallet för år 1983 blev den överskjutande skatten
532 milj. kr. större än i statsbudgeten.
De lagstadgade socialavgifterna beräknas uppgå till 45 253 milj. kr. under budgetåret 1984/85 vilket är I 342 milj. kr. mer än enligt statsbudgeten.
Uppräkningen beror på det högre antagandet om lönesummans utveckling
för år 1984. Detta leder till ökade fyllnadsinbetalningar våren 1985.
Inkomsterna av skatt på egendom har räknats upp med 716 milj. kr. i
förhållande till statsbudgeten. Av uppräkningen hänför sig 410 milj. kr. till
omsättningsskatten på aktier och vissa värdepapper som infördes den
!januari 1984. Ökningen beror på att omsättningen utanför Stockholms
fondbörs tidigare underskattats. Fysiska personers förmögenhetsskatt beräknas uppgå till 2 575 milj. kr. vilket är 504 milj. kr. större än i statsbudgeten. Denna förmögenhetsskatt avser inkomståret 1983 då skatten tillfälligt
var höjd och gränsen för skatteplikt sänkt.
Prognosen för inkomstgruppen skatt på varor och tjänster har höjts till
99404 milj. kr. vilket är 3620 milj. kr. mer än enligt statsbudgeten. Inkomsterna av mervärdeskatl beräknas bli 200 milj. kr. högre än i statsbud-
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geten. Bensinskatten beriiknas bli I ()40 milj. kr. stlirre i1n i stahhudgeten.
Cirka 500 milj. kr. av ökningen beror pi1 att energisL1tten pi1 bem;in fr<ln
den ljanuari 1985 förs över till denna inkomsttitel fran titeln encrgisbtt
(prop. 1984/85: 64). Skattehöjningen den I december 1984 tprop.
1984/85: 45) och viss volymökning förklarar ~ltcrstoden av ökningen. Inkomsterna p;I titeln energiskatt iikar med t120 milj. kr. i forhiill<mde till
swtsbudgeten trots att ca 500 milj. kr. fors tiver till bensinskatten. Ökningen beror till största delen pil skal\ehöjningcn pii dkraft den I december
1984 och på kol den ljanuari 1985 men iiven p{i viss volymökning. Den
särskilda avgiften för oljeprodukter m. m. beriiknas bli 704 milj. kr. större
än i statsbudgeten. Detta beror på al\ vissa inkomster och fondbehilllningar
kommer att tillföras titeln utöwr vad som fi.irutsiittes i stahhudgeten.
Skatten på sprit. vin och tob•1k beräknas bli 120 milj. kr.. 200 milj. kr.
respektive 140 milj. kr. större im i statsbudgeten. Dessa ökningar heror i
huvudsak på skattehöjningarna den 3 decemher 1984 tprnp. 1984/85: 43 l.
Ränteinkomster beräknas uppgii till 119!}) milj. kr. vilket iir 333 milj. kr.
mindre än i stat~hudgeten. Av minskningen hänför sig 100 milj. kr. till
ränteinkomster på lån för boswdsbyggande och 163 milj. kr. till riintor pil
heredskapslagring och förrådsanliiggningar.
Enligt statsbudgeten för budgetiuet 1984/85 skulle inkomsterna av utförsäljning av oljelager (I 760 milj. kr.) redovisas pii inkomsttiteln 3362 inkomster av försålda lager. I regleringsbrevet för tolfte huvudtiteln H Ekonomiskt försvar: bränslen och drivmedel siigs al\ inkomsterna skall redLwisas på inkomsttiteln 2625 utförsäljning av bercdskapslager (regeringsbcslut
51. industridepartementet 1984-06-20). I denna beriikning tas dessa inkomster upp med I 039 milj. kr. under inkomsttiteln 2()25 utförsiiljning av
beredskapslager. Denna föriindring förklarar större delen av avvikelserna
från statsbudgeten för inkomsthuvudgrupperna försiiljningsinkomster och
övriga inkomster av försåld egendom.
Inkomsterna under inkomstgruppen återbetalning av niiringsliln har riiknats upp med 236 milj. kr. i förhållande till statsbudgeten. Av detta belopp
hänför sig 65 milj. kr. till titeln återbetalning av lokaliseringslan och 127
milj. kr. till titeln återbetalning tidigare infriade statliga garantier. Aterbetalningarna av tidigare infriade garantier bruttorednvisas fr. o. m. budgetåret 1984/85. En stor del av dem hänför sig till Johansson- gruppen (stöd till
varv m. m.). Statliga pensionsavgifter, netto har justerats ned med 298
milj. kr. i förhållande till statsbudgeten.

Utgifter
Förslags- och obetecknadc anslag
Utgifterna på förslagsanslag och obetecknade anslag beriiknas uppgii till
272410 milj. kr. (bilaga3). Utgifterna pil dessa anslag blir d<°1 LDM
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milj, kr. större iin heriikningen i stahhudgeten I inkl. tiföggshudget IL Oe
stiirsta differenserna mellan heriiknat utfall od1 statshudget anges nedan.
Tahell 4. Oiffcrrns heräknat utfall nl·h slatshudi:et för förslags- och ohelecknade
anslag hudgetårel 198411!5 Imilj. kr.)
Ökning I+)

l\linsknin!!
Ritntor r;'1 stahskulden m. m.
Tiickning av merkl"tnadcr for liiner Peh rcnsi<llll'I' m. rn.
Lokala rlllislirganisationcn: Fiir\'altningskmtnader
Förs \'arsderarterncntcl
flilkrcnsioner
l:lidrag till sjukforsiikringen
Hidrag till kl>rnmunal harnnmsor!!
Hidraj! till driften av grundsklllor m. m.
Hidraj! till driften av j!\ nmasieskolor
Bidrag till arhetsli"hehersattning och uthildningshidra!!
Lin till hl"tadshygj!amk
Rantehidrag m. rn.
Ovriga
Summa

t-)

+ 10 100

+
+
+
+
+
+

+
+

1800
.'\57
·' 16
605
.'\10
.'\t6
470
4.'\h
.'\49
.'\.'\~

+

400
+ 1640

+ l.l .'64

Riintorna pil statsskulden heriiknas uppg;'1 till 70600 milj. kr. hudgct[1ret
1984/8.". Det iir 10 100 milj. kr. mer iin heriikningen i statshudgeten. Ökningen heror friimst rå realiserade valutaförluster vid förtidsinlösen av
iildre utlandslfin vilket görs tidigare iin vad som förutsattes vid anslagsberäkningen. De äldre utlandslånen byts ut mot nya l?tn med fördelaktigare
villkor. I statsbudgeten togs valutaförluster urr med 2 300 milj. kr. Diirutöver togs I 000 milj. kr. upp under beräknat tillkommande utgiftsbehov,
netto. Valutaförlusterna beräknas nu uppgf1 till 12 200 milj. kr. Valutaförluster medför emellertid ingen kassamiis.;;ig belastning av statsbudgeten.
Eftersom huvudprincipen för redovisningen mot statsbudgeten är kassamä'isig kan den nuvarande metoden för bokföring av valutaförluster diskuteras utifrtm redovisningsprincipiella utg[mgspunkter.
I statsbudgeten för budget;°iret 1984/8." anvisas 2 000 milj. kr. för täckning
av merkostnader för löner och pensioner. Statsbudgeten beräknades med
utgiingsrunkt i li.ineliiget den I maj I 983. Oiirefter har avtal träffats om
statstjiinsterniinnens löner för f1r 1984 och 198.". De avtalsmiissiga lönehöjningarna har beriiknats och fördelats r<'• de anslag som innehåller lönekostnader. Utgifterna rf1 anslaget täckning av merkostnader för löner och
pensioner m. m. har diirför riiknats ned med I 800 milj. kr. till 200 milj. kr.
och avser friimst löneökningar på reservationsanslag inom universitetsoch högskolcomr;ldet. Mot bakgrund av detta har bl. a. förvaltningskostnaderna för den lokala polisorganisationen riiknats upp med 3."7 milj. kr. till
4 12." milj. kr.
Utgifterna under försvarshuvudtiteln beriiknas till 23 287 milj. kr. vilket
iir ."16 milj. kr. mer iin vad som ange" i statsbudgeten. Ökningen beror
friimst pii att kompensationen for prisstegringen för det militiira försvaret
h!ir större (in heriiknat.
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Utgifterna för folkpensioner beräknas till 42055 milj. kr. vilket är 605
milj. kr. mer än vad som anges i statsbudgeten. Ökningen beror på att
beräkningen i statsbudgeten baserades på antagandet att basbeloppet för år
1985 skulle uppgr1 till 21300 kr. Nu beräknas basbeloppet uppgå till 21700
kr. Vidare beror ökningen på höjda pensionstillskott fr. o. m. I januari 1984
(SFS 1983: 961 l.
Bidrag till sjukförsäkringen beräknas öka med 310 milj. kr. i förhållande
till vad som anges i statsbudgeten. Anslagshelastningen hlir 4 590 milj. kr.
istället för 4280 milj. kr. Den främsta orsaken till ökningen är ökade
sjukpenningkostnader till följd av att sjuktalet beräknas öka. Utgifterna för
hidrag till kommunal barnomsorg beräknas till 6831 milj. kr. vilket är 316
milj. kr. mer än i statsbudgeten. Ökningen beror på en ökning av antalet
inskrivna barn.
Bidragen till drift av grundskolor och gymnasieskolor blir större än
beräknat i statsbudgeten. Bidrag för grundskolor m. m. beräknas uppgii till
13 360 milj. kr. ( +470 milj. kr. I och för gymnasieskolor 4 240 milj. kr.
( +436 milj. kr.). Ökningarna beror dels på att slutreglcringen av statsbidragen för verksamheten under föregående budgetår blev större än beräknat
och dels på höjda löner jämfört med beräkningarna i statsbudgeten.
Enligt beräkningar kommer utgifterna för arbetslöshetsersättning och
utbildningsbidrag inom arbetsmarknadsutbildningen m. m. att bli större än
vad som anvisas i statsbudgeten för budgetåret 1984/85. Den del av dessa
utgifter som finansieras över statsbudgetanslag beräknas uppgå till 2912
milj. kr. vilket är 349 milj. kr. mer än vad som anges i statsbudgeten.
Vad gäller statens utgifter för lån till hostadsbyggande så beräknas
nedgången i besluten om bostadslån bli större än vad som beräknats i
statsbudgeten. Anslagshelastningen har till följd därav räknats ned med
335 milj. kr. från 8360 milj. kr. till 8025 milj. kr. för budgetåret 1984/85.
Utgifterna för räntebidrag ökar däremot. Totalt beräknas de till 9400
milj. kr. vilket är 400 milj.kr mer än vad som anges i statshudgeten.
Ökningen beror på eftersläpande utbetalningar av retroaktiva räntebidrag.

Reservationsanslag

Anslagsbehållningarna heräknas uppgå till 23461 milj. kr. vid budgetårets slut (bilaga4J. Det är en minskning med 2943 milj. kr. jämfört med
behållningarna vid början av hudgetåret. De största förändringarna av
anslagsbehållningarna anges nedan.

Bilaga 1.3

7

Riksrevisionsverket: Budgetutfallet 1984/85

Tahell 5. Förändringar av anslagshehållningar på reservalionsanslag hudgelårel
1984il!5 1milj. kr.I
Anslag

Ökning i+ I
Minskning (-1

Bidrag till internationella histfindsprogram
Övriga u-landspolitiska insatser
Drift av statliga viigar
Byggande av statliga vägar
Siirskilda viiginvestcringar ( 1982/8))
Sysselsiittningsskapandc {1tgiirder
Vissa energibesparande i1tgiirder inom bosradsbest[mdel m. m.
Regionalpolitiskt stöd: Vissa lokaliseringshidrag m. m.
Regionalpoliriskt stiid: Lokaliseringsl;ln
Tillskott till Zenit Shipping AB ( 1982183)
Avskrivningslfm till svensk varvsindustri I 198V84l
Program för prospektering efter olja och na1urgas
Sllid till uthyggnad av distributionsanliiggningar för fjiirrviirmc
( 1982/831
Stöd för [1tgiirder i samhand med upphandling inom encrgiomrf1dct ( 1982/83 I
Övriga

+ 239
+ 359

Summa

+ ::!44
-

430

- 155
- (J9:1
-

943

+ IM
+ 300
- hOI
- 346
+ 415
-

lfi()

- 200
-I n1i

-2943

De största förämlringarna av anslagsbehållningarna hänför sig till
utrikes-. kommunikations-. arbel'imarkn:uh-. hostads- och industridepartementen.
Utrikesdepartementets anslagsbehiillningar heräknas öka med 594
milj. kr. till .'.i 703 milj. kr. vid budgetfirets slut. Av ökningen hänför sig 359
milj. kr. till anslaget övriga u-landspolitiska insatser m. m. Ökningen beror
på att det tar läng tid frän beslut om u-kredit till dess att kontrakt tecknats.
förbindelse utfärdats och utbetalning gjorts. Vidare hänför sig 2W milj. kr.
till anslaget bidrag till internationella hist;'indsprogram.
Kommunikationsdepartementets anslagsheh;°1llningar beräknas minska
med )58 milj. kr. till 4422 milj. kr. vid budgetf1rets slut. I statshudgeten for
budgctäret 1984/8.'.i anvisas J 961 milj. kr. för drift av statliga vägar. Förbrukningen beriiknas nu till 3 717 milj. kr. varvid behållningen på anslaget
ökar med :!44 milj. kr. För byggande av statliga viigar anvisas 900 milj. kr.
i statshudgeten. Anslagsbelastningen beriiknas hli I 330 milj. kr. Detta
innebiir att anslagsbeh[1llningen minskar med 430 milj. kr. till 630 milj. kr. I
tilliiggshudget I för hudgetf1ret 1982/!B anvisades 268 milj. kr. för siirskilda
viiginvcsteringar. Vid ing<lngen av budgetåret 1984/8.'.i uppgick reservationsmedclshehi'tllningen på detta anslag till :!24 milj. kr. Därav beriiknas
l.'.i'i milj. kr. förbrukas varvid behf1llningen minskar till 69 milj. kr.
Arbetsmarknadsdepartementets an,lagsbehilllningar beräknas min,ka
med 888 milj. kr. till 3210 milj. kr. vid slutet av budgetåret 1984/85. För
budget{iret 1984/8.'.i anvisas i statshudgeten 2 748 milj. kr. fi.ir sysselsättningsskapande :'itgärder. Regeringen har föreslagit att ytterligare I 750
milj. kr. anvisas i tilbggsbudget I <prop. 1984/85: 4'il. Amlagsförbrukningen beräknas till 5 191 milj. kr. Diirmed minskar anslagsbehållningen med
693 milj. kr. till:! 349 milj. kr. vid budgetf1ret slut.
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Bostadsdepartementets anslagsbehf1llningar beräknas uppgå till 327
milj. kr. vid budgetårets slut. Det innebär en minskning med totalt 947
milj. kr. varav 943 milj. kr. avser vissa energibesparande åtgärder inom
bostadsbeståndet m. m. Under budgetåret 1983/84 har vissa stödformer
ifråga om energis paråtgärder upphört att gälla. Vid ingfmgen av budgetåret
1984/85 uppgick anslagsbchf11lningen till 946 milj. kr. I statsbudgeten anvisas 500 milj. kr. för budgetftret 1984/85. Både det anvisade beloppet och
hehfdlningen kommer att utnyttjas under hudgetåret 1984/85.
Industridepartementets behållningar ber~iknas minska med 932 milj. kr.
till 7811 milj. kr. Riksdagen har i statsbudgeten för budgetåret l984/85
anvisat 264 milj. kr. för regionalpolitiskt stöd: Vissa lokaliseringsbidrag.
Utbetalningarna beräknas uppgft till 100 milj. kr. Behftllningen pä detta
anslag uppgår därmed till 164 milj. kr. vid budgetårets slut. Vidare anvisas
500 milj. kr. för regionalpolitiskt stöd: Lokaliseringslån. Utbetalningarna
under budgetåret 1984/85 beräknas uppgil till 200 milj. kr. Det inncbiir att
anslagsbehållningen uppg{tr till 2 576 milj. kr. vid budgetårets slut. I
tilläggs budget lll för budgetåret 1982/83 anvisades 3 000 milj. kr. i kapitaltillskott till Zenit Shipping AB. Därav återstår 601 milj. kr. vid ingången av
budgetåret 1984/85. Hela detta belopp beräknas betalas ut under budgetåret 1984/85. Budgetåret 1983/84 anvisades 465 milj. kr. för avskrivningslån till svensk varvsindustri med syfte att stärka de svenska varvens
konkurrensförmåga gentemot utländska konkurrenter. Behållningen på
detta anslag var vid ingfmgen av budgetåret 1984/85 464 milj. kr. och
beräknas minska med 346 milj. kr. under budgetåret 1984/85.
Under budget<°tret 1984/85 anvisas 600 milj. kr. för program för prospektering efter olja och naturgas. Av detta belopp heriikna~ 185 milj. kr.
förbrukas under budgetåret 1984/85. Där blir anslagsbehållningen 415
milj. kr. I tilliiggsbudget I för budget[iret 1982/83 anvisades 300 milj. kr. för
stöd till utbyggnad av distributionsanläggningar för fjärrvärme. Under
budgetåret 1984/85 beräknas en minskning av anslagsheh<lllningen med 160
milj. kr. från 295 milj. kr. till 135 milj. kr. Vidare anvisades i tilläggsbudget I för budgetåret 1982/83 medel för stöd för åtgärder i samband med
upphandling inom energiområdet. Av det anvisade beloppet (700 milj.kr)
återstod vid ingången av budgetåret 1984/85 579 milj. kr. Under budgetåret
1984/85 beräknas 200 milj. kr. förbrukas, vilket innebär att anslagsbehållningen blir 379 milj. kr. vid budgetårets slut.

Rörliga krediter

Beräknad disposition av rörliga krediter redovisas i bilaga 5. I statsbudgeten beräknades dispositionen av rörliga krediter minska med 500 milj.
kr. Det utestående beloppet på rörliga krediter beräknas nu uppgå till 2 078
milj. kr. vid budgetårets slut. Det är en minskning med 1332 milj. kr.
Vid ingången av budgetåret 1984/85 uppgick den utestående rörliga
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krediten för televerket till 75 milj. kr. och för televerkets abonnentutrustningar till I 525 milj. kr. Fr. o. m. budgetåret 1984/85 skall televerkets
rörliga krediter upphöra och ersättas med upplåning på kreditmarknaden.
De utestfaende beloppen vid ingången av budgetåret, sammanlagt I 600
milj. kr .. har återbetalats i juli 1984. Vid budgetårets slut beräknar EKN Exportkn:ditnämnden - utnyttja 1278 milj. kr. av den rörliga krediten för
förluster på exportkreditgarantier. Vid budgetårets ingång var den utestfiende krediten I 087 milj. kr. vilket innebär en ökning med 191 milj. kr.

Beslut

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören Berggren i närvaro
av avdelningschefen Sanell, rcvisionsdircktören Danielsson. byrådirektören Hansson, föredragande. och byrådirektören Hellman.
G Rune Berggren
Jörgen Hansson

Bilaga 1.3

Riksrevisionsverket: Budgetutfallet 1984/85

10

Bilaga I
Statsbudgeten för budgetåret 1984/85 (milj. kr .l
· Beräknat
utfall

Differens
herliknat utfall och
statshudgct

Inkomster

Statsbudget

1000
2000
3000
4000
5000

208 707
24 009
1816
3 862
5691

216 299
24921
98
4 330
5462

+ 7 592
+ 912
-1717
+ 4tiK
- 229

244085

251111

+7026

67148

69597

+2449

Summa

311233

320708

+9475

Utgifter

Anvisat

Beräknat
utfall

Differens beräknat utfall
och anvisat

Skatter
Inkomster av statens verksamhet
l nkomster av försf1lc.l egendom
Aterbetalning av lån
Kalkylmlissiga inkomster
0

Summa inkomster
Underskott

Utgiftsanslag
29
8591
8615
23026
73024
12 123
14977
36211
6205
18 374
20717
12470
5449

+
+

I

60500
I

30
9296
8043
23 543
74 721
12 431
15 164
37 430
6246
19836
21949
13439
3 839
472
70600
I

300733

317040

+16307

3000
-500

-1332

- 3000
832

Summa

2500

-1332

3832

Beräknat tillkommande utgiftshehov. netto

8000

5 000

- 3000

311233

320708

+ 9475

I
Il

111

IV
V

VI
VII
VIII

IX
X

XI
XII
Xlll

XIV
XV
XVI

Kungl. hov- och slottsstaterna
Justitiedepartementet
Utrikesdepartementet
Försvarsdepartementet
Socialdepartementet
Kommunikationsdepartementet
Finansdepartementet
U tbildningsdepartementet
Jordbruksdepartementet
Arbetsmarknadsdepartementet
Rostadsdcpartementet
lnc.lustridepartemcntct
Civildepartementet
Riksdagen och dess verk m. m.
Räntor på statsskulden m. m.
Oförutsedc.la utgifter

Summa

4n

+
+
+
+
+

+
+
+
+
-

705
572
517
1697
308
188
1219
41
1462
1232
%9
I tilO

+

50
+10100

Beräknad övrig medelsförbrukning
I
Il

Minskning av anslagsbehållningar 1
Ändrad disposition av rörliga krediter

Summa
1

I denna beräkning anges förändringar i anslagshehållningar under respektive anslag (hilaga 41.
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Beräknini: av statsbudgetens inkomster under bud~etåret 1984/85 (milj. kr.)
Statsbudget

1111 Fysiska personers skatt på inkomst,
realisationsvinst och rörelse
1111 Juridiska personers skatt på inkomst,
realisationsvinst och rörelse
1144 Lotterivinstskatt
1111 Folkpensionsavgift
1221 Sjukförsäkringsavgift, netto
1231 ~arnomsorgsavgift
1251 Ovriga socialavgifter, netto
1281 Allmän löneavgift
1311 Skogsvårdsavgifter
1312 Hyreshusavgift
1321 Fysiska personers förmögenhetsskatt
1341 Stämpelskatt
1342 Skatt på värdepapper
1411 Mervärdeskatt
1421 Bensinskatt
1424 Tobaksskatt
1425 Skatt på spritdrycker
1426 Skatt på vin
1428 Energiskatt
1431 Särskild avgift för oljeprodukter
1434 Skall på viss elektrisk kraft
1441 AB Vin- & Spritcentralens inlevererade överskott
1461 Fordonsskatt
1462 Kilometerskatt
2113 Statens järnvägars inlevererade överskott
2116 Statens vattenfallsverks inlevererade överskott
2117 Domänverkets inlevererade överskott
2141 ~ ynt verkets inlevererade överskott
2214 Overskott av byggnadsstyrelsens
fastighetsförvaltning
2332 Ränteinkomster på lån för bostadsbyggande
2371 Räntor på bcredskapslagring och
förrådsanläggningar
2411 Inkomster av statens aktier
2535 Avgifter för statliga garantier
4111 Aterbetalning av lokaliseringslån
4138 Återbetalning av tidigare infriade statliga garantier
4212 ~lerbetalning av lån för bostadsbyggande
4313 Aterhetalning av studiemedel
4411 Aterbetalning av energisparlån
5141 Statens vägverks avskrivningar
5211 Statliga pensionsavgifter, netto
Övriga
Summa

Beräknat
utfall

Differens
beräknat utfall och
statsbudget

47 140

50193

+30'i3

13010
I 065
30538
-786
7089
-447
659:!
315
720
2071
1990
540
55100
6860
39:!5
5100
1590
9980
1276
925
120
2938
1780
30
2 397
73
40

11756
1190
31 528
-721
7 303
-666
6867
262
675
2575
I 885
950
55 300
8500
4065
5220
1790
10600
1980
970
220
2 780
1810

-1154
+ 115
+ 990
+ 65
+ 214
- 219
+ 275
53
45
+ 504
105
+ 410
+ 200
+I 640
+ 140
+ 120
+ 200
+ 620
+ 704
+ 45
+ 100
l'i8
+ 30
30
100
+ 70
+ 98

295
8100

359
8000

I 152
181
130
235
28
2100
gg7
215
142
1460
27 189

989
256
180
300
155
2200
%0
245
226
1162
26469

163
+ 75
+ 50
+ 65
+ 127
+ IOO
+ 73
+ 30
+ 84
- 298
720

244085

251 111

+7026

2297
143
138

+

64
100

Bilaga 1.3

Riksrcvisionsverket: Budgetutfallet 1984/85

12
Bilaga 3

Ftirslags- och obctecknade anslag under budgetåret 198.i/1!5 (milj. kr.}
Statsbudget

Il

B4

Lokala polisorganisationen:
Förvaltningskostnader
Allmänna domstolarna
Kriminalvårdsanstalterna
Försvarsdepartementet
Allmänna barnbidrag
Bidragsförskott
Bidrag till sjukförsäkringen
Folkpensi,1ner
Bidn1g till kommunal barnomsorg
Bidrag till driften av särsktilor m. m.
Bidrag till komnrnnala undervisningssjukhus
Bidrag till driften av hem för vi"1rd eller
boende
Stöd till svenska rederier
Lokala skattemyndigheter
Tullverket: Förvaltningskostnader
Skatteutjämningsbidrag till kommunerna
m.m.
Ridrag till driften av grundskolor m. m.
Bidrng till driften av gymnasieskolor
Bidrag till åtgärder inom kommunernas
uppföljningsansvar för ungdom under
18 år m. m.
Bidrag till kommunal utbildning för vuxna
Bidrag till driften av folkhögskolor m. m.
Studiehjiilp m. m.
Studiemedel m. m.
Bidrng till arbetslöshetsersättning och utbildningsbidrag
Särskilda åtgärder för arbetsanp<issning
<)Ch sysselsiittning
Atgiirder för flyktingar
L:ln till bostadsbygg.<inde
Räntebidrag m. m.
Åtgärder i hostadsområden med outhyrda
lägenheter
Bostadshidrag m. m.
Viss bostadsforbiittringsverksamhet
Bidrag till förbiittring av boendemiljön
Anonlningsbidrag till allmänna s;1mlingslokaler
Kostnader för statsstödd exportkreditgivning genom AB Svensk Exportkredit
Tiicbndc av förluster vid viss garantigivllln)!
Er~iittning för for-;cnad idrifttagning av
kiirnreaktorcr
förlusttiickning till föl.id av statliga
garantier till svensk varvsindustri och
bcstiillare ;1v fartyg
Drift av bcrcdskapslager
Linsst vrclserna
Tiickni~g av merkostnader för löner
och pensioner m.m.
Riintor p;°1 statsskulden m. m.

Bcriiknat
utfall

Differcn'i
beräknat utfall (lCh
statsbudget

.. ,,

357

3 768
889
I 335
22 771
(1990
I 310
4280
41450
6 515
449

4 125
921
I 376
2.1287
7 o~~
1377
4 5911
42055
6831
572

I 000

I 110

_,_

110

618
200
751
671

710
125
783
707

+

92
7<,
32
36

1116(1
12 890
3 804

11197
13 360
4 240

+
+

257
745
421
I 221
4429

350
872
466
1372
4 287

+
+
+
+

93
127
45
151
142

2563

2 912

+

349

2 337
186
8 360
9000

2 427
290
8025
9400

+
+

+

91\
104
335
400

125
1608
225
85

50
1640
350
145

+
+

75
32
12'i

+

(i()

5

40

+

35

980

I 037

+

57

160

90

~90

335

+

4~

50
637
I 8n5

19
680
1930

...

31
4\
f>'i

Övri)!a

2000
60500
40140

200
70600
40505

- 1800
+ 10100
+ ."\65

Summa

25QO.U.

Z7HIO

+1336-1

D 2
E 2
IV
V

c
c

D
D
F
(i

I
4
I
2
1
3
4
3

VI
VII

VIII

E 10
B 2
D 3
E 2
B Il

B IR
B 20

c

4
7
E 3
E 4
B 3

c

X

XI

c

4

D
B
B
B

2

B
R
B
R

XII

3
4

5
7

R
9

10

H 7

B 15

E 6

G 5
H I

XIII

B I
H 4

XV

A

+
+
+
+
+
+
+
+
+

+

+

41
51(1

32
67
3111
li0'
316
123

31
470
436

71\

+
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Riksrevisionsverket: Budgetutfallet 1984/85
Bilaga../

Beräknad.: förändringar a\' anslagsbchållningar på reser\'ationsanslag under budgetåret 19114185 I milj. kr.)
Reservation
1984-07-01

Il

B 10

Byggnadsarbcten för polisväsendet
l:lyggnadsarbctcn för kriminalv~irden
I Bidrag till internationella bistandsprogram
8 Ovriga u-lamlsplllitiska insatscr m. m.
F 5 Bidrag till anordnande av daghem och
fri tidshem
Ll 2 Drift av statliga vägar
B 3 Byggande av statliga vägar
B 4 Bidrag till drift av kommunala vagar och
gator
B 10 Sarskilda väginvcsteringar (82i83)
D 7 Siirskilda jiirnviigsinvestcringar m. m. i
Norrbotten i!C/83>
F I Flygplatser m. m.
G 4 Särskilda investeringar for post viisendet
F 9 Teckning av aktier i krcditakticbolaget
i83/84l
2 l:lyggnadsarhcten inom utbildningsdepartementets vt:rksamhet5områdc
l:l 4 Syssclsi1ttningsskapande åtgärdt:r
13 11
Syssclsiittningsskapande atgärdcr i BD lim
(82183)
Il 16 Medel for sarskilda insatser för övertaliga
inom Lunssavaara-Kiirunavaara Al:l
tLKABl (83/841
l:l 17 Vissa ent:rgihesparande ätgärder inom
bnstadsbeståndct m. m.
l:l 14 SmMöretagsut veckling
l:l 25 Bidrag till fartygsexport till u-l;indcr (78179)
2 Regionalpolitiskt stöd:
Vissa lnkali":ringsbidrag m. m.
c
Regionalpolitiskt stöd:
Lokaliserings Ian
4 Regionalpolitiskt stiid:
~egionala ut vt:.:klingsinsatst!r
:i Atgarder for ökad sysst:lsällning i
NorrbollC'm lim (82/83)
D 8 Program for utökad prospektering m. m.
182/83)
E Il
Statens va11.:nfallsvcrk:
Kraftstationer m. m.
E 17 Stöd för oljeersältande åtgardt:r
E 19 Program för prospektering efter olja och
naturgas
E 14 S!öd till utbyggnad av disrrihutionsanbggningar för fji1rrvärme (82/83)
E 15 Stöd för åtgärder i samband med upphandling. inom energiomradet (82i83l
E 15 Investeringar inom energiomradet (83/84)
G 13 Finansiering av stirlingmotorutveckling
(82/83)
G 18 Lån till SSAB Svenskt Stål AB för rekonstruktionsundamal 182/83)
G 20 Kapitahillskoll till Svenska Varv AB
182/83)
G 21 Tillskoll till Zenit Shipping AB 182/83)
G 8 Avskrivningslän till svensk varvsindustri
(83/84)

E 7

111
V
VI

VII
VIII
X

XI
XII

c
c

c

c
c

Reservation
1985-06-30

Ökning
l\lin:;kning

148
1%
2544
978

38

-

110
2 783
I 337

+

~39

+

359

35
1989
630

+

I 745
I 060

35
244
430

545
224

f.73
69

+ 128
- l'i'i

40
82
110

33
72

40
49
38

+
-

50

I IO
8ti

50

35
3042

2 349

69

29

2:'2

140

-

35
693
40

-

112

- 943

946
39

+

60

39

60
164

+ 164

2 276

2 576

+ 300

265

363

+

36

98
36

240

176

627
120

571
199

+

415

+ 415

295

135

- 160

579
350

379
290

- 200

64

60

33
196

33
67

50
601
464

56
79

129
-

118

50
601
346

(+)
(-)
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Riksrevisionsverket: Budgetutfallet 1984/85
Reservation
1984-07-01

G 13

XIII
XIV

E I
A 8

Ersättning till Statsförctag AH för kostnadcr för marknads- och produktutveckling
m. m. inom Regioninvestgruppen (83/841
B yggnadsarbeten för statlig förvaltning
Riksdagen: Nytt rik~dagshus

115
133

14

Reservation
1985-06-30

-

Övriga

7855

58
4
7 617

Summa

26404

23461

43

Ökning
Minskning

-

115
75
39
:!.38

-2943

(+)
(-)

Bilaga 1.3 Riksrevisionsverket: Budgetutfallet I 984/85

1.5
BilUf,:ll

Beräknad disposition

3\'

5

rörliga krediter
Utcstaende
bdopp
1984-06-30

Tdeverket
Televerket. Abonnentutrustningar
Statens järnvägar
Luftfartsverket
Riksförsäkringsverket
Lantbruksstyreben
Förluster pa exponkreditgarantier
Ovriga
Summa

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1984

75
1525
400

Beräknat
utestäemle
belopp
1985-06-30

500
40
!00

Beräknad
förämlring
1984/85

75
-15:!5
+ !00
+ 40

lllO
60
I OR7
163

1278
160

+ 191

3410

2078

-1332

60
3

Bilaga 1.4

Vissa tabeller
rörande den statsfmansiella
utvecklingen m. m.

ei:: "'Cl

Tabell I. Stalslmdgeten.• utnckling 1963/64-1985/86
::::i

::: 3

--

t\lilj. kr.)

~Il) '?

):;.:

"'
§--

I %3/64

196H:i5

1965/66

1966/67

1967/68

1968/69

1969/70

~

Inkomster

21960

25570

29236

31747

33416

36236

40404

:>:

Ctgifter

22048

25735

29590

33378

.'6 347

38883

~
·._,,

Anslag'
Rörliga krcdiler
(- = minskad disposition)

22 037

25 599

29 569

3.3314

36190

38 811

+

Il

+ 136

+

21

+

Saldo

-

86

-

-

354

-

-""
.....

~

~

1971i72

1972173

1973/74

1974/75

45637

51830

545B

61489

72490

44221

48269

55497

60718

70881

83187

44046

4K6.'i3

55 570

61195

7092K

82 914

•

<
..,

F
-"'

l<.!70i71

1975176

165

1976/77

1977178

64

+

157

+

n

+

17.'i

-

384

1631

- 2931

- 2648

- 3817

- 2632

1978179

1979180

1980/81

1981/82

198218.l

-

73

47fi

-3667

- 6205

1983/84

-

47

+

°'"'

1984!85

1984/8.'i

1985186

--= "'
::i
"'

Statsbudget

Nv beräkning

=
"'=
~
Il)

::::

;::::

?"

:...

;"

c

<!

~

Inkomster

9_, 934

104360

1121 B

119 664

132491

155 287

167131

191280

221 165

244085

251120

256 864

Utgifter

97658

114845

137 292

158 341

182 475

215 238

235164

277 879

298264

311383

320859

320325

Anslag'
Förändring av
an slags be hål 1ni ngar~
t + = förbrukning
- "' uppbyggnad)
Rörliga krediter
(- =minskad disposititinl

97232

I 14 739

136 331

158 605

181 417

214 783

236406

277 031

297 88 I

298 883

314 248

3 l.'i 325

+ 7943

+

4500

+ 426

+

+

500

Saldo

-3724

-10484

106

+

961

-25179

-

264

+ I 058

+

-38678

-49984

-59951

455

-

1242

-68033

+

848

-86599

+

383

-77099

~

13000

-

500

-67298

-

1332

-69 739

-63461

f")

~

s·

!fQ

~

=

::i:,

::::..:

1

Förändring av anslagsbehållningar har för utfallsåren beräknats i anslagen.
~ Inkl. beräknat tillkommande utgift<;behov. netto.

~

..

273

-10698

oe

0~ f:.
Il)

- 9393

'I:;

:::,

>:
:::,

.._
:i..

0
0

Tabell 2. Statsbudgetens realekonomiska uh·eckling 1974175-1983/84
Beloppen avrundade till närmaste 10-tal milj. kr. Löpande priser.

~

Ci'

.:i.

l1Q

1974175

1975/76

1976/77

1977/78

1978/79

1979i80

1980/81

1981/82

1982/83

1983/84

72490

93930

104360

112110

119660

132490

155 290

167130

191280

221 170

Direkta skaller
Indirekta skatter
Övriga inkomster

24920
39 350
8220

34170
49710
10050

33320
60480
1051)0

29420
70220
12470

32 670
72360
14630

J6 990
78910
16590

36420
98400
20470

38990
101480
21)660

42820
116 6IO
31850

53080
134 6.~0
33460

Utgifter

83190

97660

114850

137 290

158340

182470

215240

235 160

277880

298260

Statlig verksamhet
K,1nsumtion
Investeringar
Transfereringar exkl.
statsskuldriintor
Till hushall inkl. socialförsäkringssektorn
Till kommuner
Övriga
Statsskuldräntor
Räntor inom landet
Räntor utom landet
Valutaförluster
Övriga utgifter (främst
finansiella transaktioner
och riirliga krediter)

29250

33580

37540

43030

476WI

521\/()

56160

601\20

65-150

70880

22770
6480

26120
7 460

29.~IO

8030

34490
8540

38890
8800

43 140
9670

45760
10400

49090
11 730

52 510
12 940

56760
14 120

-15 240

54 520

6600(}

78980

93640

102400

120330

134 670

147 120

152 900

21 370
16970
6900

23 610
19730
11180

27 300
23910
14790

32 360
28250
18 370

36630
32 840
24170

41480
36010
24910

49800
41800
28 730

55 190
45 170

59 250
47 360
40510

63 620
52360
36920

Inkomster

t.l

0

~

-:s

[I:

t.l

"'
:s

::i
t.l

:s
[
Ci'
c
[I:

~

34.~10

3 740

4130

5420

6920

8800

14510

23 770

27720

48200

60390

3 740

4130

5420

6540
380

-

7810
950
40

12 700
I 780
30

18440
4360
970

19140
7 160
1420

34050
9740
4410

40440
12 250
7700

8360

8210

12 750

14980

I I 950

17110

14090

-

-

496()

5-130

-

5/IQO

~

t")

?:

:;·
(JQ
~

:s

Anm: From I 980/81 har förändring av den realekonomiska indelningen gi<'rt~. Detta gäller bl. a. fördelningen mellan direkta och indirekta skatter och
transfereringar till hushlill.
1

....

Tabell 3. Statsskulden ,·id slutet av budgetåret 1974/75-1983/114 m. m.

~
;"

<Milj. kr.J
Hudgetår Statsskulden

Förfallna
räntl11·

Di"ira\'

Riintelöpande
obligationslån

Riksobligationer

Premieobligationslftn

Statsskuldförbindel ser

Sparobligationslån

AllemansLån hos
statsinstitu- sparandet
tioner och
fonder m. m.

Statsskuldväxlar

Skattkammarväxlar

Upplåning i
utlandet

Övriga
lån

på
statsskulden

-

'.&:.

0

~

=
"'

-"-'
l lj

:i

Vid
sluter av
budgetåret
1974/75
. 1975176
l 976/77
1977178
1978/79
1979/80
1980/81
1981182
1982/83
191\3/84

~
llj

=
=
"'~
llj

63 680
68760
82 340
105 238
139086
192088
252 968
319686
407 325
482 6~6

36980
48 723
52057
62888
89025
108 385
117 878
170047
201333
189318

+11005
+ 5080
+ 13 580
+22 897
+33 84!\
+53002
+60880
+66718
+87639
+75 311

+ 2174
+ 11744
+ 3334
+ 10831
+26 138
-'-193(i0
+ 9493
+ 52 169
+31286
-12015

37600

7740
9425
11300
13 IOO
16150
19900
21 225
23 225
26025
34050

2264
16.~2

2 773
2 553
2615
2 513
I 263
I 263
D3
328

3 235
4203
5 210
6494
8 504
I0419
15 347
18 767
24084
26 747

I 086
I 788
2 313
2 168
3 167
4878
6376
7066
14564
15029

+ 540
+ 968
+l 007
+1284
+2010
+1915
+4928
+3420
+5317
+2663

+ 158
+ 702
+ 525
- 146
+I 000
+ 1710
+1498
+ 690
+7498
+ 465

-

1353

58 710
62ROO

12 259
2771
3016
6829
3 882
13 885
44155
36781
848
12463

109
192
5066
11203
14876
32105
46721
62535
81427
102947

+ 6163
- 9488
+ 245
+ 3 813
- 2947
+ I0003
+ _,o :!70
·- 7 374
- _,5 933
+Il 615

73
+
83
+
+ 4874
+ 6136
+ 367~
+ 17229
+ 14616
+ 15814
+ 18892
+21520

7
6
604
4
868
3
3
2
I
I

3 812
4 227
5 512
7015
8979
14582
23 006
264h8
43 734
52 120

;"

-=
~

~

l"l

c:
s·

~
~

=

Förändring
under
budgetåret
1974175
1975/76
1976/77
1977178
1978/79
1979/80
1980/81
1981182
1982/83
1983184

+37600

+1740
+1685
+ 1875
+ 1800
+3050
+3 750
+ 1325
+2000
+2800
+8025

+ 155
- 612
+1121
- 220
+ 62
102
-1250

-

-

930
5

-

-

-

-

-

+

-

-

-

+58710
+ 4090

1.~53

I
I
+598
-600
+864
-865
+

-

-

-

I
I

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

1120
416
1285
I 50.'
1964
5603
8424
3462
17 266
8 .~86

,_,.,

Norstedts Trvckcri. Stockholm 1984
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Lagförslag

Prop. 1984/85: 100
Bilaga 1.5

Förslag till
Lag om ändring i lagen (1972: 266) om skatt på annonser och reklam
Härigenom föreskrivs att 12 och 24 §~ lagen ( 1972: 266) om skatt på
annonser och reklam 1 skall ha nedan angivna lydelse.

Fiireslagen lydelse

Nurnrande lydelse

12 ~
Skatten utgttr för annons i allmiin
nyhetstidning med ../ procent av
bcskattningsviirdet och annars med
11 procent av beskattningsvärdet.

Skatten utgår för annons i allmlin
nvhetstidning med 3 procent av
b~skattningsvärdet och annars med
JO procent av beskattningsvärdet.

2H
Till skattskyldig, som redovisat
reklamskatt för annonser i självständig periodisk publikation. som
har karaktär av dagspress. populärpress eller fackpress. återbetalar
riksskatteverket så stor del av den
erlagda skatten för ett beskattningsår som warar mot en skattepliktig
omsättning om. s[ivitt gäller dag~
press. högst 9 miljoner kronor för
helt år och. såvitt gäller annan
press, högst 6 miljoner kronor för
helt år.Aterbetalningen. sker efter
utgfmgen av varje halvt beskattningsår. För första halvåret av ett
beskattningsår får återbetalat belopp ej överstiga skatten på en omsättning om hälften av de nämnda
beloppen. Är e!l beskattningsår
Hingre eller kortare iin tolv månader
skall de angivna gränserna räknas
upp eller ned i motsvarande mån.

Till skattskyldig. som redovisat
reklamskatt för annonser i självständig periodisk publikation. som
har karaktär av dagspress. populärpress eller fackpress. återbetalar
riksskatteverket så stor del av den
erlagda skatten för ett beskattningsår som svarar mot en skattepliktig
omsättning om. såvitt gäller dagspress, högst 12 miljoner kronor för
helt år och, såvitt gäller annan
press. högst 6 miljoner kronor för
helt år. Aterbetalningen sker efter
utgången av var:ie halvt beskattningsår. För första haldret av ett
beskattningsar får återbetalat belopp ej överstiga skatten på en omsättning om hälften av de nämnda
beloppen. Är ett beskattningsår
längre eller kortare iin tolv månader
skall de angivna gränserna räknas
upp eller ned i motsvarande man.

Föreligger rätt till återbetalning enligt första stycket får riksskatteverket,
om den skattepliktiga omsättningen kan förviintas med säkerhet icke överstiga det högsta belopp för helt år som anges i första stycket. medge
befrielse från skyldighet att inbetala reklamskatt.
Om synnerliga skäl föreligger. kan riksskatteverket återbetala skatt tidigare än som anges i första stycket.
I Se vidare anvisningarna.)

1 Lagen omtrvckt 1984: 156.
St:na,\e lydrlse av iagcn' rubrik 1975: Il 7.

I

Rikscl<1ge11 /984i85. I

.1<1111/.

Nr 100. Bilaga 1.5

Prop. 1984/85: 100

Bilaga 1.5

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1985. 24 § i den äldre lydelsen tillämpas
fortfarande i fråga om beskattningsår eller del därav som ligger före ikraftträdandet.

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1984

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning
finansplanen (bilaga l)
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Anmälan till statsbudgeten för budgetåret 1985/86, såvitt avser frågor som är gemensamma för flera huvudtitlar

1 Den allmänna lönenivån för statsanställda m.m.
Lönerna för det stora flertalet statstjänstemän och för vissa andra arbetstagare i offentlig verksamhet bestäms genom förhandlingar mellan
statens arbetsgivarverk (SA V) och de statsanställdas huvudorganisationer.
Den 21 maj 1984 träffade SAV samt Centralorganisationen SACO/SR,
Statsanställdas förbund och TCO:s statstjänstemannasektion (TCO-S) avtal om löner 1984-85 för statstjänstemän m.fl. (ALS 1984-85).
I ALS 1984-85 ingår bl. a. allmänt avlöningsavtal för statliga och vissa
andra tjänstemän (AST), allmänt tjänsteförteckningsavtal (ATFJ. tjänsteförteckningsavtal för undervisningsområdet (TFU), tjänsteförteckningsavtal för kyrkliga tjänster (TFK), avtal om system för lönesättning av chefstjänstemän (chefslöneavtalet) och allmänt pensionsavtal för statliga och
vissa andra tjänstemän (pensionsavtalet). F.n. gäller de lönevillkor som
framgår av AST den 21 juni 1984. Enligt pensionsavtalet gäller statens
allmänna tjänstepensionsreglemente ( 1959:287, SPR) med anslutande föreskrifter i väsentliga delar som kollektivavtal i den omfattning de avser
berörda tjänstemän.
Enligt ett den 19 juni 1984 träffat avtal gäller ALS 1984-85 till viss del
samt vissa av övriga i föregående stycke nämnda avtal som kollektivavtal
även mellan SA V och Sveriges Arbetsledareförbund (SALFJ.
Pensionsförmånerna för de icke-statliga arbetstagare med statlig pensionsrätt som faller utanför SA V:s förhandlingsområde regleras i SPR med
anslutande föreskrifter.
För vissa statligt anställda läkare har förmånerna bestämts genom avtal
mellan SAV och Sveriges läkarförbund. F. n. gäller för denna personal d~
I
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lönevillkor som framgår av avtal den 5 septemher 1984 om allmiinna
bestämmelser för vissa statliga liikare m. Il. !ABU.
Samtliga hittills nämnda avtal giiller för tiden den I januari 1984-den 31
dt:cember 1985.
Till grund för beräkningen av anslagen till avlöningar <Kh pensioner
under nästa budgetår har lagh de lime- och pensinnshclopp Sllm giiller
fr.o.m. den I maj 1984. Anslagsberiikningen innefattar ett lönekostnadspi1lägg med 39~;;..
I förhållande till det löncliige som lag till grund för beriikningen av
lönekostnaderna i budgetpropositionen 1984 har medriiknats iindringar
som skett fr. o. m. den I januari 1984 dl'is till följd av uppgörelsen den 6
december 1983 i fråga om förtjiinstutve~klingsgarantin enligt avtal om
löner 1983 för statstjänstemiin m.11. (ALS 1983). dels till följd av ALS
1984-85. Förtjänstutvecklingsgarantin innehar en höjning med 0.8 '."i.
ALS 1984-85 innebar en höjning av lönerna for 1984 i genomsnitt för
statsförvaltningen med 4.4</i-.
Avtalen har beaktats i löneomriikningen. liksom de ramar. som myndigheterna disponerar under tiden den I juli 1984-den 30juni 1985 enligt avtal
den 12 september 1978 om lokala lönefi.irhandlingar m.m. inom ATF-omriidet (L-ATFJ samt senare träffade ändringsavtal.
Genom SAV:s försorg har regeringskansliet i höstens budgetberedning
haft tillgång till ett mer detaljerat underlag för beriikning av myndigheternas lönekostnader budgetåret 1985/86. Med utgiingspunkt i SAV:s uppgifter har i budgetförslaget kostnadseffekterna av ALS 1984-85 pii limeplanslönerna beräknats utifrån resp. myndighets faktiska löneprnfil.
Enligt ALS 1984-85 ersätts löneplanerna T oi.:h F av en ny löneplan N
den 1 juli 1985. Det är därför inte nu möjligt att ange vad som kommer all
gälla i fråga om anställningsvillkor för budgetaret 1985/86. Dessa friigor
torde senare få anmälas för regeringen.
Jag hemställer att regeringen bereder riksdagen tillfälle
att ta del av vad jag nu har anfört.

2

Lönegradsplaceringen för vissa tjänster m.m.

I allmänt tjänsteförteckningsavtal (ATFl den 6 juni 1984 har statens
arbetsgivarverk (SA VJ samt Centralorganisationen SACO/SR. Statsanställdas förbund och TCO:s statstjänstemannasektion !TCO-S l fastställt
lönegradsplaceringen för de statligt reglerade tjänsterna. Enligt avtal den
19 juni 1984 gäller ATF som kollektivavtal även mellan SA V och Sveriges
arbetsledareförbund (SALF). Sedan budgetåret 1978179 har parterna förfogat över ett årligt löneutrymme enligt bestämmelserna i avtalet den 12
september 1978 om lokala löneförhandlingar m. m. inom ATF-området
(L-ATF) samt senare träffade ändringsavtal.
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Enligt ATF får under avtalsperioden ändring av anställnings villkoren för
en tjänst ske dels i den utsträckning och på det sätt som föreskrivs i
L-ATF, dels vid större organisationsförändringar, dels vid andra tillfällen
om arbetsgivaren finner särskilda skäl föreligga. När en ny myndighet
inrättas eller om en organisationsförändring innebär att ett större antal nya
tjänster måste inrättas skall arbetsgivaren lämna berörda huvudorganisationer tillfälle till förhandling om anställningsvillkoren för de nyinrättade
tjänsterna. I andra fall prövas frågan om anställningsvillkoren för en nyinrättad tjänst av arbetsgivaren. När arbetsgivaren beslutar om anställningsvillkoren för en ny tjänst, skall hänsyn tas till vad som gäller för andra
tjänster inom det aktuella myndighetsområdet. Beslutet får meddelas först
sedan berörda arbetstagarorganisationer underrättats. Den organisation
som vill kan påkalla förhandling i dessa fall. Sådan förhandling förs under
freds plikt.
Enligt tjänsteförteckningsavtalct den 28 juni 1983 för undervisningsområdet (TFUl och tjänsteförteckningsavtalet den 16 november 1984 för
kyrkliga tjänster <TFK) gäller i huvudsak motsvarande regler när en ny
tjänst inrättas inom dessa områden.
Enligt tjänsteförteckningsavtalet den 5 september 1984 för vissa statliga
läkare m.tl. (TFL) kan part påkalla förhandling om anställningsvillkoren
när en tjänst nyinrättas eller direkt berörs av en ändrad förvaltningsorganisation. Sådan förhandling förs under fredsplikt.
Tjänstemän som omfattas av chefslöneavtalet uppbär i regel lön i form
av baslön jämte ett antal tjänstetillägg och eventuellt ett personligt tillägg.
Antalet tjänstetillägg och storleken av det personliga tillägget bestäms av
regeringen eller statens chefslönenämnd. Vissa tjänster är emellertid inom
ramen för chefslöneavtalet placerade i lönegraderna F 30-F 35.
Lönesättningen för de tjänster som regeringen i budgetpropositionen
begär riksdagens bemyndigande att inrätta sker enligt de regler som framgår av avtalen. Även när det gäller tjänster, som kan inrättas utan riksdagens medverkan men för vilka regeringen beräknar medel under de olika
huvudtitlarna, har anslagsberäkningen skett med utgångspunkt i lönesättning enligt gällande regler.
Jag hemställer att regeringen bereder riksdagen tillfälle
att ta del av vad jag nu har anfört.

3 Bemyndigande för regeringen att godkänna vissa löneavtal
I prop. 1984/85: 83 om ändringar i regeringsformen m. m. föreslås bl. a.
att riksdagens lönedelegation avskaffas och att dess uppgifter förs över till
finansutskottet fr.o.m. den I januari 1986. Det gäller godkännande på
riksdagens vägnar av kollektivavtal på det statligt reglerade området,
m.m.
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Förslagen i propositionen grundas pä betiinkandet (Os C 1983: 2) Riksdagen och statstjänstemännens anställningsvillkor. som har lagts fram av
utredningen ( Fi 1972: 06) om under~tällning av avtal. Betankamkts sammanfattning och en sammanställning av remissyttranderw över betiinkandet finns i propositionen.
I propositio~en aviserar jag att jag skall iitakomma med forslag om att
inhämta riksdagens bemyndigande till ökade bcfogcnhcter för rcgcringen
att godkänna kollektivavtal om anställningsvillkor för bl. a. arbetstagare
vid myndigheterna under regeringen och för liirare. Jag tar nu upp denna
fråga.
Mitt förslag är att riksdagen i stor utstrfö:kning delcgerar till rcgeringen
att godkänna kollektivavtal på det statligt ~cglerade omriidct.
Utredningens förslag överensstämmer med mitt.
Remissinstanserna lämnar genomg{1ende utrcdningsförslaget utan erinran på denna punkt.
Skälen för mitt förslag är följande.
Riksdagens lönedelcgation tillkom år 1965 i samband med att riksdagen
fattade beslut om den förhandlingsrättsreform för de offentligt anstiillda
som innebar att dessa fick rätt att träffa kolh:ktivavtal om sina anstiillningsvillkor. Delegationens uppgift skulle vara att överliigga i förhandlingsfriigor som skall gälla för statens arbetstagare eller som i övrigt tillhör riksdagens prövning. Med det senare uttrycket avsågs bl. a. läran:. priistcr och
vissa andra arbetstagare med statligt n:glcrade tjänster. Lönedclegationcn
fick rätt att på riksdagens vägnar godkänna avtal i sådana friigor eller. om
frågan undantagits från avtal. förslag till reglering av den. Under iircn
1965-1983 har inemot I 000 avtal godkänts av delegationen.
Av skäl som redovisats av utredningen har dekgationens roll som samrådsorgan inför förhandlingar ej blivit den tänkta. Godkännande av avtal
har i stor utsträckning skett rutinmässigt och utan n<igon mer ingiiende
prövning. Även sådana omständigheter som 1976 års arbetsrättsreform
och ändringar av det avtalsbara området har haft viss betydelse för delegationens funktion.
Som exempel härpå har nämnts att lönedelegationen numera - efter
tillkomsten av det s. k. chefslöneavtalet - inte längre tar ställning till
lönesättningen av bl. a. verkschefstjänster. Som en följd härav har lönedelegationen fört vissa resonemang om sin ställning. Vissa aktiveringssträvanden har gjorts men inte lett till någon nämnvärd förändring.
Förslaget om en omfattande delegering till regeringen att godkänna avtal
skall ses mot denna bakgrund. Det kan inte anses främja några intressen att
underställa riksdagen avtal för godkännande, om detta endast är en ren
formalitet.
Med hänvisning till vad jag har anfört hemställer jag att regeringen
föreslår riksdagen
att regeringen bemyndigas att utan att höra riksdagens lönedelega-
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tion godkänna dels avtal om de anstiillningsvillkor som skall gälla
för statens arbetstagare. dels de avtal i övrigt som nu tillhör
riksdagens prövning. allt under förutsiittning att avtalen inte gäller generell reglering av ifrfigavarande tjiinstemiins anställningsvillkor i samband med de allmiinna avtalsrörelserna eller annars
iir av mer avseviird. sjiilvstiindi!! statsfinansiell betydelse.

4 Tjänstledighet för statsanställda "UD-makar" m. n.
En arbetstagare. vars make iir anställd inom utrikesförvaltningen och i
den anställningen stationerad utomlands. bör i regel medges tjänstledighet
under högst I 2 [1r för att vistas tillsammans med maken p{1 stationeringsorten.

Det

har

regeringen

föreskrivit

tjiinstledighetsförordningen

( 1984: 111 l. som triidde i kraft den I april 1984 och som är tillämplig på det
statligt reglerade omr<°1det. dvs. för statsanstiillda och för lärare. försäkringskasseanstiillda m. n.
Tidigare har för riksdagen anmälts att tjänstledigheter av här angivet slag
borde omfatta sammanlagt högst sex <°1r (prop. 1975: I bil. 2 s. 8. lnU 4. rskr
218).
I fortsättningen bör enligt min mening dessa frågor - som för övrigt
alltsedan år 1979 kan bli föremål för kollektivavtal - kunna avgöras genom
föreskrifter av arbetsgivaren utan att riksdagen underrättas (jfr punkt 6 i
övergångsbestämmelserna till lagen 1976:(100 om offentlig anställning. omtryckt 1982: 100. ändrad senast 1983: 1074).
Jag hemstiiller att regeringen bereder riksdagen tillfälle
att ta del av vad jag nu har anfört.

5 Verksamheten i Offentliga sektorns särskilda nämnd
Offentliga sektorns särskilda nämnd inriittades genom det särskilda huvudavtalet den 29 november 197(1 tSHAl - ett led i 1976 års arbetsrättsreform (prop. 1975/7(1: 105. lnU 45. rskr 404).
Nämnden hestf1r av sju riksdagsledamöter och sex företrädare för avtalsparterna. Den är beslutför bara när den är fulltalig. Den kan enligt SHA
kopplas in. när det gäller förhandlingar om kollektivavtal som rör anställningar hos staten. kommunerna. landstingen. försäkringskassorna eller
svenska kyrkan. Om en förhandlingspart invänder att ett begärt kollektivavtal i något visst ämne inte bör träffas. eftersom det skulle kränka den
politiska demokratin. kan denna fråga hänskjutas till niimnden för ett
utlåtande. som utgör en rekommendation till parterna.
Av förarbetena till arbetsriittsreformen framgår att frågor som gäller den
offentliga verksamhetens m<°1I. inriktning. omfattning eller kvalitet hör till
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det politiska bcslutsområdet (anf. prop. bil 2 s. 151 ). Avsikten har varit att
det i första hand skall ankomma på parterna att inom förhandlingarnas ram
lösa hithörande gränsdragningsproblem och att hänskjutande till nämnden
sålunda skall ske bara i undantagsfall (anf. prop. bil. 2 s. 155. anf. InU s.
58).
Enligt riksdagens beslut (prop. 1977/78: 176. AU 37. rskr 336) skall
verksamheten i SHA-nämnden årligen redovisas för riksdagen.
Jag får därför upplysa att det hittills - fram till denna dag - inte har
hänskjutits något enda ärende till nämnden.
Jag hemställer att regeringen bereder riksdagen tillfälle
att ta del av vad jag nu har anfört.

6

Nordisk utbytestjänstgöring

Ordningen med nordisk utbytestjänstgöring är nu inne på sitt sjunde år.
För svenska deltagare regleras den i förordningen ( 1980: 848) om utbytestjänstgöring i andra nordiska länder (omtryckt 1984: 32). Statens arbetsmarknadsnämnd svarar bl. a. för att sprida information om utbytestjänstgöringen till myndigheter, anställda och personalorganisationer.
Intresset för utbytestjänstgöringen har under de allra senaste åren ökat
kraftigt såväl i Sverige som i de andra liinderna. Både anställda och
myndigheter synes bli alltmer uppmärksamma på de praktiska möjligheter
till förnyelse och breddade erfarenheter som tjänstgöringen erbjuder.
Regeringen har i mars 1984 utsett ytterligare tre svenska deltagare till
1984 års utbytestjänstgöring. De kommer från regeringskansliet och har
under året tjänstgjort i ett annat nordiskt regeringskansli. I september 1984
har regeringen vidare utsett de 17 svenska deltagare som under år 1985
skall tjänstgöra i Danmark. Finland. Island och Norge.
I och med detta är antalet svenska stipendiater sedan år 1979 uppe i 81.
Samtidigt har ett antal tjänstemän från de andra länderna tjänstgjort i
Sverige.
Jag vill i detta sammanhang också nämna att Nordiska ministerrådet har
beslutat att fr. o. m. år 1985 ställa medel till förfogande för utbytestjänstgöring för sådan personal utanför det statligt lönereglerade området som
särskilt arbetar med narkotikafrågor. Beslut om vem som skall delta från
svensk sida i den utbytestjänstgöringen tas av Nordiska kontaktmannaorganct för narkotikafrågor.
Jag hemställer att regeringen bereder riksdagen tillfälle
att ta del av vad jag nu har anfört.
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Samhällsinformation
En viktig del av de offentliga myndigheternas service till medhorgarna iir

den informationsverksamhet som myndigheterna hedriver. Informationsdelegationen (8 1982: 01) har i sitt hetiinkande !SOU 1984: 68) Samordnad
samhiillsinformation lagt fram förslag om en sildan samordning av de
hefintliga informationsresurserna att allmiinheten liittare kan

rn tillg[mg till

samhällets service och svar p;°1 sina fr{1gor. I hetiinkandet hehandlas hl. a.
myndigheternas telefonservice och service genom lokala informationscentraler samt myndigheternas interna information. Betiinkandet remisshehandlas f. n.
1983 ;°irs demokratiheredning !C 1983: 03) skall undersöka vilka sv{trigheter och prohlem som finns för enskilda miinniskor niir det giiller att komma
i kontakt med kommunala organ eller serviceinriittningar. Den skall ocks[i
kartliigga den uthildning kommunerna ger sina anstiillda i syfte att öka
serviceinriktningen i den kommunala verksamheten. Ansvaret för den
kommunala informationen och för det kommunala förenklingsarhetct vilar
enligt 3 kap. I ~ kommunallagen ( 1977: 179. iindrad senast 1984: 507) på
kommunstyrelsen resp. förvaltningsutskottet. Beredningen skall studera
vilken effekt detta har haft. Beredningen skall liimna sitt sluthetänkande
senast den I juni 1985.
Jag hemstiiller att regeringen hereder riksdagen tillfälle
att ta del av vad jag nu har anfört.

8

Myndigheternas externa tidskrifter
lnformation<>delegationen !R 1982: 01 l har under 1984 överlämnat sitt

hetiinkande !SOU 1984: 68) Samordnad samhiillsinformation. Delegationen har enligt sina tilliiggsdirektiv <Dir 19!0: 29) haft att överväga vilken
roll de externa tidskrifterna i framtiden skall spela för samhällsinformationen samt helysa tidskrifternas möjligheter att helt finansiera sina kostnader med prenumerations- och eventuellt annonsintäkter.
Delegationen har vid sin analys av tidskrifterna funnit att de inte främst
är avsedda för allmänheten utan för handläggare i andra myndigheter.
forskare och andra som yrkesmässigt behöver information från myndigheterna. Tidskrifterna skall enligt delegationen närmast ses som hranschtid,krifter med aktuella upplysningar om iindrade regler. nya arbetsmetoder. aktuell faktainformation etc. Mot denna bakgrund anser delegationen att det inte iir möjligt att siitta generella ekonomiska ramar för tidskrifterna som att t. ex. kräva att samtliga tidskrifter skall vara självfinansierade.
Tidskrifternas prenumerationspris hör enligt delegationens mening sättas med hänsyn till mottagarnas förväntade villighet att betala. inte efter
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enbart självkostnaderna. Delegationen har pekat på vissa problem med
annonsfinansiering av tidskrifter. bl. a. att myndigheternas ställning kan
göra det olämpligt med kommersiella annonser och att trycksaker som
innehåller sådana annonser inte får distribueras som tjänstepost. Varje
myndighet måste enligt delegationen själv ta ställning till lämpligheten av
att införa annonser.
Delegationen anser att många tidskrifter skulle kunna förbättra sin ekonomi genom t. ex. gemensam upphandling av vissa tjänster.
Jag utgår från att de statliga myndigheterna fortsätter sin översyn av sina
övergripande planer och kostnader för information och att de därvid noggrant analyserar sin produktion av tidskrifter och annan tryckt information
från kostnads- och effektivitetssynpunkt. Dessa frågor bör också ägnas
uppmärksamhet i det normala budgetarbetet.
Informationsdelcgationens betänkande remissbehandlas f. n.
Jag hemställer att regeringen bereder riksdagen tillfälle
att ta del av vad jag nu har anfört.

9

Redovisning av statsförvaltningens ADB-användning m. m.

I prop. 1978179: 121 om användningen av ADB i statsförvaltningen redogjordes för olika frågor om statsförvaltningens användning av datorer för
administrativa ändamål. Bl. a. påtalades svårigheterna att snabbt och enkelt skaffa en överblick över den statliga databehandlingen. Riksdagens
behov av information anfördes särskilt. Denna fråga berördes även under
riksdagsbehandlingen (FiU 1978179: 34). Riksdagen fann det därvid ändamålsenligt att en årlig redovisning över ADB i statsförvaltningen bifogades
budgetpropositionen med hänsyn till de viktiga principfrågor och de betydande effekter för medborgarna som införandet av ADB ofta medför.
Regeringen har mot denna bakgrund uppdragit åt statskontoret att årligen utarbeta en redovisning efter vissa riktlinjer över användningen av
ADB i statsförvaltningen. Nu föreliggande redovisning, som bör fogas till
protokollet i detta ärende som bi/af.?a 2. I. bygger sålunda på uppgifter som
statskontoret ställt samman. Redovisningen avser främst användning av
ADB för administrativa ändamål. Den innehåller också ·information om
pågående och under budgetåren 1983/84 och 1984/85 avslutat utredningsarbete på dataområdet.
Jag hemställer att regeringen bereder riksdagen tillfälle
att ta del av redovisningen.
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Datadelegationen

I förra årets budgetproposition (prop. 1983/84: IOO bil. 2 s. 10) redogjordes för datadelegationens verksambetsplan för budgetåren 1983/84 och
1984/85. Enligt denna plan skall datadelegationen koncentrera sina insatser
på vissa områden. nämligen användningsområdet för s. k. telematik (datateknik i kombination med telekommunikation), användning av hemdatorer
m. m .. utveckling och användning av programvaror i den offentliga förvaltningen, i näringslivet och i hushållen, kartläggning av dataforskning vid
högskolor och myndigheter, bred utbildning i datafrågor samt datateknikens inverkan på yrkesutbildningsplaneringen.
Datadelegationen har i enlighet med sin arbetsplan överlämnat rapporten (Ds C 1984: 10) Datoranvändning i hushållen. I bilaga 2.1. avsnitt 3.3,
redovisas ytterligare rapporter och skrivelser från delegationen.
Under våren 1985 kommer en beredning och redovisning att ske av vissa
datapolitiska frågor. Det är naturligt att i detta sammanhang göra en
utvärdering av datadelegationens arbete och att ta ställning till inriktningen
av fortsatt verksamhet på området i enlighet med vad som sades vid
riksdagsbehandlingen av 1983 års budgetproposition (FiU 1982/83: 33).
Jag hemställer att regeringen bereder riksdagen tillfälle
att ta del av vad jag nu har anfört.
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Användningen av ADB i statsförvaltningen
I föreliggande redovisning, som utarbetats av statskontoret. presenteras
översiktlig information om användningen av ADB i statsförvaltningen.
Redovisningen bygger till stor del på den särredovisning av ADB-verksamheten som gjorts av myndigheterna enligt särskilda anvisningar. Annan
information som utnyttjats är framför allt uppgifter tillgängliga hos statskontoret. Redovisningen behandlar i huvudsak utnyttjandet av ADB för
administrativa ändamål. Den ADB-verksamhet som gäller reglering av
processer och förlopp av teknisk natur berörs därför i princip inte. För att
mer utförligt beskriva den ADB-användning som avser rationalisering av
kontorsarbe1e1s olika basfunktioner, t. ex. ord- och text behandling. har
statskontoret under år 1984 i likhet med år 1983 genomfört en särskild
kartläggning.
Redovisningen inleds med en översiktlig information i avsnitt I i syfte att
ge en helhetsbild av statsförvaltningens ADB-användning. Därefter redovisas i avsnitt 2 kostnaderna för ADB-verksamheten för de myndigheter
som har en mer omfattande ADB-användning samt dessas huvudsakliga
inriktning av ADB-verksamheten. Planerade förändringar anges huvudsakligen som anskaffningsbehov av utrustning. Viktigare ADB-system beskrivs mer detaljerat i avsnitt 2.2. Avslutningsvis ges i avsnitt 3 en översikt
över p{1gående och under budgetåren 1983/84 och 1984/85 avslutat utredningsarhete på dataområdet.

Översiktlig information
De fem första avsnitten behandlar användningsområden. kostnader. organisation. personal och utrustning för ADB-verksamheten inom statsförvaltningen. Redovisningen omfattar huvudsakligen myndigheter inom den
civila statsförvaltningen och försvaret men även affärsverken ingår.

I. I An\·ändningsområden

Ett begränsat antal ADB-tillämpningar svarar för merparten av statsförvaltningens ADB-kostnader. De större tillämpningarna inom den civila
statsförvaltningen, affärsverken och försvaret återfinns inom de verksamhetsområden som är uppräknade i tabell 1. Redovisningen baseras på
uppgifter från huvudmännen inom resp. verksamhetsomr~de. En närmare
beskrivning av insamlingen och avgränsningen av kostnadsuppgifterna
återfinns i avsnitt 1.2. Uppräknade verksamhetsområden inom den civila
statsförvaltningen svarade budgetåret 1983184 för 73 t;i: eller 766 milj. kr. av
de totala kostnaderna för ADB-tillämpningarna i denna sektor. vilka uppgick till 1047 milj. kr. För affärsverken och försvaret uppgick de totala
ADB-kostnaderna till 633 milj. kr. resp. 132 milj. kr.
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Tabell I. Verksamhetsområden med de större ADB-tillämpningarna inom statsförvaltningen
Andel (%)av de
totala ADB-kostnadema i resp.
sektor
Cil"i/a stal.l:förva/tningen
- Administration inom polisväsendet (rikspolisstyrelsen)
- Administration av allmän försäkring (riksförsäkringsverkel)
- Bil- och körkortsregistrering
(trafiksäkerhetsverkct)
- Administration av skatter, folkbokföring samt cxekutionsväsendet
( riksskattcverkct)
- Administration av arbetsförmedlingsverksamhet
(arbetsrnarknadsstyrelsen)
- Fastighetsregistrering och
inskrivning (centralnämnden för
fastighetsdata)
- Ekonomisk redovisning
(riksrevisionsverket)
- Statistikproduktion (statistiska
centralbyrån)
- Löneuträkning m. m.
(statens löne- och pensionsverk)
- Ovriga

Totalt
AfliirHerkt'll
- Postverket
- Televerket
- Statens järnvägar
- Luftfartsverket
- Statens vattenfallsverk
- Domänverket
- Förenade fabriksverken

Totalt
För.n·aret
- Operativ ledning
(överbefälhavaren)
- Personal- och ekonomiadministration
(försvarets civilförvaltning)
- Materieladministration
(försvarets materielverk)
- Övriga

Totalt
1

ADB-kostnader
i milj. kr.
budgetåret
1983/84

6

67

Il

118

3

33

22

230 1

12

125 2

4

40

2

21 1

8

81

5
27

51
281

100

1047

34
34
12
1
12
3
4

213
215
81

5
75
19
25

100

6334

15

20 5

8

11 5

39
38

51 5
50 5

100

1325

Inkl. personal- och utrustningskostnader för lansstyrelsemas dataenheter.
Inkl. kostnader för den ADB-framställda platslistan.
J Inkl. myndigheternas kostnader för system S.
4
Kostnaderna för affärsverken avser i huvudsak den administrativa databehandlingen vid de centrala ADB-funktionerna.
' Beräknade kostnader enligt anslagsframställningarna för budgetåret 1983.'84.
2
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Ett annat sätt att betrakta statsförvaltningens ADB-verksamhet är att
studera förekomsten av ADB-tillämpningar för olika ändamål. I tabell 2
redovisas den procentuella andelen myndigheter som har egna ADB-tilllämpningar inom nägra användningsområden. Således räknas intet. ex. det
statliga lönesystemet (SLÖR) som ett eget system för varje ansluten myndighet ulan endast för statens löne- och pensions verk. Valet och indelningen i olika användningsområden är inte entydig utan får ses som ett exempel
på hur ADB-användningen kan beskrivas. De olika områdena utesluter
inte heller varandra utan en myndighet kan använda ADB för olika ändamål. Områden som är specifika för i huvudsak en myndighet eller en
förvaltningssektor. som skatteadministrationen eller administrationen av
den allmänna försäkringen. har inte medtagits. Redovisningen är hämtad
från statskontorets rapport ( 1982: 11) Statliga ADB-system. Rapporten
omfaltar ADB-system för administrntiva och statistiska ändamål vid 125
myndighi;:ter (motsv .).
Tabell 2. Am·imdningsområden för ADB i statsfönaltningen år 1982
Användningsområde

Pcrsonal- och löneadministration
Ekonomiadministration
Ma1.:ri.:ladminis1ration
Dokument- och i1rendehantering
Statistikproduktion

Andel ( '/'r} av myndigheterna
med egna ADB-system inom
användningsomriidct

33
43
:!I
5K
38

P('l'.rn1w/- och lö11ead111i11istratio11 innefattar personalplanering. personalregistrering. löneberäkning, löneregistrering m. m. De större tillämpningarna inom detta område är det statliga lönesystemet SLÖR (för försvaret F/SLÖRJ samt det personaladministrativa systemet PI. För SLÖR och
PI ~ir statens löne- och pensionsverk huvudman.
Ektmo111iad111i11istl'lltio11 innefattar ekonomisk redovisning, fakturering.
kostnadsberäkningar m. m. Inom detta omräde finns bl. a. det statliga
redovisningssystemet (system S) för vilket riksrevisionsverket är huvudman .
.\/at('l'ie/ad111i11istl'lltio11 avser administration av lager. förråd. materiel
eller inventarier av olika slag. Exempel på större tillämpningar inom detta
område återfinns bl. a. inom vägverket och försvarets materielverk.
Dok111111•111- och iircmlelw111eri11g är en samlingsbeteckning för hantering
av dokument i diarier. arkiv. bibliotek m. m. En av de större tillämpningarna inom detta område är ADB-systemet för forskningsbiblioteken
(LIBRISl med kungliga biblioteket som huvudman.
S1111is1ikprod11ktio11 avser ADB-system vars huvud- eller delsyfte är att
framställa statistik. De största tillämpningarna inom detta område handhas
av statistiska centralbyrån.
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Ett viktigt och snabbt växande användningsområde för databehandlingen inom statsförvaltningen är databehandlingsteknik för kontorsändamål.
De senaste årens datorisering av olika kontorsfunktioner har i stort sett
inneburit att ett relativt stort antal skrivmaskiner har ersatts av skrivautomater och att införandet av persondatorer ökat alltmer. Vid budgetårsskiftet 1984 fanns det ca 2 I 00 arbetsplatser för skrivautomater och ca 4 300
persondatorer. Uppgifterna om skriv automater och persondatorer baserar
sig på en enkätundersökning genomförd av statskontoret år 1984. Definitioner m. m. samt en närmare redogörelse för resultatet av enkätundersökningen framgår av avsnitt 1.5. Tabell 3 visar de vanligaste användningsområdena för statsförvaltningens persondatorer.
Tabell 3. Andel av persondatorerna i statsförvaltningen den 30 juni 1984 som utnyttjades för olika användningsområden
Anvandningsomradc

Kalkylering
Ord- och textbehamlling
Tcrminalanslutning till
andra datorsy>tem
Rcgisterhantcring och
annan databehandling
Utbildning av personalen

Civila
myndigheter
%:

Universitet
och högskolor'
%

Affärsverken 2

Försvaret 3

Totalt

%

<;(..

%

42

34
29

43
33

22

35

40

22

32

26

23

26

3

22

46

44
38

45

81

29

55

50
36

29

1
Räknat exkl. tekniska högskolan i Stockholm, Karolinska institutet samt universiteten i Göteborg. Stockholm och Uppsala.
2
Räknat cxkl. 73 persondatorer för vilka användningsområde ej specificerats.
! I motsvarande tahell i 1984 års redovisning noterades för höga andelsvärden för försvaret. Det berodde på
all föregående års kartläggning av persondatorer i denna sektor, i motsats till övriga sektorer. till stor del
grundade sig på tidigare insamlat material med en annorlunda disposition.

Skrivautomaterna används inte bara för ord- och textbehandling. Tabell
4 visar andelen arbetsplatser för skrivautomater som utnyttjas för andra
ändamål.

Tabell 4. Andel a\" arbetsplatserna för skrh·automater i statsfön·altningen den 30juni 1984 som användes även
för andra ändamål än ord- och textbehandling
Användningsområde

Kommunikation via telelinje
med annan utrustning
Annan databehandling som
t. ex. registerhantering

Civila
myndigheter

Universitet
och högskolor'

Affärsverken

Försvaret

Totalt

Ck,

o/c

l}f..

%

%

31

25

15

4

21

17

29

9

24

18

1 Räknat exkl. tekniska högskolan i Stockholm. Karolinska institutet samt universiteten i Göteborg. Stockholm och Upp>ala.
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Ett stort antal av statsförvaltningens ADB-system omfattar register med
personuppgifter, personregister. Enligt datalagen ( 1973: 289) definieras
personregister som register, förteckning eller andra anteckningar som förs
med hjälp av automatisk databehandling och som innehåller personuppgift
som kan hänföras till den som avses med uppgiften.
För att inrätta och föra ett personregister krävs enligt datalagen att den
registeransvarige har licens och i vissa fall tillstånd från datainspåtionen
(Dl). Registeransvarig är den för vars verksamhet registret förs om han
förfogar över registret. Det totala antalet licenser surn utfärdats uppgiir till
drygt 16000. Det finns ca 2 100 personregister i statsförvaltningen som
beviljats tillstånd av DI. Totalt i Sverige har det beviljats tillstånd för ca
30000.

1.2 Kostnader

Kostnadssammanställningen baseras i huvudsak pfl den redovisning av
ADB-kostnaderna som myndigheterna redovisat enligt de särskilda anvisningarna för anslagsframställningarna för budgetåren 1981/82, 1982/83,
1983/84 och 1984/85 samt anvisningar i samband med anslagsframställningen för budgetåret 1985/86. Materialet har kompletterats genom förfrågningar hos myndigheterna. Affärsverkens kostnadsuppgifter bygger på svaren
på en speciell förfrågan från statskontoret. Sammanställningen omfattar
den civila statsförvaltningen, affärsverken och försvaret men inte regeringskansliet eller riksdagens verk. Myndigheterna inom den civila statsförvaltningen och försvaret har haft skilda anvisningar för redovisningen.
De behandlas därför separat i framställningen.
ADB har karaktären av hjälpmedel och är integrerad med övrig verksamhet vilket gör att det är svårt att särskilja och identifiera ADB-kostnaderna. Sättet att avgränsa dessa har därför varierat hos myndigheterna.
Allmänt kan sägas att man vanligen endast redovisat särkostnader för
ADB såsom servicebyråavgifter, utrustningskostnader och kostnader för
personal som är direkt sysselsatt i datordriften eller i systemutvecklingen.
Vidare har myndigheterna i huvudsak endast redovisat kostnaderna för
den administrativa databehandlingen. I allmänhet ingår inte kostnader för
persondatorer och skrivautomater. Även när det gäller att särskilja olika
typer av ADB-kostnader har gränsdragningen mellan dessa visat sig svår
för myndigheterna. Detta beror främst på svårigheterna att avgränsa kostnader för drift och löpande underhåll av ADB-system från systemutvecklingskostnaderna. Enligt anvisningarna skall underhållskostnaderna hänföras till driftkostnaderna.
Med hänsyn till angivna begränsningar och brister i underlaget bör det
betonas att kostnadsuppgifterna som redovisas är osäkra.
Totalkostnaderna för ADB inom den civila statsförvaltningen, affärsverken och försvaret har enligt myndigheternas uppgifter uppgått till ca 2000
2 Riksdagen 1984185. I sam/. Nr 100. Bilaga 2
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milj. kr. för hudgetf1ret 1983/84. I hdoppd ingi1r kostnadt:r for drift och
utveckling av ADB-system. lXiremot iir klbtnaderna ftir registrering endast delvis inr<iknade.
I det följande redovisas hur kostrwdern;1 fördelar sig pi1 ADl3-drifl resp.
systemutveckling samt pii olika kostnadssbg.
1.2 .I ADB-kos11wd<'r .fi'1r c/{'lr !'i1·i/11 s1a1.-:fi11Ta/111i11g('l1

ADB-kostnaderna för dcn civila statsförvaltningen lexkl. affiirsverkenl
har för budgetåret 1983i84 uppgi1ll till ca I 270 milj. kr.
Tabell 5 visar hur ADl3-kostnaJerna i1r förddadt: pi1 ADB-drift och
systemutveckling. För att undvika duhhclrakning har inte kostnader för de
uppdragsfinansierade datacentralt:rna i den civila st;1tsfiirvaltningen - datamaskim:entralen för administrativ databehandling och universitctsdatacentralerna - medriiknah. Data.:entralernas kostnader :ar i st:illet delvis
inräknade genom all myndigheternas avgifter for erhilllna ADB-t_iiinster,
som avser antingen utveckling eller drift av ADB-system. ing;ir.
'Tabell 5. ADB-ko5tnadcr for den chila statsfonaltningen texkl. amirs\·crken) fordelade pa ADB-drift
syslcmuh·eckling

197')180 1
milj. kr. 'li
ADB-drift
inkl. und.:rhåll
Systemutveckling
Ej fördelade

Totall

1980/81 1
milj. kr.<:;.

1981/82 1
milj. kr. r;

198:!il'U 1
milj. kr. c;

198V8.\ 1
milj. kr. c;

198.\il\5~

milj. kr.';

Ol'h

l'l85i8b'
1rnl.1. kr. c;

517

70

572

71

h81

77

70.\

77

8Jt>

81\

41.\

80

I ll.\8

8:'.

20.\

27

198

25

101

:!O

185

:!O

170

l(l

195

17

1%

16

20
741

3

)()

.\

25

21>

-Il

-I

.lh

2

806

100

807

I 047 IOO

I 145

·'
100

2'1

100

·'
IOO

915

100

1
Utfallna kostnader.
: Budgeterade kostnader.
J Beräknade kostnader.

Av tabellen framgår att ADB-driften svarar för ca

!m r.;

o.:h syslemut-

vecklingen för ca 20!/r av ADB-kostnaderna.
Tabell 6 visar hur ADB-kostnaderna är fördelade på olika kostnadsslag.
Myndigheternas avgifter till de statliga datacentralerna motsvaras av personal- och utrustningskostnader m. m. för dessa. Därför har data.:entralcrnas kostnader medtagits i tabellen. För att undvika duhbelräkning har i
stället myndigheternas avgifter till de statliga datacentralerna frånräknats.
Skälet till att totalsummorna för tabell 5 är :ägre än för tabell 6 beror hl. a.
på att universitetens och högskolornas avgifter till universitetsdatacentraIerna inte framgått av redovisningarna. Totalsummorna i tabell 6 motsvarar därför bäst de verkliga totalkostnaderna för ADB i den civila statsförvaltningen (exkl. affärsverken).
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Tabell 6. ADB-kostnader för den ci\·ila statsförvaltningen lexkl. affärsverken) fördelade
1

1

1981/82
milj. kr.

1980/81
milj. kr. lj(.

1982/83'
milj. kr. %

~/(.

Personal
ADB-utrustning 4
Annan servicehyrå än statlig
Datorhearhetning'
Konsulter"
Övrigt 7
Ej fördelade

429
274

46
30

462
282

45
27

486
300

19
23
·p
101

2
3
3
Il

2

48

5

16
8
23
113
119

2
Il
12

18
33
28
137
88

Totalt

926

100

I 023

100

I 090

1983/84
milj. kr.

1

pa olika kostnadsslag
1985/86 3
milj. kr. lJl

1984/8Y
milj. kr. %

~~}-

35
32

45
27

502
338

40
26

542
414

39
29

557

2

3
I
2
15
13

38
9
34
192
172

3
I

3
12
8

36
8
28
189
166

14
12

39
I
30
215
221

14
14

100

1267

100

1401"

100

1572'

100

3

2

509

3
0

2

1 Utfallna kostnader.
z Budgeterade kostnader.
' Berliknade kostnader.
4 Kapitalkostnader i form av avgifter till stat,kontoret m. m., hyra till leverantörer och avgifter för tekniskt
underhåll.
5 Kostnader för försöksdrift vid systemutveckling som ej kan fördelas mellan kostnader för ADB-utrustning
och avgifter till scrvicehyråer.
'' Konsulter i huvud~ak utanför servicchyråavtal.
7
Kostnader för lokaler, avgifter till televerket. förbrukningsmateriel m. m.
• För universitetsdataccntralerna har kostnaderna för budgetåren 1984/85 och 1985/86 räknats fram genom att
anta ~amma kostnadsutveckling som från budg~tåret 1982/83 till 1983/84.

1.2 .2 ADB-kostnader för affärsl'erken

ADB-kostnaderna för affärsverken har för budgetåret 1983/84 uppgått
till ca 630 milj. kr.
Tahell 7. ADB-kostnader' för affärsverken fördelade på ADB-drift och systemutveckling
198 li82
milj. kr.

'!(

1982/83
milj. kr. <i(,

1983/84
milj. kr.

o/(.

ADB-drift inkl. underhåll
Systcmutveckling
Ej fördelade

389
117
6

76
23
I

40tl
148
12

72
26
2

448
174
Il

71
27
2

Totalt

512

100

566

100

633

100

1

Kostnaderna omfattar huvudsakligen den administrativa databehandlingen vid de
centrala ADB-funktionerna.
Tabell 8. ADB-kostnader' för affärsverken fördelade på olika kostnadsslag
1981/82
milj. kr.%

198
247
14

39

44
2
7

6

37
43
2
6
Il
I

56
12

512

100

566

Personal
ADB-utrustning
Servicebyråavgifter
Konsulter
Övrigt
Ej fördelade

189
220
13
30

Totalt
1

Se fotnot till tabell 7.

1982/83
milj. kr. '7c

54

35

1983/84
milj. kr. %

IO
2

212
267
16
49
71
18

33
42
3
8
Il
3

100

633

100
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1.2 .3 ADB-/..o.1·11111dt'r.fiir.fi'ir.\'1'11rc1

ADB-kostnaderna för försvaret har för hudgct<irc.:t I983i84 hcr<il>nats
uppgå till ca 130 milj. kr.
Tabell 9. ADB-kostnader for forsrnrel 1 fordelade pii drirt och u11·c<·klini:
I 980i8 I'
milj. kr.

ADB-drift inkl.
underhåll
Systemutveckling
Totalt

85

43
128

~;

116
34

1981 /82 I
milj. kr. •;
'17

ti-l

55

.\t.

100 152

l'>!Ci8Y
milj. kr. 'i

1983iK-f
11111_1. i..r. , ..

19K4."X'i"
milj. kr. 'i

93
54

63
.\7

88
44

h7
33

IOI
.\8

100 147

11111

U2

IOO

U9

198'ii86'
milj. i..1-.

<.:;

104
'i'i

ti'i
3'i

1011 159

100

73
27

1
Exkl. for11fikationsförvaltningen och civilför~V<ll',>lyn:lsc:n. B11dgc1an:11 1983/84. 1984:85 uc·h 198'it86 i1r
även exkl. försvarets radioanstah.
' Utfallna kostnader. För overbefälhavaren och ann~n h11dgetc:rade ko,111adcr enlig! ;111'lag,fra1u-t;t11ningarna
för budgelåret 1981i82. För förs1·arc:h rationalisering,inslitut. fii1»vareh raJ1,,.m,talt ,1.:h manni:n budgeterade kostnader enligt ön:rbcfälhavarens information"y,tc:m- nch datai..raftplan 198\l tUpL I nr 310).
·' Budgeterade kostnader enligt anslagsframstiiflningarna för hudgc:liin:t 1982/83. Fnr for"·areh ralionali,eringsinstitut. försvarets rudioanstalt nd1 marinen beriiknade kostnader enligt nverhdalhavan:n' mformation,system- och datakraft plan 1980 tOpL I nr 310).
• Beräknade kostnader enligt anslagsfran1stiillningarna for hudgel<irel 19821in. F<>r forsvarel' radioanslalt.
marinen och värnpliktsvcrket enligt överbefälhavarens p1-.1grampla11.
~ Beräknade kostna1.kr .:nligt anslagsframs1;11lningarna for budg.:t;ir.:t 198~il\4.
0
Beräknade kostnader .:nligt anslagsframställningarna for hudi,:c:tarcl l'llWK'i.
7
Beräknade kostnader enlig! underlag för övc:rbefalhavarcn' prngramplan for peri,1den 19K5/Xh-1981.Ji90.

För att undvika duhhelräkning har inte kostnaderna för försl'areh datacentral (FDCJ medräknats vid beräkning av förwarets ADB-kostnader
fördelade på drift och systemutveckling. Motsvarande: giillcr vid h.:ri1kningen av ADB-kostnaderna fördelade på ohka kostnadsslag. Försvarsmyndigheternas redovisningssän möjliggör inte motsvarande redovisning
som i tabell 6 för den civila statsförvaltningen.
Tabell 9 visar att driftkostnaderna utgör 65- 70 "~ o.:h sy~1emutve.:k
Jingskostnaderna 30-35 C/f av totalkostnaden.
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Tahell IO. Al>H-kostnader för förs,·aret 1 fördelade på olika kostnadssla~
191<0!1<1'
milj. kr.

Datorkraft
Per,onal <egen. annan
n1ymlighetl
Konsulter
(lvtigt !lokaler. exrenser m. m.l
F.j li>rdelade
Totalt

f<JI< I !1<2'
milj. kr.

r•
·(

r•(

191<2/1<3 4
mil.i. kr. <:.;

191<3/R4'
milj. kr.

,.,

'(

191WR5"
milj. kr. lj(.

.n

38

47

34

48

35

70

54

'i7

26

23

24
J.'i

19
12

24

17

14

33'
20•

24'

lfi

41'
20"

29

IK

30•

22

7
19

,,9

7
16

8
27

6

4

20

16

3
12

12

17

16

9
Il

113

IOO

1.W

IOO

136

100

130

100

139

100

(,

16"

41

' Exkl. marinen tg;iller ej hllll!!eti'irct J<JK4/K'i). fi1r,vare1<; radioanstalt. fortilikationsförvaltningen och civilforwars<;t vrelsen.
' L'.tfallna ·k11'tnadcr. Fiir 1iverhefiilhavaren och armt'n hudgclerade koslnader enlig! anslagsframs<iillningarna
for hudgetiiret 1981/!C. hir fi1rwarch ralionafi,crin!!sinstitut budgeterade kostnader enligt överbefälhavarens
infrl!"mation,system- och datakraft plan l'IKO <Opl. I nr 3 IOI.
' Budgeterade ko<;tnader enligt an,lag,fram,tiillnin!!arna for hudgct;°ircl 1982/83. För försvarets rationalisering,instilllt och marinen hniiknadc ko,tnader cnli!!t overbefiilhavarens informationssystem- och datakraftpla11 1980 <OrL I nr .~101.
4
Beriiknade kostnader enli!!t an,la!!'fram,tiillnin!!arna fiir hudgctäret 1982/RJ. För värnpliktsverket enligt
i>vc:rhcfalhavarcns programplan.
' Bcriiknade kostnader enligt anslagsframstiillningarna för hudget;'iret 19R3/R4.
"Beräknade kostnader enligt anslag,fram<;tiillningarna for hudget;'iret 1984/8.'i.
' Viss:1 myndigheter har inkluderat knn'11ltko<;tnader i della helopp. I heloppct for lmdget<°irel 19R3/R4 ingår 10
milj. kr. som iir ofiinlclat mellan konsulter och personal.
• Utnyttjade personalresurser hos FDC heniimnt FDC restirspool har av myndigheterna i varierande grad
inkluderats i kostnader fiir konsulter och ko,tnader för per,onal på annan myndighet. Identifierade kostnader
for personal hm FDC har inkluderat' i ko,tnadcn for personal p{1 annan myndighet.

I .J Organisation

I avsnitt 1.3. I och 1.3.2 redovisas hur ADB-driften resp. systemutvecklin~en iir organiserad i statsforval!ningcn. I anslutning till heskrivningarna
ge\ vissa kostnadsuppgifter.
1.3./ Al>B-dri(t -urga11isatio11111.

111.

Datordriften kan i princip organiseras p;'1 1v;'1 olika siill i forhtillande 1ill
den ADR-anviindande myndigheten. Det ena iir att omhesörja datordriften
med egna resurser. Det andra iir att mot ersiillning förliigga datordriften till
privat eller statlig servicehyrå eller till andra myndigheters driftenheter.
Tahell 11 visar hur myndigheter med egna ADB-system hade driften
organiserad år 1982. Redovisningen iir hämtad frän statskontorets rapport

(1982: 11) Statliga ADB-system. Totalt omfattas 12~ myndigheter ( motsv. ).
Som egen anliig.gning har endast riiknats större datorer. Persondatorer är
s[1ledes inte inriiknade.

Prop. 1984/85: JOO

Bilaga 2

Gemensamma frågor

Tabell I I. Datordriftens organisation i statsförrnltningen lexkl. alTärs\·crkenl år 19112
Typ av datordrift

Andel (':'<I av
myndigheterna

Egen anliiggning
Annan statlig anläggning
Privat scrvicehyrå
Egen och annan statlig anliiggning
Egen anläggning och privat servicehyrå
Annan statlig anläggning och privat servicehyrå
Egen anläggning. annan statlig anhiggning och privat servicebyrå

25
35

10
I 'i

:!
7
6
IOO

Av tabellen kan utläsas att 48% av myndigheterna (motsv.) år 1982
utnyttjade egen anläggning för hela eller delar av driften. 63 o/r andra
statliga anläggningar och 25 </r privat servicehyrå.
För den civila statsförvaltningen (exkl. affärsverken) var de ADB-användande myndigheternas avgifter till servicebyråer ca 135 milj. kr. budgettiret 1983/84 enligt myndigheternas särskilda ADB-redovisningar för är
1984. Figur I visar hur dessa avgifter fördelar sig på statliga resp. övriga
servil·ebyriier.

Statliga
service-

byrller

116 milj. kr.

86 %

Figur I. Användningen av servicehyrå i den civila statsförvaltningen (cxkl. affärsverken) fördelat på ~tatliga resp. övriga serviccbyraer budgetäret 19!(1184 räknat på
redovisade servicebyråavgifter. Riiknat exkl. arbetsmarknadsstyrelsens scrvicebyråavgifter.

Flertalet myndigheter som har en omfattande ADB-verksamhet har driften förlagd till egna anläggningar. Tabell 12 visar några ADB-användande
myndigheter som har större driftenheter. Datordriften gäller huvudsakligen egna tillämpningar.
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Tahell 12. Sliirre datordriftenhrter inom
t exkl. affarsnrken 1 år I 9R4
M ymli!!hl'I

Rik 'P<>lis't yrcl'cn
Rik ,for<1kring,vcrkc1
Viigvcrker
Trafiks;ikcrhet 'verkcl
Sveriges rnelcornl<>!!i'ka
och hnlrolo!!i,ka in,litul
Riks,kai1evcrke1
Slali,ti'ka eentralhvr;'m
1

m~·ndii:hrter

i drn ch·ila statsfönaltnini:en
To1alk<1s1nadcr'
fiir personal
och utrustning
milj. kr.

Pcr,<1nallw,tnader'

Lltrwaning'k<istnader 1

mil.i. kr.

mil.i. kr.

24.9'
-'-' .4
llC
4.9

19.X
29._'i'
17.0
17 . .'i

44.7
h4.9

4.9

7.4
168.4 4
29.7

2-~
I ltl.7 4

'·' ··'

~7 .7 4

16.4

J~.2

22.4

Redovisade kostnader fiir :\DB-drifr hudgel;ircl 19XVX4. Med tllru'1ning,koslnader mena' kapitalkoqnader ta\'giflcr till \lahknnlnrel m. m. l och hyra till leverantör samt tekni,kt underh;ill.
' Inkl. vi" personal r:1 rq!i,lcrhvr!m och sy,tcm,cklioncrna.
'Tillf;illigt li1!m: karitalkostnader fore hyle av dalornlru,tning.
4
Inkl. k<htnader for ADH-drifl for rik"kalle\'erkeh w'tcm hos liins,tvrclscrna.

Inom stahförvaltningen finns flera datacentraler som erhjuder datordrifttjiinster i huvudsak genom urrdragsfinansierad verksamhet till övriga
myndigheter. I den civila statsförvaltningen finns datamaskincentralen för
administrativ datahehandling I DAFA l och universitetsdatacentralcrna.
DAFA hesttir a\' tv?1 driftenheter förlagda till Stockholm och Giivle. DAFA
iir urpdragsfinansierad och upptagen i statshudgeten med ett formellt
anslag rii I 000 kr_ Andelen intiikter friin uprdrag Mm statsförvaltningen
var hudget<°ll'et I 98:V84 ca 79 '>i.
Universitetsdataccntralernas urpgift iir att tillgodose behovet av datahehamllingskapacitet för den högre uthildningen och forskningen men de åtar
sig iiven urrurag fri\n kunder utanför högskoleomr<°1det. Verksamheten
finansieras dels j:!enom intiikter fri°tn uprdraj:!en. dels genom avgifter fr;°Jn
de samverkande myndigheterna. friimst anviindare inom den egna högskoleregionen. Stockholms datorcentral iir upptagen i stat<;budgeten med ett
formellt anslag p;°1 I 000 kr.
Inom försvaret finns försvarets datacentral ( FDCl vars verksamhet är
urpdragsfinansierad och urptagen i statsbudgeten med ett formellt anslag
pi't I 000 kr. Utrustningsinkören finansieras dock via anslag. FDC hest<°ir
av tre driftenheter förlagda till Stockholm. Karlstad och Arhoga samt tvi\
driftställen som finn~ i Kristianstad och Östersund. Av intäkterna frfm
urrdrag knmmer 0.5 r;; friin organisationer utanför försvarsderartementets
ansvarsomrilde _
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Tahdl 13. Kostnadsfördelning för huvudsakligen uppdragsfinansierade datacentraler
i statsförvaltnin1,:en hud1,:etåret 1983/84
Datacentral

Stockholms datorcentral <QZl
Uppsala datacentral n..:DACl
Göteborgs datacentral !<JD)
Umeii högskoleregions
datorcentral (lJMD!\Cl
Lunds datacentral !LDC)
Universitetets i Linköping
datacentral (LIDACl
Totalt universitetsdatacentralerna
Datamaskincentralen för
adminis!rativ databehandling !D!\FAl
Försvarets datacentral (FDCl

Personal- Utrustkostnaningsder
kostnader
<;(.
%

Övriga
kostnader

Totalkostnader

o/r

milj. kr.

10

49.5
45.7
24.0

53
30
37

,,

41

51
45

14

13.7
14.9

26

68

7

8.1

41

44

15

156. l

22
19

160.8

37

52
41
33

46

,,

5~

28

18

16

87,8

Av tahellen framgår att totalkostnaderna för DAFA budgetåret 1983/84
uppgick till ca 161 milj. kr. Det är en ökning från budgetåret 1982/83 med
drygt 16 %. U niversitetsdatacentralernas kostnader uppgick till ca 156
milj. kr .. en ökning med ca 11 %. Kostnaderna för försvarets datacentral
uppgick i likhet med budgetåret 1982/83 till ca 89 milj. kr. Totalkostnaderna för denna grupp datacentraler var därmed omkring 406milj. kr. för
budgetåret 1983/84, en ökning med ca 10% från budgetåret 1982/83.
1.3 .2 Systcm11t1•ecklinR - orRanisation

Arbetet med att utveckla och införa ADB-system för administrativa
ändamål i statsförvaltningen sker i olika organisatoriska former. Som
huvudregel gäller att myndigheterna själva har hand om systemutvecklingen i enlighet med principen att myndigheten själv ansvarar för sin verksamhet. Civila myndigheter bör dock vid utveckling av ADB-system så tidigt
som möjligt samråda med statskontoret i frågor som är av större omfattning eller av principiell betydelse enligt fÖrordningen (1975: 567. omtryckt
1981: 478. ändrad 1982: 273) om rationaliserings verksamhet inom den civila statsförvaltningen. Sadant samråd bör även omfatta frågor som avses i
15 kap. 9~ sekretesslagen (1980: 10()) om hur myndigheterna skall ordna
sin ADB med beaktande av offentlighetsprincipen. Rationaliseringsförordningen föreskriver vidare att en myndighet i syfte att begränsa kostnaderna
vid införande eller förändring av ADB-rutiner i första hand skall använda
de färdiga program för ADB-system eller delar av ADB-system som finns
på marknaden om dessa i rimlig grad tillgodoser myndighetens behov.
Genom den rätt till medbestämmande i arbetslivet som tillkommer de
anställda enligt medbestämmandelagen och de avtal om medbestämmande
som har träffats i enlighet med denna lag har de anställda möjligheter att
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genom sina fackliga organisationer påverka beslut om att utveckla och
införa ADB-system.
Enligt förordningen ( 1981: 266) om investeringar i statliga ADB-system
skall vissa ADB-system i den civila statsförvaltningen forntom affärsverken särskilt prövas av regeringen vid flera tillfällen under utvecklingsarbctets gång. Den särskilda prövningen gäller stora eller p[1 annat sätt viktiga
investeringar i ADB-system. Regeringen har förbehfillit sig rätten att avgöra vilka investeringar som skall omfattas av denna prövning. Särskild
prövning skall emellertid alltid ske när de totala kostnaderna för utveckling
(utredning och konstruktion) och genomförande beräknas överstiga 5 milj.
kr. eller de totala kostnaderna för drift överstiger 2milj. kr. per ar. Regeringen har den I I juli 1984 givit statskontoret i uppdrag att utreda och
lämna förslag till en ny handHiggnings- och beslutsordning för de statliga
ADB-investeringarna. Utgfmgspunkten för den nya ordningen skall vara
att myndighets- eller verksamhetsvisa investerings- och finansieringsplaner för ADB-system fastställs. Dessa ADB-planer skall vara grundade
på AU/ADB-strategier. Statskontoret har också samtidigt fått i uppdrag att
utforma och lämna förslag till rutiner m. m. för myndigheternas arbete med
efterstudier av ADB-investeringar. Uppdragen skall avrapporteras i januari 1985.
Systemutvecklingskompetens i den civila statsförvaltningen hos andra
än de myndigheter som använder ADB. finns förutom hos statskontoret
även hos datamaskincentralen för administrativ databehandling. Vissa
myndigheter, bl. a. riksförsäkringsverket och riksskatteverket, har egen
systemutvecklingspersonal i större omfattning. I några fall har särskilda
organ inrättats för utveckling och införande av ADB-system som berört
flera myndigheter. Som exempel kan nämnas centralnämnden för fastighetsdata.
Myndigheterna anlitar dessutom i varierande utsträckning konsultföretag för utveckling av ADB-system.
Det finns flera föreskrifter speciellt gällande för försvaret. Överbefälhavaren (ÖB) leder och samordnar informationssystemutvecklingen inom
försvarsmakten. Regeringen beslutade våren 1982 att försvarets rationaliseringsinstituts rapport Struktur 90 skall ligga till grund för utveckling av
datasystem inom försvarsdepartementets verksamhetsområde. Vidare har
regeringen uppdragit åt ÖB att inkomma med förslag till en rad åtgärder i
syfte att omstrukturera och effektivisera ADB-verksamheten inom försvaret. Detta arbete beräknas påverka det nuvarande regelverket inom försva-

ret.

1.4 Personal
Statskontoret har under år 1984 med två undersökningar belyst n~1gra
frågor om personal och ADB i stalsförvaltningen.
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För att undersöka omfattningen av statsanstiilldas anviindning av ADB
har en särskild bearbetning gjorts av underlaget till en undersökning av
datoranviindning. Resultatet redovisas i avsnitt 1.4. I.
I avsnitt 1.4.2 redovisas resultatet av några frågor om avgång, rekrytering och utbildning av ADB-personal som ställts av statskontoret till ett
antal myndight:ter med omfattande ADB-användning.
1.4. I Datoram·ii11d11ing.rnndcr.1·iik11i11g

En undersökning av datoranviindningen i Sverige genomfördes av statistiska centralbyrån i samarbete med datadelegationen som en tilläggsundersökning till arbetskraftsundersökningen t AK U l i juni 1984. Syftet med
undersökningen har varit att kartlägga befolkningens kunskaper. erfarenheter och användning av ADB-utrustning. Vidare har fritgor stiillts om
datautbildningshchov, attityder till datorisering m. m. Resultatet av undersökningen kommer att presenteras i en särskild rapport. För att siirskilt
belysa niigra frågor om statsanställda och ADB har statskontoret gjort en
separat bearbetning av underlaget till undersökningen. Resultatet av denna
bearbetning redovisas nedan.
Vid bedömningen av undersökningsresultatet får hänsyn tas till att vissa
felkällor finns. De typer av fel som kan medföra att undcrsökningsresultatet skiljer sig frän det sanna värdet iir väsentligen bortfallsfel. stickprovsfel
och mätfel. Det totala bortfallet var 13, 7 0;. på ett totalt urval av 18 273
personer. Antalet tillfrågade statsanställda var ca I 300. Osäkerhet på
grund av stickprovets storlek är i stort ±2-3 procentenheter på det framräknade värdet. Vidare får man beakta att för flera av fr;°1gorna har svaren
varit beroende av den tillfrågade personens subjektiva uppfattning eller
bedömning. Ett svarsalternativ kan ha haft olika innebörd för olika personer vilket kan ha lett till mätfel i undersökningen.
1.4.1. I Personalens erfarenhet av datorer
Erfarenheterna av datorer iir omfattande i statsförvaltningen och ökar
snabbt. Över hiilften av de statsanställda har någon gång anv~int nf1gon typ
av ADB-utrustning eller i övrigt haft ADB-arbete. Som ADB-utrustning
har dft iiven räknats skrivautomatcr. kassaterminaler m. m. Mer än 215 av
de statsanställda har ffttt mer betydande erfarenheter pä omr[1det genom
att i mer än ett år någorlunda regelbundet anv~int någon typ av ~DB
utrmtning eller haft ADB-arbete. Antalet anställda i statsförvaltningen
som har nftgon erfarenhet av ADB-användning ökade med ca 50000 under
budgetåret l983i84 vilket motsvarar ca 1/10 av de ca 440000 statsanställda.
l .4.1.2 ADB-anv~indare. ADB-personal och behov av datautbildning
Antalet anställda i statsförvaltningen som i juni 1984 var användare av
någon typ av ADB-utrustning eller hade arbetsuppgifter med ADB-inslag
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var ca 175 000 vilket motsvarar ca 2/5 av totala antalet statsanställda. Ca
2/3 av dessa ADB-anv[indare och därmed var fjärde statsansttilld använde
eller arbetade år 1984 dagligen med någon typ av ADB-utrustning. Av
totala antalet ADB-användare i statsförvaltningen har ca 117. motsvarande
ca 25 000 statsanställda (osäkerhet p. g. a. begränsad stickprovsstorlek ::'::
ca 5 500). yrken eller arbetsuppgifter som har direkt samband med datoriseringen. Till denna grupp har räknats personal som är helt eller delvis
sysselsatt med programmering/systemering. drift. konstruktion/tillverkning, reparation/service. försäljning/konsultverksamhet eller utbildning/forskning inom ADB-området. De övriga ADB-anviindarna har arbetsuppgifter där ADB ingår som ett hjälpmedel till arbetsuppgifterna.
Behovet av ADB-utbildning i statsförvaltningen bedöms som stort av de
statsanställda. Över hälften anser nämligen att de behöver utbildning eller
mer utbildning inom dataområdet.
I .4.2 A l'RclnR. rekryterinR och uthildninR m· 1•iss ADB.-personal
Under senare år har det påtalats svårigheter med avgång och rekrytering
av viss ADB-personal inom statsförvaltningen. För att belysa dessa frågor
har statskontoret under augusti 1984 gjort ett antal intervjuer med personalchefer ( motsv.) vid sex statliga myndigheter. De tillfrågade myndigheterna. vilka samtliga har en omfattande ADB-användning, är rikspolisstyrelsen. försvarets datacentral. televerket, riksskatteverket. statistiska centralbyrån och datamaskinccntralen för administrativ databehandling. Uppgifterna om televerket avser endast personalen vid centrala anläggningen i
Farsta.
Intervjuerna avsåg endast den ADB-personal som huvudsakligen arbetar med utveckling. konstruktion och underhåll av ADB-system eller drift
av datoranläggning, dvs. de som har arbetsuppgifter som kräver mer
kvalificerat dator- eller databehandlingskunnande. Med denna definition är
ADB-personalen hälften av antalet anställda hos den tillfrågade myndighet
som har störst andel och ca 1110 hos den som har minst andel.
Nedan redovisas resultatet av statskontorets intervjuer.

1.4.2.1 Personalavgång
Personalavgången bland ADB-personalen hos tillfrågade myndigheter
var budgetåret 1983/84 mellan ca 1/10 och ca 2/10. I genomsnitt var detta
mer än dubbelt så stor andel jämfört med motsvarande uppgift för hela
personalen.
Majoriteten av den ADB-personal som slutade gick till privat anställning.
Det främsta skälet för att övergå till annan anställning anges vara högre
lön och i övrigt bättre anställningsförmåner. Även andra orsaker som
annorlunda arbetsuppgifter och bättre möjligheter till personlig utveckling
framförs som betydelsefulla.
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Bland åtgärder för att minska personalavgången nämns prioritering av
kvalificerat ADB-kunnande vid L-ATF-förhandlingar. kontraktsanställningar och tillhandahållande av förmånliga utbildningsmöjligheter. Televerket har sedan år 1978 haft möjlighet till friare lönesättning genom det
s. k. L-TVT-avtalct. Införandet av L-TVT har bidragit till att avgången
minskat. Fortfarande har det dock i vissa fall varit svärt att konkurrera
med privata arbetsgivare som utöver en hög lön erbjuder särskilda anställningsförmfmer. De tillfrågade myndigheterna kommer att använda sig av
möjligheten att ge s. k. marknadslönetillägg (ML T) till ADB-personalen.
ML T

~ir

ett centralt avtal mellan statens arbetsgivarverk och personalorga-

nisationerna och skall användas för särskilt konkurrensutsatta personalgrupper.
Det finns ingen annan enskild personalgrupp hos de tillfrf1gade myndigheterna som är lika stor och har samma avgtmg som ADB-personalen.
I .4.2.2 Rekrytering och utbildning
Rekrytering av ADB-personal hos de tillfrågade myndigheterna sker till
stor del genom internrekrytering. Det är i allmänhet svårt att rekrytera
ADB-personal med längre erfarenhet. Det huvudsakliga skälet till detta
anges vara att privata arbetsgivare erbjuder högre löner.
Den snabba utvecklingen inom datatekniken medför vanligen krav på en
omfattande fortbildning för ADB-personalen. I allmänhet utarbetas särskilda utbildningsplaner för denna personal hos de tillfrågade myndigheterna. Vanligen är också utbildningen för ADB-personal prioriterad.
Kraven på ADB-kompetens har delvis ändrats under de senaste åren
från främst kunskap om ADB-teknik mot kombinationer av ADB-teknik
och annan specialistkunskap om t. ex. ekonomi och organisation.

1.5 Utrustning
Följande uppgifter om ADB-utrustning i statsförvaltningen är huvudsakligen en sammanställning av uppgifter från en enkätundersökning genomförd av statskontoret år 1984. Undersökningen omfattade ADB-utrustning
inkl. skrivautomater hos myndigheterna den 30 juni 1984.
Redovisningen avser generellt användbar ADB-utrustning. Därmed omfattas inte ADB-utrustning som ingär i avgränsade processtyrandc. laborativa eller rent tekniska system eller speciella datorer för tidredovisning.
bevakning och dylikt. Definitionen på persondator har varit en dator med
en mikroprocessor med 8 eller 16 bits ordlängd. Exempel på en persondator är Luxor ABC 800. En skrivautomat har definierats som en specialdator som i första hand är avsedd för inskrivning. redigering och automatisk
utskrift av text.
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I statsförvaltningen fanns det vid budget~irsskiftd 19!'4 ca 26000 dataskärmsterminaler och skrivmaskinsterminakr anslutna till datorer. Dessutom fanns det ca 4 300 persondatorer och ca 2 100 arbetsplatser för skrivautomater. Summerar man antalet persondatorer. arbetsplatser för skrivautomater, dataskärmsterminaler och skrivmaskinsterminaler fanns det år
1984 drygt 32 000 sådana ADB-utrustningar i statsförvaltningen varifrån en
anvandare kunde utföra automatisk databehandling. Hur utrustningen var
fördelad mellan olika förvaltningssektorer framgilr av tabell 14. Knappt
hiilften av persondatorerna tillhörde universitet och högskolor. Största
delen eller drygt 1/3 av antalet arbetsplatser för skrivautomater fanns hos
civila myndigheter. Av tabellen framg~lr ocks[1 all största delen av antalet
terminalutrustningar i statsförvaltningen tillhörde affärsverken.

Tabell 14. ADB-utrustning i statsfonaltningcn den 30 juni 1984

Civila
myndig·
heter
antal
Antal per"1ndaton:r
Skrivautomater
- antal enstatinnsu trust ni ngar
- antal llerstalinnsutrustningar
- totalt antal
arbetsplatser
Terminal- och datan:gi-;treringsutrust ning
- antal dataskärmst.:rminaler rn:h skrivmaskinstcrminakr
- antal skrivart:

Cniversitet
och hög·
skolor'
antal

Affärsverken

Försvaret

Totalt

antal

antal

antal

978

I 783

919

605

4 285

538

318

454

296

1606

4ti

13

25

20

136

785

395

5titi

354

2100

7 64~
-' 97ti

11 513 2
I t:.50

2 459
t:.10

'_ Utrustnin_gsb.:standet för universitet och högskolor är i huvudsak enligt uppgifter
tran !orda mventarieregister. Antalet utrustningar vid teknisk<! högskolan i Stockholm. Karolinska institutet samt universiteten i Göteborg. Stockhnlm och Uppsala
har uppskatta!\ genom att anta att dessa nllltsvarar lika stor del av totala antalet
utrustningar den 30juni 1984 som de gjorde den 30juni 19ti3_
' Inkl. post verkets kassaterminalarbetsplat>cr (3 842 st.) och SJ:> biljcttbokningsterminaler (520 st.)_

Ökningen ::iv antalet persondatorer och arbetsplatser för skrivautomater
är betydande. Av de persondatorer och arbetsplatser för ~krivautomater
som fanns i statsförvaltningen den 30 juni 1984 hade ca 1/3 anskaffats
under budgetåret 1983/84. vilket framg[1r av tabell 15. Anskaffningarna
under detta budgetår bör till övervägande del representera en nettoökning
av antalet. Hälften ::iv de civila myndigheternas persondatorer anskaffades
under budgetåret 1983/84 vilket hör innebära att antalet fördubblades
denna sektor under detta budgetår.
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Tabell 15. Ökningen m· antalet ADB-utrustningar' under hudgctåret 1983/84
Civila
myndigheter
Antal anskaffade
utrustningar under
budgetåret 1983/84
- persondatorer
- arbetsplatser
för skrivautomater
- datasbrmstcrminaler och skrivmaskinsterminalcr
Antal anskaffadc
utrustningar undt:r
budget<lrc! 1983/84
i procent av totala
antalet
- persondatorer
- arbct splat ;er för
skrivau!omater
- da!askärmstcrminaler och skrivmaskinsterminaler
1

Universilet
och högskolor

488

Affärsverken

336

Försvaret

Totalt

214

I 560

103

654

192

148

l 140

l 007

l h89

3%

50

29

37

35

36

37

29

31

15

16

16

24
15

24

Se fotnoter till tabell 14.

I .5 .2 Kiip1·iirde på anskajj(id 11rrusr11i11g

Statsförvaltningen anskaffade under budgetåret 1983/84 ADB-utrustning
till ett totalt köpvärde av över 700 milj. kr. Hur totala köpvärdet fördelar
sig på anskaffade persondatorers och skrivautomaters resp. annan ADButrustnings köpvärde framgår av tabell 16. Köpvärdct på anskaffade persondatorer och skrivautomater har ökat i andel av totala köpvärdet för
anskaffad ADB-utrustning och var för budgetåret 1983/84 ca 20%.
Tabell 16. Totala köpvärdet Iinkl. mervärdeskatt) för ADB-utrustning anskaffad a,· statsförvaltningen
Budget<lr

Civila myndigheter.
universitet
och hög>kolor
och försvaret
Affärsverken
1

Kopvärdet'
för persondatorer och
skriv;rntomater
milj. kr. <Jf

1979/80
1980/81
1%1/82
1982/83
1983/84

15
19
43
71
108

22
,,

1982/83
1983/84

28
40

15
17

7
8
16

Köpvardet~

Totalt

för annan
ADB-utrustning
milj. kr. <;;-

milj. kr.

~

194
208
233
247

100
100

372

84
78
78

209
227
276
318
478

154
:!01

85
83

18:!
241

100
100

93

92

IOO
IOO
100

Köpvärdet for en persondator och en arbetsplah för en skrivautomat har beräkn;lls till 45 000 kr. resp.
l 20 000 kr. per utrustning resp. budgeti'u-. Uppgifterna om antal anskaffade utrustningar för resp. budgetår
pl!rioden 1979/80-1982/83 ar enligt statskontorcts enkatundersökning är 1983. tidigare redovisad i 1984 ars
redovisning.
" Uppgifter för civila myndigheter. universitet och hogskolor samt försvaret är enligt redovisning hos statskontoret och utrustningsnämnden för universitet och högskolor ( U U HJ. Avser utrustning anskaffad av
statskontoret och U C H. Kopvärdet för utrustning anskaffad av statskontoret avser beslutadt: anskaffningar
resp. t>udgetår. Uppgifterna om UUH:s anskaffningar avser bestiillningar av utrustning. Uppgifterna om
totala köpvärdena är därför inte hell jamförbara med de i tabell l 7. Affärsverkens uppgifter är enligt svaren på
en siirskild förfrågan från stat~kontoret.
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I .5 .3 Marknadsandelar Jiir olika .fi1hrikat ptl ADB-11tmsf11i11g
Tabell 17 visar marknadsandelar i statsförvaltningen för olika fabrikat pt1
ADB-utrustning 1cxkl. persondatorer och skrivautomater) r~iknat på köpvärdet pa den utrustning som anskaffats budgetliren 1982/83 och 1983/84.
Av tabellen framgår att ett litet antal fabrikat dominerar marknaden i
statsförvaltningen. Vid bedömning av de enskilda fabrikatens marknadsandelar bör dock betänkas att en enstaka större upphandling. exempelvis
utbyte av ett centralt datorsystem, kan innebiira att ett fabrikat får en
tillfälligt mycket hög marknadsandel under ett budgettlr.

Tabell 17. Klip\·ärdct finkl. mervärdcskattl pa Al>ll-utrustning fcxkl. persondatorer och skrirnutomatcr) som
anskaffat~ 3\' statsfon-altningen budgetarcn I 982i83 och I 98.V84 fördelat pil olika fabrikat

Fabrikat

1982/8.I

1983/84

milj. kr. c;.;.
Digital E4uipment
Ericsson
Horn::ywell Bull
IBM
lCL
Norsk Data
Sperrv
T<indem
Övrig<i.
Totalt

Aff;.irsverken'

Civila myndigheter. universitet och hL1gskolor samt
fors varet 1
milj. kr.

<;·(.

39
29
5h
I:!

18
13
25
5

(I

()

7

3

23

10

28
41
20
58
2
20
55

()

()

()

()

59

26

158

41

225

100

382

100

7
Il

1982.183

1983/84

milj. kr. )·i·

milj. kr.

3
12

<;

13

15
I
5

45

15

51
1
8

::!

8
8
29
33

8
Il
9

68
20

~..:(:

4
6

4
34
10

1

::!

1

h5

9
13

5
6
8

3
15

32
::!
7

155

100

201

)()0

1

Statskontorets anskaffningar och anskaffning<ir gjorda av utrustningsn;1mndc:n for
universitet och högskolor ( U LI H I i samriid med statskontoret. U LI H :s anskaffningar
av utrustning med ett kLlpvarde under IOOOOOkr. ing~ir darmc:d inte. Se fotnot 2 till
tab.::11 lo. Uppgiflt!rna avst!r beslutade an,kaffningar resp. budgt!tiir. Uppgifterna
h;mfor sig till Ievt!rantorcn av u1rustningc:n. Leveranti1rcns namn är vanligtvis
liktydigt med fabrikat namnet men dt!lar av Jen utrustning som levereras kan vara av
annat fabrikat.
' Affarsverk.:ns uppgift.::r i1r .::nligt ,varen pi1 .:n ,;H",kild forfr;1gan rr;in statskontoret.

Av tabdl 18 framg<'ir att Jet dominerande fahrikatet på statsförvaltningens persondatorer är Luxor. Niistan hillften av per~ondatorerna var av
detta fabrikat.
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Tabell 111. Persondatorer i statsför\'altningen den 30 juni 1984 fördelade på olika fabrikat
Fabrikat

Universitet
och högskolor 2
antal <::i

Civila
myndigheter'
antal

r;{,

Försvaret

Affärsverken

antal

Apple
Commodore
Ericsson
Hewlctt Packanl
IBM
Luxor
Övriga

29
9
24
60
104
336
404

3

l,~

_,

9

I
3
6
Il
34
42

88

6

66
110
29
595
458

Totalt

966

100

1473

antal

%

2
2
4
6

lj(,

8
38

5
7
2
40
31

20
15
34
52
76
443
279

48
30

26
25
Il
427
70

100

919

100

605

8

Totalt

antal
1

~;(..

5

10

184
150
150
247
220
1 801
1 211

45
31

IOO

3963

100

6

4
4
2
73

4
4
6

5

1
Riiknat exkl. 12 p..:rsondatorcr för vilka fabrikat ej specificerats.
" Räknat cxkl. tekniska hiigsk<)lan i Stockholm, Karolinska institutet samt universiteten i Göteborg, Stoc.:khulm och Uppsala.

Arbetsplatserna för skrivautomater i statsförvaltningen var vid budgetårsskiftet 1983 till mer än 70% av niigot av fem olika fabrikat. vilket
framgår av tabell 19. Det vanligaste fabrikatet var IBM som svarade för ca
20 %·av arbetsplatserna för skrivautomater.

Tabell 19. Arbetsplatser för skrivautomater i statsförvaltningen den 30juni 1984 fördelade på olika fabrikat på
utrustningen
Fabrikat

Civila
myndigheter
antal

IBM
Philips
Rank Xerox
Sc.:ribona
Wang
Övrigt
Totalt

~~(.

LI niversitet
och högskolor'
antal o/r

Försvaret

Affärsverken
antal

o/t

antal

58

::!2

Il
135

7
8
8
4
51

34
169
95
77
4
187

6
30
17
13
1
33

164

18
21

265

100

566

100

133
87
126

17
Il
16

175

:!2

,,

136
128

17
17

785

IOO

Totalt

Cft

antal

(".~

/l

389

20

338

43
63
6
14

47
18
12
18
2
3

285
337
157
464

17
15
17
8
23

354

IOO

1970

100

64

1
Räknat cxkl. tekniska högskolan i Stockholm. Karolinska institutet samt universiteten i Göteborg, Stockholm och Uppsala.

1 .5 .4 Behov m· ADB-utrustning

Tabellerna 20 och 21 visar det beräknade anskaffningsbehovet av ADButrustning för den civila statsförvaltningen resp. försvaret. Uppgifterna för
den civila statsförvaltningen är enligt statskontorets anslagsframställning
för budgetåret 1985/86 avseende reservationsanslaget Anskaffning av
ADB-utrustning. Uppgitierna avseende försvaret är enligt underlaget till
överbefälhavarens programplan.
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Ta hell 211. AnskalTningsheho\' a\' AllH-utrustning för den ch·ila statsförvaltningen
(exkl. a!Tärs\crkcn) hudgetaren 1984/85-1989/90 (milj. kr. I

1984/85

1985/86

1980187
399

1

1

19S8/89
356

405

Inkl. flygtekniska försöksanstaltcn.

Erfarenheten visar att rätt stora förskjutningar av anskaffningar sker
mellan åren.
Tabell 21. AnskalTningsbchO\ a\' ADB-utrustning för försvaret budgcti1rcn l\184!851989/90 (milj. kr.J

1984/85

1985/80

1986/87

1'188/8'1

!9~7/88

!5ti

19~<)/<j(I

M

Tabell 22 visar investeringarna i ADB-utrustning uppdelat.pf1 olika kategorier. Uppgifterna avser endast den civila statsförvaltningen (exkl. affärsverken) och är enligt statskontorets anslagsframsUillning för budgetiiret
1985/86 avseende reservationsanslagct Anskaffning av ADB-utrustning.
Tabell 22. Anskaffningsbeho\' a'· ADB-utrustning i den ch·i!a statsfiir\'alt ningen (cxkl.
affärsverken) budgetåren 1984/85-1985/86 uppdelat pa olika kategorier
Kategori

Andel

E rs~lt t ni ngsan sk affni ngar
Kompletteringsanskaffningar

36

Övriga anskilffningshehov

32

Totalt

2

3:!

100

Information om enskilda myndigheter och ADB-system
Redovisningen omfattar två avsnitt. Det första, avsnitt 2.1. innehåller

uppgifter om ADB-verksamhetens kostnader och huvudsakliga inriktning
för (k myndigheter som har en mer omfattande ADB-användning. I avsnitt
2.2 beskrivs viktigare ADB-system i drift eller under utveckling. Med
viktigare ADB-system avses de som medför höga kostnader. "aktivt"
berör större grupper i samhället eller kan anses väsentliga av andra skäl.

2.1 De ADB-användande myndigheterna
Här sammanställt material bygger huvudsakligen pii myndigheternas
särskilda ADB-redovisningar år 1984. Materialet har kompletterats genom
förfrågningar hos myndigheterna eller via andra informationskällor. En
närmare beskrivning av insamlingen och avgränsningen av kostnadsuppgifterna återfinns i avsnitt 1.2. Myndigheter med en ADB-kostnad som
3 Riksdagen 1984185. I sam/. Nr 100. Bilaga 2
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uppges överstiga 20l)\)llll kr. for n{1gllt av hudget<lrcn l'-.llBiX·L l9X4iX5 eller
1985/86 redovisas.
Sammanstitllningen avser fr:imst ADH-verks<1mhetens kostn<tder. Sttl!Te
förimdringar i verksamheten de ni1rmaste <ircn avspeglas delvis i helllppet
för anskaffning av utrustning. Vidare anges kortfattat hu\udsakliga anv~indningsumråden. En h;!nvisning ges till a\'snitt 2.2 vid viktigare ADBsystem.
Myndigheternas avgifter for det statliga redLl\'isningssystemct (System
S) och det statliga löncutri1kningssy-,temet I SLOR) h<1r 0111 möjligt <1vr;1knats från kostnaderna.
Sammanställningen :1r utformad s1.1m en tahdL d;1r ruhrikern<t h<tr fliljande innebörd:
Rubriktext

Inne bord

Myndighet
ADB-kostnader:
- Drift
- Utveckling
- OforJdat
- 1983/84
1984/8.'i
1985/86

Anskaffningsbelopp för
utrustning:
- 1984/85- 1985/8()

- 1984/85 - 1989/90

Huvudsakliga anvandningsomrädcn

Uppdelning av ADB-k,"lnadnna enligl 111; ndighc:tcrna, uppgifler. For for,\·arc:h d;ital'c:nlral uch d;1tamaskincentrakn for administrat1\' d;itahehandling rt>dovi'"' totalkostnackn for verk"1mhdc:n.
lltfall (ellc:r i vi'"l fall anvisade elkr hudgc:ler;idc: medel) för hudgc:t;'iret 1983i84.
Budgt!terat eller anvisat ht!l<>pp for hudgt!tarc:t llJH-l·K5.
l:kgiirt belopp för hudgehlret l9X\'Xt>. Vid flera alt.:rnativ redovisas hcloppet enligt den h1.1g,ta an1hitiut1'Tllvtm.

Belopp for anskaffning a\· u1rn,tning undt>r hudgc:tan:n
l984/85- l'J~Si86 till civila myndigh.:1<:r .:nligt 'tahk,mtorcts bedumning i anslagsfram,tallningen for buJgt>titrc:l 1%5/8(1 avscemk reservatiun,an,lagct Anskaffning av ADB-utru,tning.
l:klnpp för an,kallning av utru-.;tning under buJg.:taren
19~4!85-19K9/90 till forsvarc1s myndigh.:ter enligt undt!rlaget till överbdalhavar.:ns programplan.
ADB-verksumheten' huvudsakliga inriktning.

Noter till redovisningen iiterfinns efter rcdovisning.:n av varj.: depart.:mcnts (huvudtitels) myndigheter.

:--

Il . .I ust iticdc{'llr/1•111c11tcr

!Vlymlighct

ADB-kostnader il 000-tal kr. I
Typ av verksamhet

Domstols verket

Rikspolisstyrelsen

Krimina]\·{irdsstyr<.:lsen

Bn,ttsfiirebyggandc rådet

Datainspektinnen

Drif1
l.lt\'eckling
()fördelat
Tota Il

Drift
Utveckling
()fördelat
Totalt
Drift
Utveckling
Ofördclat
Tnt<ilt
Drift
Utveckling
Ofiirdelat
Totalt
Drift
Utveckling
Ofördclat
Totalt

198V84

11 885

900
12 785

198H~5

13 3'8
4 178
17 5.36

1985/86

141141
2436
l(i..J77

57 696
1091)8
7(1
68 67..J

63018
18970
77
82065

8 770
I 245

lHilO

2 423

9671
~ 525

10015

110.U

12 196

536

570

(105

5.36

570

605

519

510

519

510

62 573
.j 153
(i8
(i(l

79..J

Amkaffningsbelnrp för
utrustning
19fW8'- i985;86
I I 000-tal kr. I

9~78 1

~

r;·

=-

Se bcskrirnine i avsnitt 2.2. Tkiridiirine.
ri1ttsf;dlsp11bli~cring uch Slati>tikprlld11k.iinn
vid dPmstolarna. i\ffdrci,:is1cr vid \·is'<a
domstolar. lnskrivning,·\·~iscmkl 1.irr hcskrivnine a\· CfD:s ADl::l-verksa1nhd i avsnill ~-~;·. FJ:nnomiaJministration

~
::;
::l.

å...,

~
~

~

:e
-

"O

' .:;;

er.
"-

'J1

c

c

-.....
::;

IJ~

::;

t..J

Se beskrivning i av;;nitt 2.2

...,,....,,
~

21 fi97~

:::::
:::::

~

Rel!ister över klii:111cr. Dllkumenth.in1erin1:
ocl; in\'Cntaricri:do,·isning. Person;d- <Kh •
ek(>fHHniadmini.;; tral ion

"'

:.;

3

:::::

::;

3 729

::::;>

:.;o

Suristik. kalkyler

7:3'"l

Diaridiiring

Huvudsakligen inköp av minidatorer för centralt företagsinteckningsregister och lill Stockholms tingsr:itt. Giitcborgs tingsri1t1 och Malmii
till hovrätter.
c Huvudsakligen utökning av terminalbeståndet samt dator- och terminalutrustning till siikerhetsavdclningcn.
J Utredning pågår om utveckling av nytt ADB-system, kalkylarbetet är inte avslutat.
1

:::-

H11\'t1d<aklil!a
anY<.ind ni ll!!~t)mrfldcn

"':)

ting-;r~itt

'J.)

samt

:./1

///. Utrikesdepartementet
Myndighet

ADB-kostnader (I 000-tal kr.)
Typ av verksamhet

1983/84

1984/85

1985/86

Anskaffningsbehipp för
utrustning
1984/85 - 1985/86
() 000-tal kr.)

Huvudsakliga
användningsområden

=
c::

- -

:!.

,.,r.
,.,"'Cl.

'tl

Il:

Styrelsen för internationell
utveckling

Drift
Utveckling
Ofördelat
Totalt

Stiftelsen svenska institutet Drift
Utveckling
Ofördelat
Totalt

180
900

830
I 040

830

I 080

1870

830

,.,

;:!..

3,.,

214

230

218

214

230

1706

1244

I 294

1706

1244

1294

196

Personaladministration

=
~

2 270
Personal- och adressregister

22

.,-=

0
"O

IC
00

..""-00

Ul

e

=
~

ii,;"
l1Q
~

N

~

tl>

Kommerskollegium

Drift
Utveckling
Ofördelat
Totalt

Register över licenser. tolkar och revisorer

3
tl>
~

i:;

185

3
3

c;

.,..,

c;"

rw

.,c

.,.,
0-

I\·.

Fi.ir.1Tar.Hl1•r><irte111e111e t

Mymlighet

:\DB-ko-inader (I 000-tal kr.J
Typ av verksarnhet

Överbefälhavaren
(Försvarsstaben l

Armen

Marinen

Flygvapnet

Fi\rwarets civilförvaltning

Drift
Utveckling
Ofördelat
Totalt
Drift
L,;tveckling
()fördelat
Totalt
Drift
Utveckling
()fördelat
Totalt
Drift
L,;tveckling
()fördelat
Totalt
Drift
Utveckling
()fördelat
Totalt

1983/8..\

I..\ 030

-' ~no

198..\!85

16265
2 :1:15

19R5i86

An,kaffningsbelopp för
utrustning
198..\/85 - 1989190
i I 000-tal kr.)

111600

211..\00 1

3 307

5400

2083

7 500

5 110

6895

10807

10510

8978

I 080
2000

985
1410

580

3080

2395

580-'

5 620
9590

3 808
5 025

6576
..\ 300

15210

81133

10876

9110
2 250

12965
3090

13 745
3 :180

11360

16055

17125

111 700

"':I

'T'l

'!'

;:;·

"'
~

'f>

c.

61 559~
Krig \Org<i ni 'a t i,'Il spl a ne ring
Pcr\onal-. ekonomi- <)Ch
materie ladm ini' t rat ion
Dokument- nch aremlchantering
Krig-.,irgani-.at iun s plancri ng
Personal-. ekon,in1i- och
materieladm1ni st rat ion
7 825
heds- och krigsorganisatiumplancring
Personal-. ekonomi- och
materie ladmi ni stration

.,

~

.,t:
Operativ ledning
Pcr,nnal- och ekcinomiadrnini'>tration
Dokument hantcri ng

16000
12..\00

191160

I lurnd,akliga
an v;indni ng-;ornriiden

,,t:'"'
.,

;;

0

·..c
00
~

i5
,,,.

-g

3

::.'"'
'"'

-

=:::
~

'J'Q
~

t-.1

::")
l'D

3l'D

"'3=
~

3
~

:;i
~o

:ic:

.,

40910•

0

Per~onal-. löne- och
ekonomiadministration

......
-J

..,"'l0,

Fårwarsdepartementet forts.
Myndighet

ADB-kostnader (I 000-tal kr.)
Typ av verksamhet

1983184

1984/85

1985/86

Anskaffningslielopp för
utrustning
1984/85-1989/90
(I 000-tal kr.)

Huvudsakliga
användningsområden

CIJ

..:

..,co
c.
,.,"'
"O

co

,.,::;.
3ro

Försvarets
sjukvardsstyrelse

Drift
Utveckling
()fördelat
Totalt

800

96

600
505

120
692

896

1105

812

37 271
13 269

39 384
20 345

43 567

50540

59729

69146

Drift
Utveckling
Ofördelat •·
Totalt

6989
2500

11505

9335

9489

11505

9335

Drift
L:tveckling
Ofördelat
Totalt

7 930

9 400

IO IOO

l\Iaterieladministration

:::

[
2

::::!.

1740

CIJ

:p
Q

"!'

-

\Cl
00

""00

Ut

0
0

-

C.l

~

C.l

fiirs\'arcts materielverk

Värnrliktsverket

Fi_irwarcts
forskningsanstalt

Försvarets
datacentral

Drift
Utveckling
Ofiirdelat Totalt

Drift
Utveckling
Oflirdclat
Totalt

7930

9400

25 579

10100

190880(·

14100

Förnödenhetsundcrhfll\
Personal-. ckonomioch materieladministration
Dokument hantering

t~

,.,C')
a

Personaladministration
Dokument- och iirendehanlering
ln~krivning och rednvi,..ning
•
avviirnrliktigam.fl.

:5
"'
a

Tekni,k/vetcnskapliga
beriikningar
Dt>kumenthantcring

::;'

43 030

C.l

=

C.l

••o

~

..,
Q

Uppdrag~finan

87790

91090

96330

40 1811

7

<;ierad datacentral
for forwarcts mvndichcter. se avsnill .1.3 ,_
'.i-l

'X

r.;n 1·11rsdtp<1rtcll1<'!1/l't fi>r/.<.
\lrndighet

ADB-kostnader I I 000-lal kr. I

'l\p av verk-

l'J8J·84

I 98·t85

1985.86

An-;kaffning,.
helopp för
111ru,1ning

Huvud-;aklica

anv~mdning~om r;1de n

for' \'~<reh ral innaliseringsinstitut

Drift
Ctveckling
Ofördelat
T1.ltalt
Drift
L;tveclding
Ofordclat
Total!

2677

71)8
450
I 267
2425

66."i
I 500
I I :12
-1297

8J9

90J

82.5

XO."i

no

I 142

8-19

903

.,'"':!

"':.;

::i

~

.,

'C

:;

1 I 000-!al kr. I

(lverstyrchen for
<::konomiskt förwar

~

:::..
"',.,

I 984i85 - I IJ89i90

samhet

::;·

;;-

Se he,krivning i annitt 2.2

825

För en över5iktlig be<>krivning av ADB-'iy~tem inom förwarsmakten m. m .. se avsnitt 2.2.
Kostnad~uppgifterna for budget<lren 1983/84 nch 1984i8."i :1r hämtade från anslagsframstallningarna for b11Jgel<'iren 19R3;R4 <'Ch 1984'85 och avser
her~iknade medel (gäller ej forwarels forskningsansta(t. försvarets datacentral. tivcrstyn:fsen för ekuncimiskr fors,·ar och fors varets rationali'ic:ringsinstitut). Uppgifterna för budgct;lret 1985'86 :ir enligt underlaget till överbefälhavarens programplan för perioden 1985:~6-1989190 !gäller ej forsvaret5
datacentral. cin:r>1vrelsen for ekonomiskt försvar och försvarets ra1ionaliseringsinsti1utl.
En stor del av anskaffningsbeloppen för utrustning avser införandet av Struktur 90.
Fortitikationsforvalrningen. försvarshögskolan och militärhögskolan redovisar ett investeringsbehov av ADB-utrustning under budgctaren 19841851989/90 på 31500000 kr .. 396000 kr. resp. I 730000 kr. För tlygtekniska försöksam1alten redovisas ett investeringsbehov under budgetaren 1984/851985186 rå 4 660 ooo kr.
' Inkl. kostnader for införande av Struktur 90.
Huvudsakligen 1Jlrus1ning till system for operativ ledning I LEO 80) och operativ presentation.
' Utvecklingen av krigsorganisationssyslem for marinen I KRO-~!) avslutades under budgetarct 1984/85.
• ~-" 000000 kr. avser materielomsättning av ~ildre datorer och kringutrustning som skall ing~I i systemet Väder ~O.
~ L:trustning för lokalt datorstiid för ekonomisk redovisning m. m. finansieras med resp. myndighctsanslag.
0 Hllvudsakligen utrustning till lokalt information,;stöd för vcrkst~1der I UV 85)(2.t 880000 kr. I. ADB-system för förbindelseuppkopplings- och niitregistrcring 1FUN 85! 1.15000000 kr.J. produklionsplaneringssystcm !PPS Ny> (10250000 kr.). system för rcservdelsforsörjning 1DELTA 85) (~4000000 kr.)
och DELTA 90168000000 kr.).
7 Huvudsakligen medel för central datorkapacitet < 19 800 000 kr. l och utrustningsförmedling I 12 OOOf~IO kr. .l.
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Pcr"in:ik1Jmi ni..; t ration
Doku men 1han te ring

0
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r.;
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t.j
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3
~

::I
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::;

3
3::;
:::;:

:,,:.-:o

J::

~

~

.,,.,
-D

.....

\-'. s,.1c·ialcleparrc·111e11t1:1
1'•1yndighet

ADB-kcistnader (I 000-tal kr. l
Typ av verksamhet

Socialstyrelsen

Riksfiirslikringsverket

Statens bakteriologiska
laboratorium

1

Drift
Utveckling
()fördelat
Totalt
Drift
Utveckling
()fördelat
Totalt
Drift
Utveckling
Ofördclat
Totalt

l\lfi3/84

fi995

l'J84/85

198.:'i/86

491

6511
797

6572
I 010

7 486 1

7 308 1

7 $82 1

73 354
15 245
29164

87.lfC
1911 l
27 862

91646
17 481
21 4()9

117763

134355

130596

2 324
I 000

265.l

2 2IO

2780
1290

3324

4863

4070

An>kaffninushelopp för utrustning
1984/85 - 198.:'i/Rfi
( 1 llOO-tal kr. l

llCOc

1luvudsakliga
anviindningsomdden

r.r.

=-..,

-

..,:!.
..,3
=

-==

~

r

~-

Q.

-:::
:.0
Statistik iiver hälso- och sjukdnl
f\kdicinsk forskning
Lahoral!iricvcrksamhet
Uikemedelsinformation
Se heskrivning i avsnitt 2.2
Personal- och liineadministration
Statistikproduktion

51 090 3

.,"e

0

~

'?

~

00

-~

oc

VI

~
lll

!JQ

i:.:
N

::")

Rcgi<.ter över sjukdomar och tilodprov
Ek<nwrni- och rnatericladministrati<in
1600

ADB-kostnader för centrala verket, läkemcdelsavdelningen, statens miljömedicinska laboratorium och ,1atcns rättskemiska laboratorium.
c Inkl. anskaffningsbelopp för statens miljömedicinska laboratorium och statens rättskemiska laboratorium.
3
Byte och komplettering av centrala datorer och datakommunikationsutrnstning m. m.

It>

3

It>

"'=

lll

3
3

.,...,
.,0
lll

ll)o
!JQ

.i:.
0

\lf. Komm1111ikarin11sdcp<1r/e111c11r.'l

Myndighet

ADB-ko~tnader

Typ av verksamhet
Vägverket

Drift
Ctvcckling
Ofördelat
Totalt

(I 000-tal kr.)
1983/84

40000
9.rno
700
50 IOO

1984/85

19X5i86

44 300
9900
800
55000

46800
!0400
800
58000

31 657
4 771

39842
5 246

Amkaffningsbelopp för
utru5tning
1984185- 1985/86
t I 000-tal kr.)

36081

1

Huvudsakliga
an vändningsnrnräden

<
:7.
~

3
3
r::

::i

~

i:>

Sjöfarts verket

Sveriges meteorologiska
och hydrologiska
institut
Statens vägm:h ·t ratikinstit ut

Statens geotekniska
institut

Drift
Utveckling
Ofördelat
Totalt
Drift
Utveckling
Ofördelat
Totalt
Drift
Utveckling
Ofördelat
Totalt
Drift
Utveckling
()fördelat
Totalt
Drift
Utveckling
Ofördclat
To1alt

28 180
4 373

36428

45088

2 513
1203

2213

2 612

777

840

3716

2990

3452

7975

8 366

8844

7975

8366

8844

1320
2660

1560

2 700

2 100
2 380

3980

4260

4480

514
19

571
17

59!

533

588

609

1 Inköp av 5mädatorcr och komplettering av datorer.
c Komplcllcring al' centrala datorer.
' Hu,·u,1<,akligcn byte av central dator.

00
:!I

-==

;;

IJCl

3

N

'I>

~

.,

~

;Cl

::i

[
Ekonomiadministration
Dokument- och ärendehantering
Statistikproduktion
Fyrövervakning
Tekniska beräkningar
Tekniska beräkningar
(meteorologi, hydrologi)
Statistikproduktion

13 270 3

3 950

QC

"O

32 706 2

I 087

~

Se beskrivning i avwitt 2.2

S·::i
c..

~

32553

-...

::i

Personal-. lime-. eknnomioch materieladministration
V;igprojektering och
-planering

i:>

Trafik sake rhet s verket

.,e"'tl

C"l
~

3

~

"'Cl=
3
3Cl

:j'
C)o

IJCl

.,0

D11kumenthantcring
Bihliotcksverksamhet
Simulering av fordonsförhällamkn
Laborativ verk<;amhet

IR

""'"
120

i'JJ. Fi11w15dcpartc1111'nlet
Myndighel

-

-0

:.,.,

QC

~

/\DD-kustnader ( l \lllll-tal kr. l
Typ av verksam het

1983/84

19l:Wl:ti

1985/Sfi

AnsbffningshclPpp för
utrustning
198-l/85-I 985/K6
<I 000-tal kr.)

Huvudsakliga
användningsomdden

- ..-'°

-0

Generaltullsty relsen

Byggnadsstyrelsen

Riksskatteverket

Kunj un ktu rinsti lutet

Drift
Utveckling
()fördelat
Totalt
Drift
Utveckling
Ofrirdelat
Totalt
Drift
Utveckling
()fördelat
Totalt
Drift
Utveckling
Ofordclat
Totalt

Statens pris- nch
kartellnämnd

Drift
L:tveckling
Ofordelat
Totalt

Konsumentverket

Drift
Utveckling
Ofordelat
Totalt

!0205

11 198

11 762

!0205

11191!

11762

3 935

4 850

5-100

2 200
6 1.35

1900

1900

6 750

7 300

220716
9 553

2-11 536
11 1-12

270 149
10559

Ekonomiadministration
Statistikprodukt iL1n
Varuregistrering
Ekonomiadministration
Bcst<indsn.:Jovi~ning

230269

1

252678

1

280708

554
.f03

705
.+90

I 250
655

957

I 195

1905

I 828

1866

1898

1828

1866

1898

I 218
177

I 341

254

1392
281

1395

1595

1673

. 3 018
Se beskrivning i avsnitt 2.2

Personaladmi~istrati<ln

1

!:>

-,.,,.,
:::::.

;;

;:?..

9-17

83 I I-le
Ekonomiska analyser
Statistik prnd u kl ion

"':l

:::

-

00

--

'J•
0

0

~
!:.;
·~
t-.)

,.,C'J
,.,=
"'=

-.,==
t:
..,

J:jc

'1,!:

1827

::;

Uutibregister
l:lranschundersökningar
650
Diarieföring
i\rendehantering
Statistikproduktion
Prenume rationsregis ter

1
Inkl. kostnader för liinsstyrelsernas dataenheter. Personalkostnaderna hos liinsstyrelsernas dataenheter är enligt riksskattevcrket
80980000 kr. 1198.1184). 85029000 kr. 11984'85) och 85029000 kr. 11985/Hfil.
~ Huvudsakligen komplettering av central dalor och regionala datorsystem.

....

tJ

-~

\."///. Uthi/d11ingsdep11rtemcnte1
Myndighet

ADB-kostnader I I 000-tal kr. I
Typ av verksam het

Kungliga biblioteket

Riksantikvarie:imbetet och
statens hi~~toriska museer

Naturhiqofr;ka
riksmuseet

Universitets- och
högskoleämbetet

Centrala studicstiidsn:inrnden

Skolöverstyrelsen

Drift
Utveckling
Ofördt'lat
Totalt

198.1/84

12 303
I 200

1984/85

138·i1
I 000

1985!86

Huvudsakliga
anv;·1ndning~nmri1den

I

.;g
'J>

Biblioteks verks~1mhet

15 671
I 000

c.
ro

"O

::.:
...,

671

13503

14847

Drift
Utveckling
()fördelat
Totalt

41

191

41

191

269

Drift
Utveckling
()fördelat
Totalt

607
4.17

497

5~8

42.1

4-B

11144

920

971

Drift
Utveckling
Ofönklat
Tlltalt

4 85')
3 300
290
8449

4490
4647

4660
(1 156

9137

10816

Drift
Utveckling
Ofiirdelat
Totalt

11 225

'57(,

12 218
2 766

12 5J7
2 815

16801

14984

15 352

I 246
1624

I 345
I 754

2870

3099

Drirt
l)tveckling
Ofördelat
Totalt

Ansbffningsbelllpp för
utru>tning
1984!85- 1985!86
r I 000-tal kr.)

~ .142
3342

I(,

2650

269

Dokumentation av 111usciförcmi'd

200

~...,

=
~

..,c'"'O

-

'?

\&;)

00

00
"""

OJ

0
0

e::
~
::.;

rr.;

1...i

C"J

r:

Vetenskapliga undersiikninptr
inom naturdrd. biohigi m. m.

=
ro;

::
::.;
"'

~

Se beskrivning i avsnitt 2.2
om infnrmationssvstcrn intnn
högskoleutbildni1;g 111. m.

::.;

:?.

~··

80 826 1

..,

Se bcskrirning i avsnitt 2.2
om informationssvsrern in<:•m
hl.ig-.kllkutbildnirig 111. m.

1877

· - ----Statist ikprnd11k1 ion
Planering och administrati(ln
av 'knlv;i5cmlet

I 784

----.----

+..

·~;

~
2:

Uthi/cl11i11gsd<'partemc11/ct .fort5.
Myndighet

ADB-kostnader (I 000-tal kr. I
Typ av verksamhet

Statens p'>yknlogiskpedagl1giska bibliotek

Furs k ni ngs råds n~i m ndt: n

Kiruna geofysiska institut

Stiftehen N<1rdiska museet

1983/84

1984/85

~77

1985/86

Drift
Utveckling
()fördelat
Totalt

259
259

277

465

Drift
Utveckling
Ofördelat
Totalt

83

227

235

83

227

235

4189

3 150

3 768

Drift
Utveckling
()fördelat
Totalt
Drift
Utveckling
()fördelat
Totalt

465

Anskaffningsbdnpp för
utrustning
I984/R5 -- I985i8fi
(I 000-tal kr. I

I lu\11,1.,aklig;1
a11 viindnings(lmr;'idcn

E:
::i
5·

:r.:

·.r.

,.,
::l
,.,
,.,3

0.

"::I
~

13 ibl ioteksadminist ration

....
::i

~

:=:

Adressregister. utrustningsregister m. m.

:i
"'

.,"':l
0

-

'?

\C

oc:
,J...
-.....
oc:

-=..=
'Jl

~
r:.;

crc:
c.:
N

C')
rt

Tc:kniska beriikningar

3

r't·

::i

"I)

c.:

4189

3150

2D3

3050

3 050

100

247

247

283]'

]297'

3
3

]768
Dokumentation av museifiiremål

]297'

c.:

::;>
C.:·'

JQ

.,0

Förutom niimnda myndigheter använder universitet och högskolor ADB i betydande omfattning för forsknings- och uthildningsändamt1l m. m. ADBko,tnaderna för L:pp'iala universitet I. ex. uppgick budgetåret 1983!84 till ca 17 000000 kr. enligt rcktor'>ämbetet. En redovisning av universitetsdatac:entr;tlerna finns i av-;nitt 1.3.
' Inkl. anskaffningsbel<'PP för utrustning vid högskoleregionerna. främst universitetens datacentraler. 7 000000 kr. avser inköp av dator och terminaler for
lokalt ADB-baserat dokumentalionssystem I LADOKJ till universitets- och högskoleämbetet.
~Beloppen avo;er kostnader för registrering av rnu<;eiförcm;'il förutom ca 370000 kr. som är personal- och ulrustningskostnaucr för museets ADBvcrk'iamhet. Regi-;treringskoslnaderna finansieras till iiverv;igande del med beredskapsmedel.

.,,

+..

IX.

l<•rdhm~sd<'{'flrtcmc11t<'I

Myndighet

Tyr av verksam het
Lantbruk ss! yrelscn

Drifl
Utveckling
Ofiirdela!
Totalt

19XVk4

2 337

19~5.'8<>

19X4/X5

372

2 15 I
40X

2 848
478

2 70'>

2559

3.l26

--·

Staten'< livsmeJclsvcrk

Fiskeri st yrcl sen

Drif1
Utveckling
()f,inklat
T<1!alt

4 <>5.'>

71i8.'i

J(ll)

J(l()

lJXh4
35(1

4 95~

8045

Hl214

I 021
5-n

<13.'>
530

I 2XR
518

1568

1465

1806

2 2.•8

2 427

2 838

2238

2427

2838

I !l4lJ

I 157

I 1.'i7

I 049

1157

1157

---·-·

Drifl
ui,·erkling
Ofimklat
Totalt
Drift
t:tvrckling
Ofordebt
Totalt

--Statens jmdhrubnamnd

Drift
U!ve.::kling
Ofordela!
·1n1alt

An>kaffningsbelopp fiir
utrustning
1984185 - 1985.'X<>
I I 000-!al kr. l

Huvudsakliga
Hll\"iindningsomri1dcn

::;
.,:::r

Q.

c:
:r.er.

Q.
,.,,

Ve!erinarmedicinsk journalföring
Skugwardcring

"C

.,

i:.>

;:;
3
,.,,

L~incadministration

----·
Skogs.;,tyrel5e11

~

-ADB-kostnader I I OO!l-!al kr. l

---

2 626

--

---

:=.

Li\nc- och eknrwmiadministration
Stati<.tikrrod11kt ion
SkDgsbru kspla ncring
lJ 3.'i J'

1453

335

:::..

Övervakning av utliindskt foke
Statistikprodukt i11n
Adn:\sn:giskr
Licens- och bidrag"1dministration

:=

-...
~

oe

c;e

Uo

-

g

E
~

:r.:

~

l,j

----Rcgisircring 11ch analy.;,
av I ilb:1bt?r och fi\rckPmster
av olika i1mncn i liv5.111edel
t\d111ini-;1ration

..,"'C

c

C')
t':>

,.,,3
::i

[Il

~

..
3

::i
I);

=i'

~·-·
rr.;

.,

0

Ek1HH1miadrninistrati1.H1
Statistikpn1duklil.ln
l'lancring och rrof!!l(lsti-;cring
389

-""
._,,

.1,,,..Jhmf...1dcpartcme111c1 jc>r/s.

...,

ADB-kostnader t I 000-tal kr. l

Myndighet

Typ a\' verksam het

Statens naturdnlsverk

Statens strf1lskyddsinstit11t

Statem lantbrukskemiska
laboratorium

Orift
L'tveckling
Ofönklat
Tl>talt
Drift
Utveckling
Ofördelat
Totalt
Drift
Utveckling
()fördelat
T<•talt

19~3.'84

57':!.r>

1984/85

198'.i/86

I 658

h891
3 443

8065
4 340

7384

IO.B4

12405

502

445

470

~5

JO

30

S27

475

soo

133

:wo

235

IK7

190

200

320

390

435

Anskaffnings-

Huvudsakliga

bdopp för

använuninpomr;\u1:n

§:
...,
-::

;o:"

utrustning
1984/8-'i- 1985/86
I I 000-tal kr. l

-·
Statens veteriniirmedicinska anstalt

1

Drift
Utveckling
Ofiirdelat
Touilt
Drift
Ut\'eckling
()fördelat
Totalt

13 297
4 552

13600
'iOOO

14 300
'i400

17849

18600

19700

I 080

87K

793

52

70

930

86.'

I 080

Smildatorer/terminaler till skl>gsstyrclsen och skogsv?trdsstyrelserna.

:x
,,,,

3..,

g

~
2

:!.
'f,

,i...

~

r-

=.:>

1-J

<ff pcrsondnsm:itninµ
~

Statistik rrodu kt ion

r:

1.1

3

r:

::=

Laborntiv verksamhet

:r:

=

I 460
---·-··--

s,·eriges lantbruksuniversitet

"O

::

Administration

-

'°

IX

..,~

3 950

.,~

;!

;:;

Produkt- och for.ctagsn:gistcr

-

.g

·1·ekni 'kivet e nskapl if!a
bearbetningar

3=.:>

~

:.:~·

r0

....

400
Journalhantering

555
.L..

°'

~

X. A rhet.1111ark11ad.1departe111c11/cl

Myndighet

Arbetsmarknadsstyrchen

A rhetarskyddssl yrclsen

ADB-kostnader (I 000-tal kr.)
1985186

Typ av verksamhet

1983184

Drift
Ctveckling
Ofördclat
Toialt

109721
15 44(1

114 894
IX 070

166287
18%5

125167 1

B2%4'

1115252 1

Drift
Utveckling
Ofordelat
Totalt

4947

8 nnx

3 606

8 7h4

9 245
4 944

855.~

16772

14189

Drift
Utveckling
Ofordelat
Totalt

3 400

400(1

4 507
360

3400

4000

41167

98'

1900

2 320

985

1900

2320

19!WR5

Anskaffning'>belopp for
utru<.tning
1984!85- I9R5it{fi
(I 000-tal kr. l

lluvtnbakliga
an v~inJningsomri1den

SL' beskrin1ing i avsnitt 2.2

A rbetsl i vscent ru rn

Drift
t.:tveckling
Ofordelat
Totalt

C"

::a.
:r.

=
c:.,
;r.=
5.
"'0.

-g"".,

3.1766'

D.579'

I nforrnalil1nssystem om arbet sskadl>r,
yrkeshygicni<.ka m;1tningar och
~kadliga exp(lneringar
Registrering av arbetss1'illen
·---

Statens invandrarvcrk

.,;;;..

Rc).!is!cr (i1·er

utliinnini;.,~irendcn

1600

'=,.,"
3

~

""...,
0

-

'O

\C
00

.i..

:X

'Jt

e
e

-

s
!J::
c.:
N

,.,

Ci

,.,3
c.:
"'=

=

....

Dokumenthantering
Bi bl il>tek >verk<.arn het

3
c.:
::;:

t.J:•

er:::

...,

0

1

Inkl. kl'stnader for den ADH-frarnsUillda plahlistan.
' lluvudsaklil!en terminakr till ADB-systemet for si>kning av lediga plahcr.
-' fluH1<bakli~en dator- pch tc-rrnin:ilutrustning for infl>rmationssy-,ternet om arh<:(sskador ((SAl och <;anwrdnat arbetssttillercgistcr 1l1r arhet:ir,kvddsverket IS.'\R.'\) ,:11nt for furskninf!simdarntd.
-

.j:o..

--.J

~

XI. R11ste1d\departc111,·11tl't
Myndighet

:/\DH-kostnader 11 000-tal kr. l
Tyr av verksamhet

1983/84

llJX4i8'i

l9K'it86

Anskaffningshelurr for
utrustning
J9X4tK5 - 1985/!<(1
(I 000-tal kr.)

H11\'llllsaklirw
an v ii nd ni n,1?~< 1md1dc n

g:

'?

"'
6i
c.

oe

'-"

,.,c.
"O

Bostadsst yrelsen

Statens dd för
byggnadsforskning

Statens institut for
byggnadsfl)rskning

Statens lantmäteriverk

Centralnämnden för
fastighclsdata

Drift
Utwcklinl,!
Ofordelat
Totalt
Drift
Utveckling
Ofordelat
Totalt
Drift
Utveckling
()fördelat
Totalt
Drift
Ut\'cckling
()fördelat
Totalt
Drift
Utveckling
Ofordelat
Totalt

I 829
I 331

24W
2 420

2 655
3 505

3160

4859

6160

382
2.ll

494
2 IO

652
162

613

704

1114

1504

1646

I 712

I 504

1646

t 712

8 323
:1540

I0690
3 777

12686
4840

11863

14467

17 526

35 :172
4428

36015
5335

40100
5 650

39800

41350

45750

Li\neadministration

I»

,.,:::!.
3,.

a

19047 1

::..
Projek !redovisning

.,0"'=

-'""'°

..---

X
!JI

0
0

~

i"

r.l

:.i
N

I 000

~

Bostads- och hocndestatistik
Teknisk ADB
Personaladministration

1335
Tekniska

heräknin~ar

Ekonomiadministr~11ion

It>

3
It>

::
Cl>

c;

3
3
:.i
:::;J:o)o

~

19887'

::;

Se heskrivning i avsnitt 2.2
7878'

1

Minidatorer och terminaler till bostad5styrelscn och länsbostadsnämnderna för ett ny\\ ADB-system för lånchantering som bostadsstyrelsen föreslagit i
en skrivelse till regeringen.
! Komrlcllcring av dator. Smådatorer och kurvritare till främst lokala enheter. Utrustning för ekonomi- och personaladministrativa system saml för
förr;ittningshandliiggning.
3
Byte av terminaler samt komplettering av terminaler. koordinatregistrcringsutrustning m. m.

-lo.

00

~

""" X//. Industridepartementet
::0

Myndighet
!i;:

'ClCl..
""

ADB-kostnader <I 000-tal kr.)
Typ av verksamhet

>c

"'

:.

1983/84

1984/85

1985/86

Anskaffningsbelopp för
utrustning
1984/85- 1985/86
(I 000-tal kr.)

Huvudsakliga
användningsområden

~

'""

Cl

~

:--- Sveriges geologiska
<:
-, undersökning

8

!:'
iS'" Statens energiverk

>c

Cl

tv

Statens kärnkraftsinspektion

Styrelsen för teknisk
utveckling

Statens provningsanstalt

Patent- och registreringsverket

1

=
c.
c

.,

~

i5:

ni

\0

~ Statens industriverk
00

=
-

I 059
2 757

1903
200
I 012
3115

1954
350
l 102
3406

Drift
Utveckling
Ofördelat
Totalt

2 650
l 600
650
4900

2950
l 650
700
5300

3600
1900
750
6250

Drift
Utveckling
Ofördelat
Totalt

958

355

940
370

50
1363

1360

I 029
250
50
1329

180

420
130

500
110

180

550

610

2271
600

3160
1660

3 200
1670

2871

4820

4870

Drift
Utveckling
Ofördelat
Totalt

1698

Drift
Utveckling
Ofördelat
Totalt
Drift
Utveckling
Ofördelat
Totalt

50

Industristatistik
Prognos verksamhet
3000
Hantering av geologiska
mätdata
Dokumenthantering
3651

"C
g:

:i
ni
3ni

=
:i

.,-=
0

---==

'?

\C

QC
~
QC

..

tll

~
;'"
l1Q
i:.;

N

C':l
Prnjektregister
Statistikproduktion

~

3

~

=
'Il
i:.;

Övervakning av kärnenergimatcrial
Beräkningsarbcte

3
3

i:.;

::;>
~o

Drift
Utveckling
Ofördelat
Totalt

2 735
60

2600
400

2900

2795

3000

JOOO

Drift
Utveckling
Ofördelat
Totalt

5310
5127
250
10687

5 500
3800

9(1(i()

Huvudsakligen ny central dator och terminaler.

250
9550

136

.,0

-

Ekonomiadministration
Dokumenthantering

2500
Ekonomiadministration
I nvcntarieredovi sning
Tillsyn av ädelmctallhandel

IOO

4 750
275
14685

l1Q

Register över bolag, patent och varumiirken
14268 1

+..

'-D

Xlll.

Civildepartementet

Myndighet

-~

ADB-kostnader (I 000-tal kr.)
Typ av verksam het

1983/84

1984/85

1985/86

Anskaffningsbelopp for
utrustning
I 984i85- 1985186
(I 000-tal kr.)

Huvudsakliga
användningsomriiden

("')

3:

c::
('t)

't:l

Stats kontoret

Kammarkollegiet

Riksrevisionsverket

Statistiska centralbyrån

Datanm-;kincentralen
för administrativ
databehandling

Drift
Utveckling
Ofördelat
Totalt

75
9875 1

100
7 500 1

100
1700 1

9950

7600

1800

Drift
Utveckling
Ofördelat
Totalt

214

225

245

214

225

245

Drift
Utveckling
Ofördelat
Totalt

I 782
3 844
198
5824 2

2 418
2 746
200
5364 2

1940
130
200
2 270~

Drift
lJt veckling
()fördelat
Totalt
Drifl
L't veckling
Ofördclat
Ttitalt

In ventarieredovisning
Rapport- och dokumenthantering

.,
~

;;
3

.,"'C

0

-

'?

\C

QC
~
QC

---

Ut

c
c

('t)

:s

1500
Register över framskjutna forvärv

:ä

~
r.:

;~

N

35 464
44034
I 23.'
80733

160800

39945
40 300

800
81045

188 900

43 200
41700
800
85700

218 000

C')

Se beskrivning av system S
i avsnitt 2.2

l't

3l't

=
3
...=
V:

Il:

Se beskrivning i avsnitt 2.2
Ekonomi- och personaladministration

~

::;>

t.;,·,

r.:

34 929'

77 55V

.,c

Uppdragsfinan,icrad verksamhet.
se även av~nitl I.~
/\nwarig for SPAR.
se beskrivning i a\'snitt 2.2

'.J>

c

0.

Cil'i/departementet forts.
Myndighet

ADB-kostnader (I 000-tal kr. l
Typ av verksamhet

1983/84

1984/85

1985/86

Anskaffningsbelopp för
utrustning
1984/85 - 1985/86
(I 000-tal kr.)

Huvudsakliga
användningsområden

:;;.
0::
It>

"Cl

c:

:i
It>

Statens löne- och
pensions verk

Statens arbetsmarknadsnämnd

Drift
Utveckling
Ofördelat
Totalt

133

244

256

133

244

256

Statistik över löner och statstjänstemän

-

:?.

.,Ö' .
~

Drift
Utveckling
Ofördelat
Totalt

43672
6037
1644
51353

50936
6667
1885
59488

54 352
6985
I 888
63225

Drift
Utveckling
Ofördelat
Totalt

189

274

295

189

274

295

---

0
"C

\C

oc:

= .."""

It>

::i

Statens arbetsgivarverk

..,~

Se beskrivnin!! i avsnitt 2.2

00

tl'I

=
=
~

;IJQ
i:;
t~

~

657

t'!>

Förmedling av vakanta tjänster

3t'!>

:::

"'
i:;

200

3
3

i:;

Länsstyrelsernas kostnader för dataenheterna är redovisade av riksskatteverket (huvudtitel VII).

:::;'

Angivet belopp utgörs till största delen av kostnader för systemutveckling vid andra myndigheter. Effektivitetsstöd inom ADB-området beräknas utöver
angivet belopp kosta 10000000 kr. (1983/84), 11000000 kr. ()984/85> resp. 11000000 kr. (1985/86).
2 Myndigheternas ADB-kostnader för system S och kostnaderna för redovisningscentralernas registreringsutrustning uppgår enligt riksrevisionsverkets
oktoberrapport 1984 till 15449000 kr. (1983/84), 17825000 kr.11984/85) och 18449000 kr. (1985/86).
' Huvudsakligen kompletteringar till och hyte av central dator.
4 Huvudsakligen nya centralenheter och hyte av kringutrustning (skivminnen m. m.).

!JQ

!l;o

1

..,
0

'Jo
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2.2 Viktigare ADB-tillämpningar (system) inom statsfönaltningcn

I det följande beskrivs nagra större anvämlningsområden för ADB inom
statsförvaltningen. ADB-tillämpningarna (systemen) beskrivs kortfattat
med avseende på bakgrund, syfte, användningsområden. omfattning,
systemstruktur och planerad utveckling. Dessutom redovisas i vissa fall
kostnader hämtade ur myndigheternas särskilda ADB-redovisningar t1r
1984.
RättSl'iisenders infimnationssysrem I RI J

Syftet med rättsväsendets informationssystem ( R)) är friimst att förenkla
och förbättra informationsutbytet mellan ~yndigheterna inom rättsviiscndet samt mellan dessa myndigheter och andra myndigheter med vilka de
har ett frekvent utbyte av information. I samband därmed söker man också
på olika sätt rationalisera kontorsarbetet inom myndigheterna. Ett annat
huvudsyfte är att skapa underlag för planeringen inom rättsviisendet. RIsystemet har utvecklats och utvecklas etappvis och består av en rad
delsystem och rutiner. Olika myndigheter ansvarar för driften av olik<!
delsystem. Ett särskilt organ - samarbetsorganet för rättsväsendets informationssystem (SARll - svarar för samordningen. Datordriften är förlagd
till flera datacentraler, framför allt till rikspolisstyrelsen ( RPS l och datamaskincentralen för administrativ databehandling <DAF Al.
Systemen i RI kan hänföras till följande tre större områden:
- System för brottsmålsförfarandet i vid mening hos polis. åklagare och
de allmänna domstolarna samt för förfarandet inom kriminalvården
(BROTTSRI).
- System för diarieföring, beslutm:gistrering, text behandling och informationssökning i departement och vissa myndighekr och diirmed sammanhängande frågor (LAGRI/ RÄTTSDATAl.
- System för planering och uppföljning inom rättsviisendet !PLANRll.
Inom BROITSRI finns en rad rutiner i drift. RPS ansvarar för den
automatiska databehandlingen av flertalet rutiner. Vid styrelsen daiahehandlas dom och slutligt beslut i brottmål. strafföreläggande och ordningsbot, brottsanmälan, uppgift som i särskild ordning lämnas angående person
som är misstänkt för brott (personblad) samt annan handling med uppgifter
för det allmänna kriminalregistret eller centrala polisregistret. Vid databehandlingen framställs meddelanden till olika myndigheter. Samtidigt
registreras automatiskt data som skall ingå i det allmänna kriminaln:gistret, de centrala polisregistren och körkortsregistrets belasmingsdel.
Även delsystem för kriminalvården är i drift. De ingår i BROTTSRI.
DAF A svarar för datordriften i denna del.
Det huvudsakliga syftet med LAGRI är att förenkla och förbättra vissa
kontorsrutiner i departement och domstolar och att i samband därmed
skapa bättre rutiner för information om besluten i lagstiftningsförfarandct
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och om rättspraxis till s[1väl departement. domstolar och andra myndigheter som enskilda. De första A DH-systemen med detta syfte infördes <'\r

1972 i justitiedepartementet. regeringsriitten och kammarrätterna. Dessa
finns nu inom ytterligare ett antal myndigheter. hl. a. domstols verket och
generaltullstyrelsen. DAFA svarar fiir den tekniska driften.
Förordningen ( 1980: 628 I om riittsdatasystemet innehiir hl. a. att allmänheten kan fii tillg{ing via terminal till alla de dataregister i LAGRI som inte
enhart inneh<°tller anteckningar fiir diarieföring. Dessa dataregister - som
räknas upp i förordningen - innch<'iller uppgifter om överenskommelser
med främmande makter. kommittcviisendet. författningar i Svensk författningssamling (SFS1 nch vissa myndigheters författningssamlingar samt
viktiga avgöranden i högsta domstolen och hovriitterna. regeringsriitten
och kammarriitterna. arhetsdomstolen och hostadsdomstolen. Registren
har förts samman under heteckningcn RATTSDATA. Riksdagens förvaltningskontor samarhetar med SARI. Kontoret har siirskilda databaser med
uppgifter om riksdagsarhetet I propositioner. motioner· och utskottsbetänkanden m. m. ). Allmänheten f<°lr tillgång till dessa på samma sätt som
databaserna i RÄTTSDATA.
Till LAGRl/RATTSDATA och riksdagens databaser iir omkring 250
terminaler anslutna. varav en del via uppringbara teleförbindelser.
Polis1·iisc11dcts system

Som tidigare niimnts svarar rikspolisstyrelsen (RPSl för driften av en
stor del av BROTTSRI.
Utöver Rl-rutincrna har RPS ett stort antal ADB-rutiner avseende bl. a.
- efterlysta personer samt personer som inte för vistas i landet
- signalement och siirskilda kiinnetecken
- fingeravtryck
- spaningsverksamhet
- eftersökta fordon
- stulet och förkommet gods
- passregistrering
-

personaladministration
meddelandeviixling
larmdistrihution
stulna vapen

- ekonomiadministration
- registerföring vid omfattande brottsutredningar
- narkotikaanalyser
- verksamheten vid larmcentralerna i Stockholm och Göteborg.
RPS svarar för den tekniska driften av sf1 gott som alla ADB-rutiner
inom polisviisendct.
Till det centrala datorsystemet finns f. n. ca 520 textskärmsterminaler,
ca 360 skrivare och ca 300 telctexapparatcr anslutna. Dessa är placerade
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dels centralt vid RPS. dels ute i polisdistrikten. Flera centrala register kan
uppdateras via terminalerna. Dessa används emellertid främst för frågor
till dataregistren. Terminalerna är via RPS dator anslutna till de centrala
bil- och körkortsregistren. Frågor kan allts[i sUillas även till dessa register.
Vid RPS och i de största polisdistrikten har dessutom installerats ett 10-tal
terminaler direkt till det statliga person- och adressregistret (SPARJ. Dessa
planeras komma att ersättas av en koppling mellan RPS- och DAFA-datorerna varigenom samtliga polisterminaler ges SPAR-åtkomst.
ADB-system inom fiir.1·1·arsmakten m. m.
Inom försvaret anv~inds ADB på många sätt. En mycket stor del utgörs
av administrativ databehandling. Många ADB-system är avsedda för enskilda myndigheters verksamhetsområden.
De större ADB-systemen i försvaret är följande:
- System för operativ och taktisk ledning i krig samt för krigsplanläggning i fred.
- System med data om krigs- och fredsorg:anisationcn som är avsedda
att betjäna förbandsproduktionen inom resp. försvarsgren och redovisar
organisationens uppbyggnad samt dess personella och materiella innehåll.
Utveckling av nya system pågår inom alla tre försvarsgrenarna.
- Personaladministrativt system (PAF) för anstiHld personal inom
främst försvarsgrenarna. Systemet innehåller data om personal, organisation och befattning. tjänster och löner, utbildning samt historik. Som
komplement till centrala PAF utvecklas lokala PA-system.
- Värnpliktsverkets system för inskrivning, planering och redovisning
av värnpliktig: personal. Ett omarbetat system med lokal drift vid värnpliktskontoren har införts under år 1984.
- System för förnödenhetsförsörjning och materielunderhåll. Ett.flertal
sådana ADfl-system finns i drift. Ett för försvarsmakten gemensamt redovisningssystem för förnödenheter <TOR) bygger på användning: av 56 lokala datorer. Systemet har ersatt de hittills förvarsg:rensvisa förnödenhetsredovisning:ssystemen. En modernisering av befintligt reservdelsredovisningssystem har genomförts. Försök pågår med datorstöd för planering av
materielunderhåll på flera lokala myndigheter. För flygburen materiel finns
ett avancerat system för redovisning och uppföljning av driftdata.
- System för ekonomisk redovisning, bl. a. kassaredovisning. kostnadsredovisning, "koncernredovisning". tidredovisning, revision och ekonomisk statistik. Systemet är en försvarsspecifik variant av system S. Decentralisering av vissa funktioner i systemet pågår.
- System för att underlätta budgetarbete avseende preliminär och slutlig budget i första hand på lokal nivå <DAPU, DAtorstöd i Planering.
budgetering och Uppföljning).
- System för produktionsplanering vid försvarets materielverk under
perspektiv- och programplaneperioden. budgetering av verksamheten för
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genomförandc:'iret samt rq!istrerin!! och redovisning av !!enomförd verk0

samhet. En revidering har p; 1hiir_iats.
- System för verkstadsdrift som hl. a. hest;'ir av tidredovisnin!!. löneutriikning. rednvisninglfakturerin!!. produktions- och likviditetsuppföljning
samt hudget. Utveckling av tilliimpningar for lokalt datorstöd i verkstiider
p<°1giir.
- System för information om fastigheter för central. regional och lokal
instans. Datorstödet utvecklas lokalt och anviindarniira.
- System för materiel- och personalrelhwisning. krigsor!!anisation samt
fiir övningsverksamheten inom civilfiirwaret.
Driftmihsigt iir datahehandlingen i huvudsak förlagd till försvarets datacentral. Huvuddelen av den nvutveckling som sker inriktas dock mot drift
pii lokala datorer.
Den l{ingsiktiga inriktningen av verksamheten pä ADB-omr[1det inom
försvaret har faststiillts genom ett rq?eringsheslut frfm mars 1982. Detta
heslut innebär att försvarets rationaliseringsinstituts rapport Struktur 90
skall ligga till grund för arhetet med utveckling av ADB-system.
Inriktningen innehiir i stort att ADB-systemen skall decentraliseras eller
distrihueras till anviindarna. att regionala och lokala nivåns behov av
datorstöd skall förhiittras samt att kunskaper om ADB och dess möjligheter skall ökas i organisationen. Förhiittrade metoder för systemutveckling
samt standanliserings<°itgiirder skall iignao; särskild uppmärksamhet i syfte
att sänka kostnaderna för ADB-verksamheten.
Inom försvaret har arhetet med övergiing till Struktur 90 pi'1hörjats. Ett
siirskilt projekt som leds av överbefälhavaren finns organiserat för genomfiirandearhetet. Under ilr 19~5 kommer de första tilliimpningarna inom
ramen fiir det nya konceptet att tas i hruk.
Genom ett regeringsbeslut i oktoher 1984 iir den första delen av upphandlingen för Struktur 90 nu genomförd. Beslutet innebär ett bemyndigande att teckna avropsavtal för en första etapp - Struktur 90 PRIM avseende ca 100 system.
Al>B-.n'.Hl'lll i110111 ii1·1·1".1t,1.,-1·/.H'11 .fi'ir t'l..01111111i.1k1 .fi'irs1·w·

Överstyrelsen för ekonomiskt försvar !ÖEFl har under lång tid använt
sig av ADB i sin verksamhet. En egen datorkapacitet for att hantera
informationen vid ÖEF h{11ler nu pf1 att hyggas upp. Följande system är i
drift eller under utveckling:
- Inom BUSA-systemets ram förs register fiir lagringsverksamheten.
Datamaskinccntralen för administrativ datahehandling (DAFA) ansvarar
för systemets drift. Registret skall ge underlag för planeringen för uppbyggnad av heredskapslager m. m.
- Ett siirskilt ekonomiadministrativt projekt - EA-projektet - hedrivs
inom ÖEF. Inom dess ram har utvecklats ett system för affiirsredovisning i
en första etapp. Systemet har under iir 1984 ersatt motsvarande delsystem
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inom BUSA-systemet. Övriga EA-system är systemet för industriella åtgiirder. som syftar till att underlätta hanteringen av bl. a. avtal med näringslivet och systemet för budgetuppföljning för hela ÖEF: s verksamhet
inkl. ett rcskontrasystem. För driften används ÖEF: s egen datorutrustning.
- Ett planerings- och statistiksystem som används för planering främst
inom ÖEF men även för det ekonomiska försvaret i övrigt. DAFA ansvarar för systemets drift.
- System för oljerapportering som syftar bl. a. till att underlätta uppföljning av försörjningsläget. Sammanställningar ur systemet utgör dessutom
underlag för rapporteringen till International Energy Agcncy <IEAJ. Driften av systemet är förlagd till ÖEF.
- Reräkningsmodeller för att räkna fram underlag för hedömning av
beredskapslagringen. För detta ändamål utnyttjas Stockholms datorcentral
(QZ).
- Utveckling av ransonerings- och regleringssystem har påbörjats inom
energi-, kemi- och bcklädnadsprogrammen. Systemen utvecklas för drift
på ÖEF:s datorutrustning.
- Vissa register för administrativ service har utvecklats för drift på
ÖEF:s datorutrustning.

ADB-system inom den allmänna försäkringen
ADB-systemen började införas år 1973 och omfattar f. n. rutiner för
administration av pensioner, allmänna barnbidrag och bidragsförskott
samt sjukförsäkring m. m. I sjukförsäkringssystemet ingår förutom sjukoch föräldraförsäkringen även delsystem för bl. a. studiestöd vid vuxenutbildning. utbildningsbidrag vid arbetsmarknadsutbildning och dagpenning
till vissa värnpliktiga.
Systemen utgör ett viktigt hjälpmedel för den löpande administrationen
av socialförsäkrings- och bidragssystemen hos de allmänna försäkringskassorna och riksförsäkringsverket (RFV). De ger också tillgång till statistik som förbättrar förutsättningarna för planering och personaldimensionering vid kassorna.
ADB-systemen omfattar hela befolkningen. Systemet för den allmänna
pensioneringen omfattar 1,9 milj. pensionärer, medan systemet för barnbidrag och bidragsförskott omfattar 1,6 milj. barn. Sjukförsäkringssystemet
omfattar 6.6 milj. försäkrade.
Vissa registerdata utnyttjas gemensamt i de tre systemen: bidrag, pension och sjukförsäkring. Det är emellertid i princip fråga om tre separata
system med skilda register. Systemen utnyttjar RFV:s datoranläggning
och driftorganisation i Sundsvall. Terminalutrustning på försäkringskassornas central- och lokalkontor ute i landet används för samtliga system.
Till systemet är f. n. omkring 1400 textskärmsterminaler anslutna.

Prop. 1984/85: 100

Bilaga 2

Gemensamma frågor

57

Under budgetåren 1983/84-1984/85 installeras successivt ny central datorutrustning.

Regeringen gav i juni 1983 RFV i uppdrag att i samråd med statskontoret
och i nära samarbete med försäkringskassorna genomföra utrednings- och
utvecklingsarbete samt praktisk försöksverksamhet för att få underlag för
ställningstagande om den långsiktiga inriktningen av ADB-verksamheten
inom den allmänna försäkringen m. m. (FAS 90-utredningen).
RFV har överlämnat FAS 90-utredningens lägesrapport I till regeringen.
I denna föreslås en närmare genomgång av följande områden i det fortsatta
utredningsarbetet:
- Lokalt/regionalt ADB-stöd för administration och försäkring. Häri
bör ingå försök med sammanhållen ärendehandläggning. exempelvis sammanhållen sjukfallshantering. spridning av register. interna uppföljningsoch utvärderingssystem samt kontorsinformationssystem.
- Kommunikation - meddelandedistribution. Här bör utredas behoven
av meddelandedistribution och vilka möjligheter som finns att tillgodose
dem inom ramen för socialförsäkringens nya kommunikationsnät.
- Kommunikation med andra datorsystem. Detta är både en teknisk
och en datapolitisk fråga. Tekniskt bör utredas vilka möjligheter till sammankoppling av olika datorer som finns om socialförsäkringens nya kommunikationsnät utnyttjas. Den datapolitiska delen berör datalagstiftning.
integritet. sårbarhet m. m.
Post1·erkets ADB-verksamhet

Inom postverket används sedan länge ADB i olika produktionssystem.
Ett stort system är postgirosystemet. Det är uppbyggt kring optiska läsare
för inbetalningskort samt ett stort datasystem som bokför betalningar och
sköter postgirokonton. Omfattande serviceåtaganden gentemot postgirots
kunder finns också genom en lång rad tilläggstjänster. Postgirot sköter
också på entreprenad PK-bankens personkontosystem samt vissa reskontra för sparkonton.
Post kontoren är utrustade med sammanlagt ca 3 600 postkassamaskiner
anslutna till minidatorer. Dessa står i sin tur i förbindelse med det centrala
systemet.
För redovisning och dataregistrering finns separata system vid postverkets åtta redovisningsterminaler. Dessa system står i förbindelse med det
centrala systemet via telenätet.
Post verket är en stor organisation med över 2 000 tjänsteställen och mer
än 60000 anställda. En stor mängd olika system finns utvecklade särskilt
inom det administrativa området bl. a. för löner. personal redovisning och
ekonomisk redovisning. Resultatenheterna Postens adressregister, Postverkets industrier. Postens lnköpscentral och Frimärksavdelningen har
också egna minidatorbaserade system. Systemutvcckling. programmering
och datordrift sysselsätter ca 450 personer.
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att utveckla vissa tjänster hascradc på telekom-

munikation och datateknik.

Tcle1·crkets ADB-1·crk.1·amhet
Televerket använder ADB för flera olika iindamål inom områdena konstruktion. tillverkning och administration. De viktigaste administrativa
rutinerna herör arbetsomrf1den såsom
- beställningsmottagning och orderhantcring
- fakturering
- kataloginformation och nummerupplysning
- beräkningar. prognoser och statistikbearbetning för tcleniitet
- ekonomi- och resultatredovisning
- materielflöde och lagerhantering
- pcrsllnaladministrativa rutiner inkl. lönerutiner.
Databehandlingen hedrivs pii tre orter <Stockholm. Göteborg och Kalmar). Dessutom finns ett växande antal lokala minidatorer. Systemutveeklingen bedrivs huvudsakligen i Stockholm. Datahehandlingsvolymerna är
genomgf1ende höga beroende på att det finns över 6 milj. telefonapparater i
landet. Som exempel kan niimnas att mer än 24 milj. telefonräkningar
hanteras ärligen och att nya abonnemang och flyttningsärendcn uppg{tr till
ca I milj. per år. Antalet terminakr uppgår till mer iin 6000.
I sammanhanget bör nämnas att televerket inom ramen för telekommunikationerna även svarar för dataöverföring. bl. a. det allmänna datanätet.
Verket tillhandahåller även vissa andra tjänster med anknytning till teleöverföring och datateknik.

SJ:s ADB-rcrksamhet
ADB inom SJ används som hjälpmedel för
- platsbokning och färdbiljettforsäljning tca 90000 bokningar och försäljningar per dag under vardagar utom lördag och 50000 per dag
under lördagar och sön- och helgdagar)
- kostnads- och intäktsredovisning
- materialredovisning (ca 110 000 artiklar

förrf\d. 5 000 lagerföränd-

ringar/vardag)
- personal- och avlöningssystem
- lokledning
- vagnefterforskning/transportövervakning (godsvagnar)
- framställning av tidtabeller. t[1gplaner
- budget och bokföringssystcm
- maskinell frakträkning m. m.
Datahehandlingen bedrivs med hjiilp av tre stordatorer. Ute i landet iir

f. n. ca I 500 terminaler anslutna till de centrala datorerna. Installation av
ytterligare terminaler pilgår. Utveckling. underhflll och drift av datasystemen är koncentrerade till SJ-Data under Finans- och lnköpsavdelningen.
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SJ-Data har 175 anstiillda varav omkring 80 svarar för drift och 95 svarar
för utveckling och underhåll av ADB-system.
F. n. moderniseras och vidareutvecklas systemen för matcrialredovisning samt platsbokning och fardbiljettförsiiljning, som samtidigt integreras
med system hos flygbolagen SAS och Braathens Safe för anviindning av
gemensam terminal vid försäljning av SJ:s biljetter.
Dessutom pågår en installation av bildskärmar som ger användarna
tillgång till vissa register för att erh[dla snabb information om bl. a. kostnadsuppföljning och trafikutvcckling.
Bil-, kiirkorts- och yrkestrafikregisrren

Riksdagen beslutade år 1969. i samband med ändrade riktlinjer för
fordonsregistreringen. att inriitta ett ADB-baserat riksomfattande fordonsregistcr. Två år senare beslöts att införa clt körkortsregister som tekniskt
och organisatoriskt skulle samordnas med bilregistret. Ett siirskilt organ bilregisternämnden - inrättades samma flf' för planering. utveckling och
idrifttagning av de nya bil- och körkortsrcgistren. Omläggningen av registren påbörjades år 197'.! och slutfördes under år 1973. Under år 1973 flyttades även den datoranläggning som används för registerföringen frän Stockholm till Örebro. Bilregisterniimnden upphörde ftr 1975. Registeransvaret
och driften av datoranläggningen överfördes dä till trafiksäkerhetsverket
(TSV), som också är central förvaltningsmyndighet för yrkestrafikregistren.
Bil- och körkortsregistren syftar till all underlätta handHiggningen av
fordonsregistrering. körkort m. m. samt tillhandahälla information för utrednings- och planeringsaktiviteter på en rad områden. bl. a. trafiksäkerhetsomrf1det.
Bilregistret används som hjälpmedel för administration av bl. a. kontrollbesiktning av fordon. fordonsskatt. kilometerskatt. trafikforsäkringskontroll. parkeringsanmärkningar och kontroll av försäkringsinnehav samt för
beredskapsplanliiggning. Dessa arbetsuppgifter med undantag för parkeringsanmiirkningar, utförs främst på länsstyrelserna.
Registren iir vidare en förutsättning för liinsstyrclsernas arbete vid en
drivmedelsransonering och viktiga hjiilpmedel för polisen i trafikövervaknings- och spaningsarbetet. Polisen kan frtm terminal via rikspolisstyrelsens dator hämta upplysningar ur registren.
Länsstyrelserna svarar för registrering och TSV för registerhållning. I
bil registret fanns i juli 1983 uppgifter om 5.5 milj. fordon och i körkortsregislrcl uppgifter om 4.6 milj. körkortsinnehavare.
Till systemet iir ca 460 textskärmsterminaler anslutna. Av dessa är 380
placerade hos länsstyrelserna. Resterande terminaler är placerade vid
TSV. Rikspolisstyrelsen har direktförbindelse med TSV: s system. Utöver
nyss nämnda terminaler kan därigenom ca 43'.i textskiirmsterminaler och
ca 400 telcxutrustningar hos bl. a. polismyndigheter kommunicera med
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TSV: s datorsystem. Några av de större försäkringsbolagen är anslutna via
en datorväxel direkt till TSV: s datoranläggning. Detta resulterar i att
ytterligare ca 4 500 terminaler har tillg[mg 1ill vissa rcgisteruppgifter fdin
TSV. Tullen, vissa kommunala gatukontor m. 0. har via telexförbindelse
frågemöjlighet gentemot systemet.
TSV: s framtida datorbehov har utretts av TSV i sam räd med statskontoret. Utbyte till nya datorer slutfördes under våren 1982. Under v~1ren
1984 har statskontoret och traliksiikerhetsverket gemensamt utrett behovet av komplettering av ADB-utrustning och i april 1984 avslutades upphandlingen av terminaler för bil- och körkortsregislrens räkning.
Kostnaderna för ADB-driften var budgetäret 1983/84 28 milj. kr. och
beriiknas för budgetäret 1984/85 till 32 milj. kr. for budgettiret 1985/86
begärs 40 milj. kr.
L1~f~farts1·erket.1·

ADB-Ferksamhet

Luftfartsverket utnyttjar ADB för såväl administration som tekniska
ändamål. Luftfartsverket har ett tiotal administrativa system i drift på egna
anläggningar. För den närmaste perioden planeras utveckling av ytterligare ett tiotal system. varav flertalet nu är under utredning. Dessa system blir
lokalt tillgängliga och gäller företrädesvis tilliimpningar inom områdena
materiel- och investeringsaJministration. ekonomistyrning och kontorsautomation.
För den satsvisa databehandlingen inom ekonomi- och personaladministration anlitas datamaskincentralen för administra1iv databehandling
(DAFA). Vid DAFA finns även ett samnordiskt system för analys av
tlyghaveri/störningsinformation. som luftfartsverket är huvudman för.
Luftfartsverket har en geografiskt spridd verksamhet, där varje flygplats är
en självständig produktionsenhet. Detta medför alt verkets informationssystem ställer krav på decentraliserad och användarnära databehandling
som närmare beskrivits i en nyligen fastlagd ADB-strategi.
Befintlig utrustning är hårt belagd och har sommaren 1984 förstärkts.
För att förverkliga det distribuerade datorkonceptet behöver ytterligare
utrustning anskaffas under budgetåret 1984/85.
Luftfartsverkets tekniska datortillämpningar förekommer dels inom
tlygtrafikt,iänstens verksamhetsområden, dels inom flygplatstjänsten vid
de större llygplatserna.
Inom flygtrafiktjänsten används datorer vid omrftdeskontrollcentralerna
för bearbetning och presentation av radarinformation från aktuellt kontrollområde. Samtidigt bearbetas information från anslutna terminaler vid
flygplatsers kontrolltorn och samverkande tlygvädertjänster. I vissa delsystem förekommer mindre datorer för fjärrmanövrering av radar- och
kommunikationsstationer. larmindikeringar samt vissa väderdatagivare.
En ny kontrollcentral i Sturup för llygtrafikledningen i södra Sverige har
tagits i drift budgetåret 1982/83. Centralen innehåller bl. a. radar- och
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färdplamlatautrustning !ATCAS 2) samt ett nytt datorupphyggt talkommunikationssystem.

I en första etapp installeras pt[ fem llygplatser utrustning för halvautomatisk väderobscrvation. Datorer för automatisk ritning av väderkartor
har installerats vid fyra regionala flygviidertjiinstcr.
Inom flygplatstjänsten används datorer vid Arlanda. Landvetters och
Sturups flygplatser för visuell presentation av passagerarinformation. bagagesortering samt manövrering och övervakning av el-, VVS- och fältljusanliiggningar.
Nytt datoriserat passagerarinformationssystem installerades pil Arlanda
inför utflyttningen av jettrafiken från Bromma.

ADB-system förfolkhok_f('iring och hcsk11rt11i11g (RSIAFBJ

ADB har anviints som hjälpmedel inom folkbokföringen och skatteadministrationen sedan mitten av 1960-talet. Riksdagen beslutade år 1975 att
ett nytt system. AFB-systemet, skulle utvecklas och införa~. Inom ramen
för detta infördes ett utvidgat ADB-stöd vid taxering i första instans iir
1979. Nya uppbördsrutiner infördes under åren 1980-1981. folkbokföringssystemet har programmerats om och togs i drift år 1980. För fastighetstaxering och fastighetsredovisning har successivt ett nytt ADB-system
tagits i drift i samband med den allm~inna fastighetstaxeringen är 1981. Nya
konrrollrutiner har successivt införts inom företagsbeska11ningsområde1

fr. o. m. år 1979. ADB-system för mervi1rdeskatt har införts fr. o. m. år
1983.
ADB-systemet för folkbokföring och beskat\ning syftar till att genom
utnyttjande av ADB förenkla och effektivisera administrationen inom
dessa områden. Systemet innehåller följande delsystem; fastighetsredovisning inkl. fastighetstaxering, personredovisning, allmänna val. registrering av juridiska personer. debitering~!\' preliminär ~katt. uppbörd av ska!!
och slutlig skatt. omräkning av slutlig skatt. underlag för kontroll och
revision samt merviirdeskatt. Vidare finns ADB-system för arbetsgivaravgifter.
De centrala och regionala skatteregistren omfattar alla skattskyldiga tca
8 milj.>. Därutöver finns register över foret:.ig och L'tl antal korsrefcrensregister. Folkbokföringsregistren omfattar samtliga folkbokförda fysiska
personer (ca 8,3 milj.).
Fastighetsregistren innehåller uppgifter om samtliga levande fastigheter
tca 3 milj.) och deras ägare (ca 3.:'i milj.).
Systemstrukturen för folkbokföring och fastighetsredovisning är regional (bearbetning på 21 länsanläggningarl. För skattesystemet är systemstrukturen central/regional med bearbetningar dels på länsdatorerna, dels
pil central dator hos riksskatteverket !RSV). Tekniskt består systemet
bl. a. av följande delar:
- en central datoranläggning vid RSV
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- regionala datoranhiggningar vid 21 länsstyrelser
- en testanläggning
- ca 910 textskärmsterminalcr
- ca 575 arbetsplatser för dataregistrering.
Den centrala datoranltiggningen hos RSV anviim.ls för det centrala
skatteregistret. I registret finns uppgifter om fysiska personer och organisationer som är al-:tuella i olika ska!lcfunktioner. Registret är tillgängligt
via terminal hos skattemyndigheter på olika nivaer.
De regionala datoranläggningarna anviinds för kontroll av indata och
utskrift av produl-:ter i skattesystemet. I slutet av taxeringsperioden erhåller de regionala anläggningarm1 ett färdigställt skatteregister som för
varje län har motsvarande registeruppgifter som det centrala registret med
undantag för vissa administrativa uppgifter.
Samtliga länsstyrelser och lokala skattemyndigheter har dataregistreringsutrustning för registrering av deklarationer, kontrolluppgifter m. m.
ADB-stöd för administration och redovisning av punktskatter har börjat
genomföras år 1984. För dessa system anviinds en mindre dator hos RSY.
Vidare har ett åttiotal mikrodatorer upphandlats för användning bl. a.
vid kontroll och revision inom skatteområdet.
RSY:s och länsstyrelsernas sammanlagda kostnader för ADB-driften
var budgetåret 1983/84 186 milj. kr. och bcriiknas för budgetåret 1984185 till
208 milj. kr. För budgetåret 1985/86 begärs 232 milj. kr.
Reclo1·is11i11g~-.1ystcm .fi"ir cxek111icms1·iise11Jc1

<RE\:J

Genom beslut år 1966 uppdrog Kungl Mq_j: tåt dåvarande exekutionsväsendets organisationsnämnd i EON) all i samarbete med statskontorct göra
en förstudie om möjligheterna att utnyttja ADB för vissa arbetsuppgifter
inom exekutionsväsendel. Riksskatteverket (RSVJ övertog år 1973 från
EON exekutions väsendets centrala myndighetsuppgifter, inkl. ADB-verksamheten. I reglcringsbrev för budgett1ret 1975176 förordnade regeringen
att RSV i samarbete med statskontoret och RRV skulle bedriva fortsatt
ut vecklings- och försöks verksamhet med ett riksdatasystcm för exekutions väsendet (REXJ. I budgetpropositionen 1981/82: 100 bil. 18 förordade
regeringen att REX skulle genomföras vid samtliga kronofogdemyndigheter (KFMl. Genomförandet var avslutat budgetåret 1983/84.

REX är terminalorienterat. All datordrift utförs centralt vid datamaskincentralen för <1dministrativ databehandling (DAF Al i Stockholm.

REX skall medverka till rationellare arbetsformer och därigenom förbättra indrivningsresultatet. Genom ADB-rutiner för bl. a. ekonomisk redovisning frigörs personalresurser som i stället kan användas i det direkta
indrivningsarbetet.
Systemet används bl. a. för automatisk uppdebitcring av nya mål och
avisering till gäldenärer. bevakning. kontroll och redovisning. Kronofogdemyndigheterna kan härigenom koncentrera sig på de gäldenärers mål,
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är mest angeliigna att bearb1.:ta. REX har gett KFl\1 biittre möjlight:ter

till styrning av det exekutiva arbetet än vad man skulle ha haft i ett
manuellt

system.

l\falet är att rutiner skall utvecklas iiven för de enskilda mttlen. för vilka
begiiran om verkställighet sker genom att sökanden ger in dom, utslag eller
annan exekutionsurkund.
System har utvecklats för att REX-terminalerna skall kunna anv:indas
för registersökning iiven i andra ADB-systt:m, t:xempelvis i det centrala
skattert:gistret.
Uinsstyrelserna i Göteborg ot:h Stockholm har på prov installerat bildskiirmsterminalcr som är anslutna till REX. RSV har i skrivelse till regeringen i maj 1983 hemställt om att fä utveckla och införa ett system som
medger iltkomst till REX-registret fr;\n terminaler i skattesystemet.
Systemets centralregister innehäller uppgifter om ca I milj. gäldenärer
med ett sammanlagt skuldbelopp om ca 13,5 miljarder kr. Dessutom finns i
registret uppgifter om bl. a. de ~ltgiirder krnnofogdemyndigheterna vidtagit
i samband med handläggningen av de olika miilen.
KFM. -

med sammanlagt ca 3 500 anställda - är anslutna till ADB-

systemet via 950 textskärmar och terminalskrivare. Antalet terminalhändelser är i medeltal ca 100000 per arbetsdag.
I budgetpropositionen 1982/83: 100 bil. 9 förordar regeringen att ADBsystem som idag omfattar de allmiinna m{ilen byggs ut till att iiven omfatta
de enskilda mälen.
Riksdagen har fattat beslut i enlighet med budgetpropositionen.
En utredning har föreslagit att REX-systemet författningsregleras genom en särskild Ut'.'>ökningsregisterlag.
RSV:s kostnader för ADB-driften inkl. utrustningskostnader för KFM
var budget[iret 1983/84 35 milj. kr. och beräknas för budgetäret I 9t<4/85 till

34 milj. kr. För budgetåret 1985/86 begtirs 38 milj. kr.
/n.f(l/'/11atio11ssy.1·1t'lll i110111 hligsko/c11thild11i11g

111. 111.

Centralt antagningssystem !CA)
Statskonton:t fick hösten 1975 i uppdrag att utveckla ett system för
anmiilan och antagning till grundläggande högskoleutbildning. Systemet
utvecklades i samarbete med Stahkonsult AB och datamaskincentralen
för administrativ databehandling ( DAFA I samt representanter for de blivande användarna. Systemet överlämnades till universitets- och högskoleiimhetet ( U HAi under viircn 1977, di1 det togs i drift.
Syftet med systemet iir i första hand att administrera antagningen till
grundläggande högskoleutbildning och systemet inneh~iller hl. a. funktioner för
- kontroll och poiingberiikning av anmiilningar
- kvotering och antagning av sökande
- utskrift av kontrollbesked oi.:h antagningshesked till sökande
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- utskrift av resultatlistor till de lokala högskoleenheterna
- statistik.
I systemet behandlas ca 75 000 anmälningar per år, därav ca 60000
anmälningar till hösttcrminen. Antagningsbyrån vid UHÄ har tillgång till
systemet genom 18 bildskärmsterminaler. UHÄ ansvarar för systemet.
Driften är förlagd till DAFA.
Efter riksdagsbeslut om vissa förändringar av tillträdesreglerna för
grundHiggande högskoleutbildning, genomfördes en översyn av systemet
våren 1982. Inför antagningen till höstterminen 1984 har systemet anpassats ytterligare till förändrade regler.
Lokalt system för studiedokumentation, statistik och lokal antagning
(STUDOKI
STUDOK började utvecklas av UHÄ på uppdrag av regeringen år 1976.
UHÄ svarar också för vidareutvecklingen av systemet. Driftstart skedde
år 1977 och huvudsyftet är att dokumentera studieresultat för enskilda
studerande. Funktioner för lokal antagning till enstaka kurser och vissa
utbildningslinjer administreras också med hjälp av STUDOK. Uppgifterna
i system1:t utgör dessutom bl. a. underlag för planering och statistikframställning vid lokala högskoleenheter. statistiska centralbyrån och UHÄ.
STUDOK används av de sex universiteten samt ytterligare sju högskoleenheter och omfattar studieresultat från såväl enstaka kurser som flertalet utbildningslinjer vid dessa. Vid högskoleenheter som inte använder
STUDOK har i några fall utvecklats egna system för studiedokumentation.
Varje högskoleenhet ansvarar för informationsinnehållet i resp. register.
Datordriften är förlagd till motsvarande universitetsdatacentral och bekostas till större delen av resp. högskoleenhet. Antalet registrerade personer i
de 13 registren iir ca 350 000. Ca 70 t1:rminaler är vid normal drift i daglig
kontakt med de lokala systemen.
Kontinuerligt sker en anpassning av STUDOK till högskolans krav.
Bl. a. mot bakgrund av en förordning ( 1981: 516) om studiedokumentation
m. m. avser UHA att utveckla ett nytt terminalbaserat studiedokumentationssystem - LADOK - som beräknas vara i drift vid samtliga
STUDOK-användande högskoleenheter senast vårterminen 1989. Parallellt med denna nyutveckling diskuteras förslag till en förändrad driftorganisation. Vid högskoleenheterna pågår arbete med att överföra fler utbildningar till systemet och att bygga ut terminalverksamhetcn.
Studiestödets informationssystem (STIS l
Centrala studiestödsnämnden (CSN) startade år 1973 ett projekt för
administrationen av studiestöd inom CSN och studiemedelsnämnderna.
Utvecklingsprojektet, som har hedrivits i samråd med statskontoret, av~lutades år 1978 i samband med att det nya ADB-systemet (STudiestödets
InformationsSystem - STISJ togs i full drift.
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Syftet med STIS har i första hand varit att effektivisera administrationen
av studiestödet och ge de studerande bättre service bl. a. genom kortare
behandlingstider. Behandlingsti<len för ansökan om studiemedel skall inte
behöva överstiga fyra veckor ens under den brådaste tiden. Systemet
syftar även till att uppnä större säkerhet i verksamheten genom b~ittre
informationshantering, kontroller m. m.
STIS-systemet innehåller bl. a. funktioner för
- registrering via terminal av studiemedelsansökningar. ansökningar
om återbetalningspliktiga studiemedel inom studiehjiilpen. uppskovsansökningar, återkravsbeslut, principtillständ för utländsk medborgare om svenskt studiestöd
- utskrift av förifyllda studiemedelsansökningar
- beräkning och kontroll av studiemedelsbelopp m. m. samt utskrift av
beslutsmeddelanden och studieförsäkranintyg
- återkrav av studiestöd inkl. rutiner gentemot kronofogde och tingsrätt
- bevakning av inbetalningar (avgifter och återkrav)
- utskrift av in- och utbetalningskort m. m.
- återkrav av felaktigt uppburet studiestöd.
Systemet har direktförbindelse med det statliga person- och adressregistret (SPAR) samt med allmänna försäkringens system.
I systemet administreras både utbetalning (ca 3 700 milj. kr. per år) och
återbetalning (ca 750 milj. kr. per år) av studiemedel. Antal studiestödstagare i registret är ca 800000 och omfattar nu såväl svenska som utländska
studerande. CSN, de sex studiemedelsnämnderna samt fyra vuxenutbildningsnämnder har tillgång till systemet och registren via drygt 130 textskärmsterminaler. CSN ansvarar för utveckling, underhåll och förvaltning
av STIS. Datordriften är förlagd DAFA.
En fortsatt utveckling pågår av STIS-systemet. Under budgetåret
1983/84 har ett terminalsystem för ärendegruppen "extra studiemedel"
utvecklats. Systemet har tagits i drift under april 1984. Ärendegruppen
"äldre studielån" har fr. o. m. den I januari 1984 överförts från postgirot
till CSN. För detta ändamål har ett terminalsystem utvecklats som tagits i
drift den I mars 1984. Slutligen har ett terminalsystem för vuxenstudiestödshandläggningen utvecklats och tagits i drift successivt under år 1984.
Utvecklingskostnaderna budgetåret 1983/84 har uppgått till ca 3 milj. kr.
exkl. egen personal.
CSN har påbörjat en förstudie med syfte att klarlägga hur den fortsatta
informationshanteringen skall byggas.

ADB-system inom arhetsmarknad.1Terket
ADB utnyttjas sedan länge för olika ändamål inom arbetsmarknadsverket (AMVJ. Ett antal administrativa ADB-system används som stöd för
olika verksamhetsgrenar inom arbetsmarknadsstyrelsen (AMSJ eller som
underlag för verksamhetsplaneringen. Andra system utgör hjälpmedel i
5
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den platsförmcdlande verksamheten vid arhe!sformedlingsk,1nhm.:n. l1l\1m
sistnämnda omrildc har under ett antal iir piigi1tt ett omfattande ut vecklingsarbete med olika försöksverksamheter. hirsl>bverksamheten i1r nu
avslutad.
Ansvaret för den hittillsvarande utvecklingen av ADl3--.ystemen for
platsförmedling inom arhetsmarknadsverket har kgat hos AMS i samrild
med statskontoret. Ansvaret för drift. underhiill och teknisk ut veckling
regleras i avtal mellan AMS L\Ch den servicehyr;\ som anlitas. För huvuddelen av de administrativa systemen utnyttjas en egen mindre datoranl;iggning. Den fortsatta utvecklingen av platsförmedlingssystemet sker genom
ens. k. "turn-key-upphandling".
System för framställning av plahlistor
Sedan niigra t1r används ett ADB-system för fr;umtitllning av platslistL>r
över alla lediganmälda platser. Systemet omfattar funktillner flir registrering och statistikföring av h:diga plaber. framstiillning av pl;1tslistor samt
inkodning och uttag av statistik över arhetssökande.
Platslistorna <i huvudsak en per bn) framstiills p;\ fem produktionsLirtcr
dit uppgifter om nya platser och andra föriindringar dagligen samlas in för
fotosättning, tryckning och distribution.
För den dagliga registreringen anviinds 225 terminaler med lokal lagringskapacitet. Underlaget för platslistorna framstidls bl. a. vid datamaskincentralen för administrativ databehandling <DAF:\ l.
System för terminalsökning och automatisk bevakning
Systemet omfattar följande funktioner:
- sökning via terminal bland lediga platser
- bevakning av nytillkommande platser för arbetssökandes riikning
- uppdatering av registren varje natt med de nytillkomna platserna.
Systemet har prövats sedan hudgeti\ret I976i77. Uppgifter överförs va1je
dygn från de fem produktionsorterna för platslistan till systemets centrala
databas. För ändamålet utnyttjas en privat servicebyrå.
Modellkontor

I anslutning till ovannämnda sök- och bevakningssystem har forsök
genomförts vid ett antal s. k. modellkontor i Södermanlands liin med syfte
att använda ADB för att ytterligare efftktivisera den platsförmedlande
verksamheten. Målsättningen har bl. a. varit att ge personalen biittrc information, dels om resultatet av förmedlingens insatser för de arbetssökande.
dels om de lediga platserna. Detta system. som är uppbyggt kring information om platser, sökande och arbetsgivare, kommer under budge1året

1984185 att byggas ut till andra delar av landet, bl. a. Slockholms län.
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Genom den utbyggnad av antalet terminaler som skcr budgctilrct 1984/85
kommer två Hin att kunna arbeta med det s. k. modellkontorssystemet
varvid varje platsförmedlare är försedd med egen terminal. I landet i övrigt
kommer samtliga arbetsförmedlingar att ha minst en terminal for att arbeta
med sök-/bevakningssystcmct. P{1 kontor som ~ir sektionsindelade kommer
varje sektion att ha en terminal.
Fast ig he tsda tasystcml' t
Riksdagen beslutade år 1968 att ett centralt ADB-baserat fastighetsregister som ersätter tidigare manuellt förda jord- och stadsregister och som iir
enhetligt för land och stad skulle byggas upp. Vidare beslutade riksdagen
år 1970 alt ett centralt inskrivningsregister som ersätter tidigare manuellt
förda fastighets- och tomträttsböcker skulle införas med anv;indandc av
ADB. De båda registren är tekniskt samordnade.
Centralnämnden för fastighetsdata inrättades år 1968 och har till uppgift
att tillsammans med myndigheterna inom fastighetsregister- och inskrivningsväsendena genomföra fastighetsdatareformen.
Det nya systemet - fastighetsdatasystemet - är nu infört i Stockholms.
Uppsala, Malmöhus och Gävleborgs län samt i delar av Göteborgs och
Bohus län och Skaraborgs län. Systemet innehöll i september 1984 uppgifter om ca I. I milj. fastigheter (niira 30 c;r., av landets fastighetsbestånd).
Till systemet var då anslutna ca 400 terminaler hos berörda inskrivningsoch fastighetsregistermyndigheter samt hos vissa fastighetsbildningsmyndigheter, kommuner, banker m. fl. För driften av systemet anlitas datamaskincentralen för administrativ datahehandling i Gävle.
Riksdagen (prop. 1981/82: 123, CU 37. rskr 318) lade under våren 1982
fast en femårig etapp för det fortsatta reformarbetet. Beslutet innebiir bl. a.
att arbetet med att genomföra reformen i nya områden skall prioriteras.
Reformarbete pågår under budgetåret 1984/85 i Södermanlands, Hallands, Skarahorgs och Örebro län samt i Göteborgs och Bohus län. Vid
utgången av budgetåret 1984/85 beriiknas systemet omfatta ca I.3 milj. av
landets ca 4 milj. levande och döda fastigheter.
Kostnaden för ADB-driften var budgetåret 1983/84 35milj. kr. och beräknas för budgetåret 1984/85 till 36milj. kr. För budgetåret 1985/86 begärs
40milj. kr.
ADB-1·erksamhet inom statens 1·attcnfalls1·erk
Vattenfall använder ADB för flera olika ändamål. Bland de viktigaste
användningsområdena är följande:
- Övervakning av elproduktion och nätdrift. varvid informationssystemen skall utgöra stöd för central och regional driftledning att klara uppställda mål för leveranssäkerhet och driftekonomi. Vattenfall har sedan år
1977 ett informationssystem för övervakning av landets storkraftnät och
produktionsplanering. Under 1980-talet kommer successivt system att tas i
drift för operativ styrning och övervakning på regional nivå.
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- Säkerhetsmässig övervakning av karnkraftverk. Myndighderna kriiver en fortlöpande, säkerhetsmässig övervakning av Lirnkralherkcn liksom en öppen redovisning av densamma. Vattenfalls eget krav iir. med
beaktande av myndigheternas krav, att driva kiirnkraftverken effektivt.
Installation av ett nytt blockdatorsystem för Ringhals ingi1r.
- Nät- och produktionsberäkningar.
- Ekonomi- och resultatredovisning.
- Kundinformationssystern med uppgifter om ahonnenter.
- Underhållsverksarnheten i kraftverken.
- Viktigare administrativa rutiner såsom personaladministration. kassahantering, kraftförsäljning, lagerredovisning m. m.
Den administrativa delen av databehandlingen bedrivs huvudsakligen i
Stockholm men en viss decentralisering pågår, vilket bl. a. resulterat i egna
ADB-enheter vid kärnkraftverken och regionala enheter. ProduktiLms- och
driftledningssystemens databehandling bedrivs i anslutning till den enhet
systemen stöder.
En allt större del av anvfö1darnas dialog med ADB-systemen sker via
bildskärmsterminaler. F. n. är ca 1000 terminaler anslutna till de större
datorinstallationerna. vilka i sin tur är förbundna i ett datanät.
ADB-1·erksamhet inom do111ii11rcrkct

Domänverket använder ADB i administrativa tifömpningar och för planering av den skogliga verksamheten.
Inom administrationen finns ADB-systern inom bl. a. följande omrilden:
- fakturering
- ekonomisk redovisning
- hantering av leverantörsfakturor
- order-lager
- personaladministration inkl. löner.
Inom skoglig planering finns bl. a. följande:
- beskrivning av samtliga skogstillgångar som underlag för kort- och
långsiktig planering
- beräkning av skoglig tillväxt
- långsiktig avverkningsberäkning.
Vidare finns system som stöder den omfattande arrendeverksamheten.
Den pågående utvecklingen har bl. a. som mål att
- i de administrativa systemen föra ut den operativa verksamheten
(t. ex. kortsiktig planering, avverkning och skogsvård)
- ge hjälpmedel som tillåter spontan användning av datorkraften för
t. ex. registeranalyser och uppbyggnad av egna ekonomiska modeller.

Domänverket har en ADB-enhet som sysselsätter 30 personer och omsätter under år I 984 ca 22 milj. kr.
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ADR-1·crksamh<'I i11c1111.fi'irl'lle1dc Ji1hriks1·1·rkn1
förenade fahribvcrkcn !FFVI utnyttjar ADB-tekniken inom sf1väl tck-

ni~ka som administrativa omr[1Jen. En för koncernen gemensam

ADB-

cnhet finns inom huvudkontoret i Eskilstuna.
Administrativa system finns utvecklade inom följande områden:
- material- och produktionsstyrning
- ekonomisk planering och kontroll
- löne- och personaladministration
- marknads- och fiirsiiljningsadministration.
Ett antal större realtidssystem inom omr;°1det material- och produktionsqyrning har utvecklats under senare {1r. Koncernens anviindare som i
huvudsak finn~ p{1 de olika enheterna iir med hjiilp av ett omfattande
dataniit knutna till den gemensamma datacentralen samt till lokalt placerade datorer. Inom kt>ncernen har installerats ca 500 hildskiirmsterminaler.
Under senaste {iren har decentralisering: av vissa datarutiner genomförts
med gott resultat. En fortsatt satsning pt1 decentralisering av ADB-rutiner
har heslutats. I första hand avser detta de produktionsniira systemen.
Utveckling och underh{1ll av datasystemen är emellertid fortfarande i huvudsak koncentrerade till koncernens ADB-enhet.
Inom holagsgruppen hedrivs den administrativa datahehandlingen huvudsakligen decentralt.
Inom olika enheter finns ett antal minidatorer företrädesvis för teknisk/
vetenskaplig databehandling installerade. Verksamhet inom området datorstödd konstruktion/tillverkning CC AD/CAM) pågår sedan flera år inom
koncernen.
Den administrativa ADB-enheten som organisatoriskt är inplacerad
inom FFV Koncernservice drivs med lönsamhetsansvar. En intern styrelse har det övergripande ansvaret för sektorns verksamhet.
Inom FFV finn~ en kommittc som har det övergripande ansvaret för
koncernens policy inom AU/ADB-omrf1det.
[)c/ .1·/affiga rcc/m·i.rni11g.1·.1·ys/l'/11l'/, S\'S/l'/11

S

Riksrevisionsverket CRRVl fick [ir 1967 regeringens uppdrag att genomföra en omorganisation av redovisnings- och revisionsverksamheten inom
den civila delen av statsförvaltningen. Uppdraget innebar också att utveckla och införa ett ADB-haserat redovisningssystem vilket kom att
benämnas system S. En första version av systemet togs i drift vid ett antal
myndigheter år 1968. Diirefter har myndigheterna successivt anslutits till
systemet som numera - i en eller annan form - omfatlar hela statsförvaltningen.
Syftet med systemet är att effektivisera den statliga redovisningen och
att göm den mer enhetlig samt att samordna olika delar av den.
System S hestf1r av tre delsystem: Ett är i huvudsak avsett för myndighetens redovisning gentemot anslag. tillg;'\ngar och skulder samt för utbe-
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talning via postgirot. Till systemet är knutet vissa hjiilprutiner för reskontrabokföring.
Ett annat delsystem är avsett för kostnads- och intiiktsbokforing och
innefattar ockstl rutiner för kostnadsfördelning.
Det tredje delsystemet är väsentligen avsett att betjäna den centrala
riksredovisningen vid RRV.
Delsystemen är intrcgrerade med varandra pä så sätt att en transaktion
kan ge upphov till registrering i samtliga delsystem.
Till delsystemet för riksredovisning är samtliga myndigheter anslutna.
Försvarsmyndigheterna liksom affärsverken och vissa större myndigheter
har egna redovisningssystem för internt bruk och utnyttjar följaktligen inte
''myndighetsdelen .. i system S. I system S registrerades under hudgetårct
1983/84 14.4 milj. (budgetf1ret 1982/83 14.3 milj.) transaktioner.
Dataregistreringen före den egentliga databehandlingen sker normalt vid
ett antal rcdovisningscentralcr ( f. n. 26 st.). Systemet är ett s. k. satsvis och
sekventiellt arbetande system. All databehandling sker centralt vid datamaskinccntralen för administrativ databehandling.
Regeringen har i juli 1982 uppdragit åt RRV att genomföra en teknisk
modernisering av systemet samt att utreda den långsiktiga utvecklingen.
Den första etappen i konstruktionen av ett moderniserat system avslutades planenligt den 30 juni 1983 och resulterade i ett produklionsklart
grundsystem förberett för fortsatt etapputbyggnad. Denna grundversion
utnyttjades i drift av sju myndigheter under budgetåret 1983/84. Under det
första året togs nya systemdelar i drift. Den 1 juli 1984 övergick drygt 100
myndigheter till den nya systemversionen. Resterande myndigheter kommer enligt nu föreliggande planer att övergå till den nya versionen den I juli
1985.
En beskrivning av pågående utredningsarbete återfinns i avsnitt 3.2.
RRY: s och myndigheternas ADB-kostnader för system S uppgick till ca

21 milj. kr. budgetåret 1983/84.

SCB:s statistiska i1!formatinmsystem
Statisti!;ka ccntralbydn (SCB) har informationsproduktion som sin centrala uppgift. ADB-tekniken är sedan lång tid det dominerande hjiilpmedlet

i verksamheten. SCB har ett stort antal statistikgrensanpassadc ADBsystem. som i varierande grad är integrerade med varandra. Grunduppgifter hämtas dels från egna insamlingar och dels i ökande utsträckning
från de administrativa ADB-systemen som finns inom resp. verksamhetsområde. Vissa uppgifter utnyttjas gemensamt av flera statistikgrenar.
Statistikproduktionen är ämnesvis uppbyggd kring ett antal centrala register. Dessa är för individsidan registret över totalbefolkningen (RTB). för
företagssidan det centrala företagsregistret ((FRl och för den areella sidan
lantbruksregistret (LBRJ. Den statistiska informationen används i forskningen. som beslutsunderlag i bl. a. den sektoriella övergripande samhällsplaneringen samt är ett underlag för den allmänna samhällsdehatten.
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Statistiska informationssystcm karaktiriseras av att uttagen ur systemen
alltid iir i aggrcgcrad eller sammansUilld form. dvs. statistiska tal.iellcr. Ett
undantag fr{in denna princip iir uttag fri'm lantliruksrcgistret. Detta register
anviinds förutom for statistikproduktion iivcn för lieriikning och utbetalning av skördeskadccrsiillnin!!. Ett annat undanta!! iir ett nytt register över
företag och organisationer. det allmiinna fiirctagsrcgistrct. som SCB enligt
riksdagens beslut nyligen fött ansvaret for. Rc!!istrct beskrivs niirmare
nedan.
SCB:s statistikproduktion lh1mincras av traditionella satsvisa ADBsystem. Systemering och programmering sker dock numera i huvudsak
interaktivt. dvs. rrn:d hjiilp av terminal.
Det pi\g(ir sedan liing tid ett omf;1ttande utvccklin!!sarhetc inom det
statistiska datahehandlingsomr;'idct inom SCB. I detta arbete li!!!!er I.il. a.
en striivan mot ökad samordnin!! mellan de olika ADB-systemen och en
ökad anviindning av standardprogram im1m den statistiska datainsamlingen. talicllframstiillningen ll<:h presentationen av statistisk information.
Arhctet syftar till att i (1lika avseenden rn till sti\nd en effektivare och mer
rationell statistikframstiillning. Ett omfattande ut vecklingsarliete hart. ex.
lagts ned p{1 ett system !AXISJ för presentation av statistisk information
via terminaler hos statistikanviindarna. SCB:s regionalstatistiska databas
(RSDBl. delomrf1dcsstatistiska datahas !DSDHl och tidsseriedatabas
!TSDBl utnyttjar AXIS-systemet. Datahaserna ar sedan en tid i reguljiir
drift. F. n. har ca 100 anviindaravtal slutits med I.il. a. departement och
myndigheter. Wnsstyrelser. landsting. kommuner. högskolor och företag.
Databaserna marknadsförs aktivt mot skilda användarkategorier.
SCB:s datorcentral iir forla!!d till Örebro. Till de två centrala datorerna
iir r. n. ca 180 terminaler anslutna.
SCB har i skrivelse till regeringen ( 1984-06-29) redovisat förslag till
riktlinjer för utvecklin!! av SCB:s datorkapacitet och datorkraftstruktur
under tidsperioden 198.'i-1990. Bland SCR:s sWllningstaganden där kan
speciellt niimnas:
- SCB skall planera för en successiv och n{1!!ot snahhare utbyggnad av
datorkapaciteten och ADB-utrustningen i övrigt iin f. n.
- Datorkraftstrukturen skall ändras genom att lokalt utplacerade datorer införs i SCB:s organisation som komplement till nuvarande centrala
datorer. En första lokaldator med 8 terminaler har installerats under sommaren 1984 för försiiksvcrksamhet.
Allmiint fi'irctavrcRistcr

Regeringen gav {1r 1980 stats kontoret i uppdrag att utarbeta ett förslag till
hur ett för samhiillet gemensamt basregister över landets företag och
organisationer skulle utformas och byggas upp.
Statskontoret avrapporterade sluf!igt regeringens uppdrag i augusti 1983
i en huvudstudierapport ( 1983: 31) Basregister över företag och andra
organisationer - förslag till system. organisation och författningsreglering.
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Regeringen har fastställt hur registret skall vara utformat m. m. i förordningen (1984: 692) om det allmänna företagsregistret. I förordningen sägs
att statistiska centralbyrån !SCB) skall föra det allmänna företagsregistret
och vara registeransvarig enligt datalagen ( 1973: 289).
Registret marknadsförs av SCB och datamaskincentralen för administrativ databehandling <DAF A) gemensamt. Ett register med samma innehåll
kommer att finnas hos DAF A. där kunder via terminal kan göra förfrågningar mot registret.
Uppgifterna till det allmänna företagsregistret inhämtas från SCB:s centrala företagsregister, riksskatteverkets centrala skatteregister, patent- och
registrerings verkets bolags register, länsstyrelsernas handelsregister, postverket samt på försök från televerket.
Registret omfattar uppgifter om dem som tilldelats organisationsnummer, enskilda näringsidkare som har förts i ett handelsregister samt fysiska
personer och dödsbon som regelbundet bedriver näringsverksamhet eller
som regelbundet har någon anställd.
Registret innehåller uppgifter om företagets identitet. juridiska form,
adresser, huvudnäringsgren, arbetsställen, huruvida företaget är aktivt,
vilande eller avregistrerat, antal anställda m. m.
Uppgifterna i det allmänna företagsregistret skall användas av registerföraren för att
- avisera andra register om ändringar av uppgifterna i registret (ändringsavisering)
- göra urval av uppgifter ur registret (urvalsdragning).
Uppgifterna i registret skall dessutom kunna utnyttjas av andra för att
- komplettera och kontrollera uppgifter i andra register
- komplettera och kontrollera uppgifter i övrigt om de fysiska och
juridiska personer som omfattas av registret.
Uttag av uppgifter ur registret till myndigheter och enskilda kommer
successivt att ske från den I januari 1985.

Statligt person- och adressregister (SPAR)
Riksdagen beslutade år 1976 att införa ett centralt befolkningsregister,
SPAR. I beslutet gjordes datamaskincentralen för administrativ databehandling (DAFAJ totalansvarig för SPAR, dvs. även registeransvarig i
datalagens (1973: 289) mening. SPAR togs i drift år 1978.
Syftet med registret är bl. a. aktualisering av adresser i andra personregister och urvalsdragningar för direktadresserad reklam. Därigenom begränsas behovet av andra befolkningsregister inom såväl den statliga som
den privata sektorn med sådana ändamål.
Bestämmelser om SPAR finns numera i 26-28 §§ datalagen och i en
särskild förordning (1981: 4) om SPAR. Regleringen i datalagen innebär
bl. a. att de som begär att få uppgifter ur en myndighets personregister för
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ett sådant ändamål som kan tillgodoses genom SPAR skall hänvisas till
detta register.
Uppgifterna i SPAR används för
- aktualisering, komplettering och kontroll av uppgifter i andra personregister
- komplettering och kontroll av personuppgifter i övrigt
- uttag av urval av personuppgifter (urvalsdragningJ.
Registret innehåller uppgifter om personnummer. namn. adress. civilstånd, medborgarskap, barn. taxerad inkomst. fastighetsinnehav m. m.
Utvecklingen av SPAR har under det senaste året alltmer koncentrerats
till att förbättra åtkomstmöjligheten till SPAR via terminaler.
F. n. är transaktionsvolymen 10000 frågor per dag men den förviintas
öka kraftigt de närmaste åren.
SPAR utnyttjas såväl av den offentliga sektorn som av näringslivet, där
banker och försäkringsbolag utgör en stor kundkrets.

Statens löne- och personaladministratii-a system
Statens löne- och pensionsverk (SPY) är huvudman för statens centrala
löneuträkningssystem <SLÖR) och personaladministrativa informationssystem (PI).
SLÖR har funktioner för
- löneberäkning. kontering av löneutgifter, framställning av lönespecifikationer till de anställda och överföring av uppgifter till utbetalande
bank
- beräkning av retroaktiv lön
- semester- och ledighetsredovisning
- skatteredovisning
- bevakning och aviseringar
- intresseavdrag
- framställning av utdata på ADB-media för samverkan med andra
ADB-system
- rutin för revisorer.
Ca 350 myndigheter inom den civila statsförvaltningen är i huvudsak
obligatoriskt anslutna till SLÖR.
Under budgetåret 1983/84 uppgick antalet löneutbetalningar genom
SLÖR till drygt 165 000 per månad och de utbetalade nettolönerna till ca
750 milj. kr. per månad.
Maskinell bearbetning sker vid datamaskincentralen för administrativ
databehandling <DAF Al i Stockholm och Gävle samt vid Uppsala datacentral (LJDAC). Mellan SPY och dess driftställen finns avtal som reglerar
samarbetet. Systemutvecklingsarbetet sker i sin helhet vid SPY med terminaler kopplade till DAF A i Stockholm.
PI är ett datorbaserat hjälpmedel för SLÖR-anslutna myndigheter.
Systemet sammanställer olika typer av personaladministrativa rapporter
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till myndigheterna och kan ses som ett komplement till SLÖR. Anslutningen till PI är frivillig och systemet är liksom SLÖR avgift'>linansierat.
Standardutdata fdn PI bestilr av listor som indelats i ett antal utdatahlock:
- personaluppgifter
- personalstruktur
- pcrsonalrörlighet
- jiirnstiilldhetsrcdovisning
- utbildningsuppgifter
- tjiinste- och bemanningsuppgifter
- lokala löneförhand\ingsunderlag
- fr~mvarostatistik.
Det iir ocksft möjligt att beställa myndighetsspceifika utdata från PI.
Ett antal myndigheter som anviinder SLÖR har sedan liinge i olika
former arbetat med att utvecklas. k. för- rn.:h eftersystem till Sl.ÖR. SPV
utvecklar f. n. tillsammans med DAFA och U DAC ett för- och eftersystem
( PIRl. som enligt nuvarande planer kommer att tas i provdrift under
budgetftret 1984/85. En beskrivning av pågf1ende utredningsarbete flterfinns i avsnitt 3.2.
SPY har också ansvaret för pensionsberäkning och pensionsutbetalningar. För utbetalning av pensioner till statspcnsioniirer finns ett siirskilt
ADB-systern {Li-systemet). Systemet anviinds i SPV:s verksamhet för
maskinell utskrift av pcnsionsbevis (för ålders- och familjepcnsion) samt
för samordning och utbetalning av pensionsftirrnåner (statlig kompletteringspension. folkpension. ATP. bostadsstöd m. m. I. Under år 1983 uppgick utbetalningarna av de olika pensionsförmånerna till ca 14.7 miljarder
kr.. fördelade på ca 25 l 000 pensionstagare.
I verksamheten använder SPV också ett siirskilt ADB-systern för registrering av tj~instcmatriklar (MAREG>. Registrets ändamftl är att lagra och
bearheta uppgifter som behövs för att vid arbetstagares pensionering riikna
ut den statliga tjänstepensionen i form av hruttopcnsion. Registrets uppgifter kommer också att användas för att besvara frågor om pensionens
storlek rn. m. vid framtida pensionering. Registret kommer att uppdateras
genom årliga överföringar friin de lönesystcm som administrerar anstiillda
som omfattas av statliga pensionshestiimmelscr.
F. n. iir SLÖR anslutet och under år 1985 kommer K-PAI Kommundata.
förenade fabriksverken. viigverket och F-SLÖR att anslutas.
Under tiden fram till den 30 juni 1987 beriiknas iiven lönesystemcn hos
SJ. televerket. posten. vattenfall. PLM Göteborgs kommun. K-PAI Stockholm och M-PAI Malmö komma att anslutas.
MAREG heräknas komma att innehillla uppgifter om ca 700000 personer i fullt utbyggt skick. För att MAREG skall hli fullständigt och kunna
;mviimlas vid automatisk pensionsheräkning mf1ste registret kompletteras
med ·"historiska .. pensionsuppgifter beträffande tiden före anslutningen
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till registret. Som hjälp till detta s. k. aktualiseringsarbt:tc linns ett s:irskilt
ADB-system.

Driften för såväl U-systemet som MAREG sker på riksforsiikringsverkets <RFV) dator i Sundsvall. För inmatning av och fttkomst till uppgifter
har SPV 25 bildskärmsterminaler i kommunikation med RFV:s dator. Utbetalning sker genom överföring av de uträknade pensionsheloppen till
PK-banken. Kostnaden för datorproduktionen hos RFV iir ca 4.5 milj. kr.
per år. Driften för aktualiseringssystemet sker ptt en egen an!iiggning.
Utriikning av pensionens storlek (pensionsbeviljandel har tidigare g_jorts
helt manuellt. Sedan en tid tillbaka har en viss automatisering införts.
Vissa belopp räknas fram maskindlt och i en separat /\DB-rutin skrivs
pensionsbeslut för ålderspensioner. Här avsedda rutiner skall i:nligt planerna vidareutvecklas och också anslutas till MAREG.

3 Översikt över pågående och under budgetåren 1983/84 och
1984/85 avslutat utredningsarbete på dataområdet
Följande redovisning är en översikt över det utredningsarbete inom
dataområdet som pågår eller har bedrivits under budgetåren 1983/84 och
1984/85 på uppdrag av regeringen.
Redovisningen gör inte anspråk på att vara fullständig. De utredningar
som beskrivs är i stort komrnitteutredningar som berör flera förvaltningssektorer. Utredningar som avser datafrågor inom enskilda myndigheter
eller berör sakområden där datafrftgor delvis kan förekomma har som regel
inte medtagits.
Översikten omfattar tre delar. Avslutat utrcdningsarhete redovisas i
avsnitt 3.1. Pågående utredningsarbete presenteras i avsnitt 3.2. Avslu!ningsvis förtecknas i avsnitt 3.3 avgivna och planerade betänkanden. rapporter etc. från de beskrivna utredningarna samt fr[ln datadelegationen.

3. 1 Avslutat utredningsarbetc
Darala1-:sr((t11i11f.?skom111ilfh1 ( DALK J

(Utredningen om översyn av lagstiftningen om personorienterad ADBinforrnation m. m. Ju 1976: OS. Tilläggsdirektiv 1980: 14 och 198\\: 82.)
DALK tillkallades år 1976 för att dels göra en allmän översyn av datalagen ( 1973: 289). dels utreda datoriseringens inverkan på offentlighetsprincipen. dels överväga åtgiirder för att förbättra allmänhetens tillg[mg till
myndigheternas ADB-material. dels slutligen lägga fram förslag till lagbestämmelser som föranleds av internationella överenskommelser m. m.
DALK har därefter fått vissa tilläggsuppdrag. Ar 1979 fick man i uppdrag
att ytterligare överväga frågan om författningsreglering av det statliga
person- och adressregistret !SPAR). Enligt tilläggsdirektiv ( 1980: I 4l skulle
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möjligheterna att införa en mera generell personregisterlagstiftning utredas. Enligt tilbggsdirektiv (1980: 82l skulle DALK med förtur dels undersöka vilka ~1tgärder som kunde vidtas för att p{1 kort sikt rationalisera
verksamheten hos dawinspektionen. dels kartlägga och analysera datalagens ekonomiska och administrativa konsekvenser. I maj 1981 erhölls
tilläggsuppdraget att utreda och inkomma med förslag om ett nytt avgiftssystem för verksamheten vid datainspektionen.
Kommitten har avgivit dclbetlinkanden. Förslagen har lett till lagstiftning <SFS 1979: 334, 1980: 1074. 1982: 103 och 1982: 939).
I september 1981 avgavs promemorian (Ds Ju 1981: 15 och 16) Tillstånd
och tillsyn enligt datalagen. I denna redovisar DALK olika åtglirder som
kan vidtas för att på kort sikt rationalisera datainspektionens verksamhet.
Dessutom diskuteras datalagens ekonomiska och administrativa konsekvenser för de registeransvariga och möjligheterna att mildra dessa effekter. Förslaget har lett till lagstiftning (SFS 1982:446!. I december 1981
presenterades promemorian (Os Ju 1981: Dl Nya avgifter för datainspektionens verksamhet. Regeringen har på grundval hlirav beslutat om förordningen ( 1982: 481) om avgifter för datainspektionens verksamhet.
DALK:s återstående huvuduppgift var att pröva behovet av en generell
personregisterlagstiftning. Sedan DALK vtiren 1984 anmält till regeringen
att det enligt kommittens mening inte fanns hchov av en sådan lagstiftning
har DALK:s arbete avslutats.

Massmcdickommitten
(Utredning av vissa massmediefrågor. Dir. 1982: 62. Tilläggsdircktiv
1983: 19.)
Massmediekommitten tillkallades i juli 1982 av den dåvarande regeringen för att följa utvecklingen på massmedieområdet under de närmaste
åren. Kommitten har haft till uppgift att lägga fram förslag till beslut om
principer för utbyggnad och utnyttjande av ny teknik för massmedieändamål.
Massmediekommittcn överlämnade i juli 1984 sitt slutbetänkande tSOU
1984: 65) Via satellit och kabel.
En bärande tanke i massmedie kommittens förslag är att de nya medierna
sk.all kunna utnyttjas så att en vid yttrande- och informationsfrihet

sk.apa~.

Här sammanfattas några av kommittens förslag som har anknytning till
dataområdet.
Kommitten föreslår att etablering~frihet skall råda också i fortsättningen
när det gäller anläggning av kabelnät. Var och hur kabelniit kommer att
anläggas beror således på de ekonomiska bedömningar som nätanliiggare
gör. Televerket har dock förklarat sig berett att på sikt bedriva sin verksamhet så att bästa möjliga geografiska rättvisa uppnås.
Kommitten har funnit det mest ändamålsenligt att som grund för rundradioverksamhct i kabelniit ha ett system som bygger på tillståndsgivning.
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Kommitten föreslfir att tillstiindsgivningen skall handhas av en statlig
myndighet, kabelniimnden. De regler som föreslås giilla för användning av
kabel nät bör enligt kommitten tas in i en särskild lag om kabelsiindning.
Kommitten föreslar vidare att etablcringsfrihet skall giilla pii tdedataomr<tdd. Kommitten konstaterar all det inte är meningsfullt alt avgränsa
teledata från annan form av datakommunikation och databehandling som
är tillgänglig för allmänheten.

Da t a1'.ff<'k 1111!"l'dni11ge11
!Datateknikens effekter pf1 syssclsiittning och arbetsmiljö. Dir. 1978: 76.
Tilliiggsdirektiv 1982: 67.)
Dataeffektutrcdningen tillsattes i juli 1978. Urpdraget giillde en samlad
utredning av d<1tateknikens framtida effekter på sysselsättning och arbebmiljö.
Kommittens arbete inleddes med studier av effekter inom vcrkstadsoch rrncessindustrin med utg~\ngspunkt från det material som samlades in
av data- och clek1ronikkommitten. Ett anlal branschstudier har genomförts inom områdena bank, försiikring, handel och kontorsarbete inom den
offentliga och privata sektorn.
Dataeffektutredningens dittillsvarande arbete behandlades av riksdagen
under våren 1982 i anslutning till regeringens proposition Samordnad datapolitik (prop. 1981/82: 123. bil. 4; AU 15 resp. 29, rskr 376). Riksdagen
beslutade bl. a. om statsbidrag 1ill utbildning i mindre och medelstora
företag i samband med datorisering.
Enligt tilläggsdirektiv i september 1982 genomfördes ett antal stuJier
och projekt i enlighet med tilläggsdirektiven. Resultaten har presenterats i
ett antal rapporter.
Kommitten avslutade sitt arhete i januari 1984. Slutbetänkandet (S()U
1984: 20J Datorer och arbetslivets föriindring har rernissbehandlats och
eventuella förslag övervägs f. n. av regeringen. De förshtg till <ltgiirder som
presenteras är i huvudsak följande:
- initiering av regionala utvecklingsprogram
- inriittande av ett "Centrum för administrativ datautveckling"
- s1ruk1uromvandlingsu1bildning av ansUillda
- genomförande av ett åtgärdsprngram för kvinnor i samband med datorisermgen
- genomförande av ett u!vecklingsprogram för att göra datatekniken tillgänglig för handikappade
- forskning om arbetslivets datorisering.

Data- och elektru11ikko111111ifll;11 rDt..Ki
!Datateknikens och elektronikens effekter pä näringslivets utveckling.
Dir. 1978: 66.l
DEK tillsattes l 978 för att utreda datatekniken och elektronikens effek-
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ter pii näringslivets utvt:ckling. Kommitten har under utredningsperioden
publicerat fem skrifter i SOU-sericn och 17 andra skrifter i bokform,
flertalet i Ds 1-scrit:n. Arbetet avslutaues genom :wliimnandct av slutbetänkandet <SOU 1984: 51) Datateknik och industriell förnyelse.
DEK:s arbete fram till år 1981 mynnadt: friimst ut i tvii rapporter <SOU
1981: I0 resp. SOU 1981: 11 l om datateknikens anv~indning i verkstadsindustrin resp. processindustrin. Rapporterna innehöll beskrivningar och
analyst:r av användningen av olika slags datorstyrd produktionsutrustning,
t. ex. numeriskt styrda verktygsmaskiner. industrirobotar och proeesstyrsystcm. De följdes av ett betänkande (SOU 1981: 59) vari DEK föreslog
vissa statliga åtgärder med anledning av vad som hade redovisats i de
tidigare rapporterna. Det giillde bl. a. en utbyggnad av institutets för verkstadsteknisk forskning OVFl verksamhet med fem verkstadstekniska utvecklingscentra samt ett motsvarande centrum för processindustrin.
Efter att ha behandlat dataU:kniken inom egentlig tiJJvcrkning genomförde DEK också ett antal studier med syfte att sätta in datatekniken i ett
sammanhang som omfattade företaget som helhet. I olika rapporter behandlades ADB-strategier (Ds l 1983: !OJ, styrning av moderna storföretag
!Ds I 1984: 3), personaladministrativa frågor (Os I 1983: 3) samt datateknikens andel av industrins investeringar (Os I 1983: 9 och 28).
I en stencil (Ds l 1983: 6) föreslog DEK ett antal åtgärder med syfte att
främja spridning av industrirobotar. I två promemorior. som senare publicerades i stencilen Os I 1983: '27. föreslog DEK dels en ny typ av ingenjörsutbildning för personer med erfarenhet av industriellt arbete, dels åtgärder
för att friimja spridning av flexibla tillverkningssystem (FMSl. De sistniimnda åtgiirderna bestod friimst av ett stöd till referensanliiggningar samt
en forbatt utbyggnad av IVF:s verksamhet.
I slutbetänkandet gav kommitten en kortfattad redovisning av sina samlade överväganden och förslag.
Utredningen

0111

S1·eriges datako111m11nikarioner med utlandet

(Dataflöden över Sveriges gränser. Dir. 198'2: 81.)
En särskild utredare tillkallades i september 1982 för att utarbeta ett
brett inledande material om dataflödena över Sveriges griinser och dessa
flödens betydelse. Arbetet inleddes i april 1983.
Utredningen avser de dataflöden som sker vid datakommunikation över
gränserna med hjälp av teleförbindelser av skilda slag, men också dataflöden där register, program m. m. som finns lagrade på magnetband, skivminnen och andra databärare förs över Sveriges gränser. Utredningens
syfte har varit att snabbt få fram ett faktamaterial om dataflödenas omfattning och karaktär som underlag för att belysa de växande flödenas betydelse för individer, företag och samhälle. Dataflöden inom massmediascktorn
omfattades inte.
Utredningen är .siilunda en första kartläggning som översiktligt beskriver
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användningen av datakommunikationer med utlandet inom offentlig förvaltning, i olika branscher och företags typer samt tar upp vissa aspekter pii
utlandskommunikationen. Andra frågor som behandlas är juridiska frågor
samt säkerhets- och integritetsfrågor. Dessutom redovisas uppgifter om
tralikvolymer m. m. baserade på televerkets statistik. Slutligen ges synpunkter på fortsatt utredningsarbcte.
Materialet har redovisats i en huvudrapport tDs C 1984: 4 AJ Sveriges
datakommunikationer med utlandet - en inventering. I en separat bilaga
till rapporten behandlas utlandskommunikationen för informationssöknmg.
Nonli.1k /11111dli11g.1pla11 f'li du1u1ck110/ogio111rtldc1

En nordisk handlingsplan p[i datateknolngiomddet antogs av Nordiska
ministcrrf1det den 10 april 198-1. Handlingsplanen skall under den närmaste
femiirspi::rioden hilda grundvalen för en nordisk samarbetspolitik p<i dataomrildet.
Handlingsplanen iir resultatet av en omfattande beredning som inleddes
redan år I 980. Nordiska riidet antog då en rekommendation till Nordiska
ministerrfillet all inleda ett forsknings- och utredningssamarbete i fråga om
datateknikens effrkter ptt sysselsiittning. arbetsmiljö och niiringsliv. Som
en följd ditrav tillsalle ministerrådet en arbetsgrupp ( Datateknologigruppen) som skulle kartliigga och analysera utredning~-. forsknings- och lagstiftningsarbetet i Norden inom datateknlliligiomddet. Gruppen avslutade
sitt arbete hösten 1982 efter att ha limmat tv{1 rapporter - "Dat:1teknologi i
Norden" tNU 1981:9) LlCh "Datateknologi i Norden - P{1 väg mot en
nordisk datapolitik" (NU 1982: 7).
Arbett:t med all formulera handlingsplanen inleddes vid fasskiftet I 9821983 i en siirskild styrgrupp. som liimnade .,i11 förslag t NU I%-1: I) Nordisk
handlingsplan p:i datateknoklgiomr{1det till Nordiska ministerrfidet i augusti 19!i3.
Efter beredning i ministerrådet under hösten presenterades ett ministerrf1dsförslag om en nordisk handlingsplan pii datateknologiomrtidet till Nordiska riidets 32:a session i StockhLilm !februari-mars 198-1).
Det nordiska regeringssamarhetet pt1 datateknologiomr;\det skall nu bedrivas inom sju huvudsakliga temaomrilden:
- industriell utveckling
- data- och telekommunikationer
- standardisering: handelsprocedurer: lagstiftning
- arbetslivet
- utbildning och grundliiggande forskning
- det socialpolitiska omrf1det
- den offentliga förvaltningen.
Pt'1 flera av dessa områden har nordiskt samarbete redan p{igiltt en tid. i
vissa fall under flera ilr. Inom andra av de prioriterade omrtidena behövs
en del förheredelser innan samarbetet kan komma ig;mg pi\ allvar.
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3.2 Pågående utredningsarbete
Data- och

1~f.frntlighetskommitte11

(DOK i

<Anviindningen av personnummer. Dir. 1984: 27. J
Regeringen tillsatte i september 1984 en kommitte för att kartlägga
användningen av personnummer i samhället, både inom den offentliga och
den enskilda sektorn. Kommitten har i december 1984 fått tilläggsdirektiv
för att utreda friigor om offentlighetsprincipen och ADB.
Utredningen bör kartlägga-den-11uva-randeanvän-dningcn och belysa de
för- och nackdelar som är förenade med bruket av personnummer.
Kommitten bör också kunna ta ställning till om användningen av personnummer inom den offentliga och den enskilda sektorn i något avseende kan
utgöra ett hot mot den personliga integriteten.
Vidare bör kommitten överväga om det kan finnas skäl att på grund av
personnummeranvändningen föreslå ändringar eller kompletteringar av de
regler som gäller i dag till skydd för den personliga integriteten, i första
hand vad giiller bestämmelserna i datalagen och sekretesslagen.
Kommitten hör särskilt studera om det finns behov av att införa begränsningar i användningen av personnummer inom den enskilda sektorn.
Kommitten bör samråda med 1983 års folkbokföringskommitte (Fi
1983: 04).
Enligt tilläggsdirektiven skall kommitten undersöka hur tryckfrihetsförordningens bestämmelser om allmänna handlingars offentlighet har fungerat vid tillämpningen på ADB-upptagningar och föreslå de ändringar som
kan vara befogade. Vidare skall kommitten överväga frågor om massuttag
ur myndigheternas ADB-register, rättelse av felaktiga uppgifter i register
m.m.
Siirbarhetsheredningen (SÅRB)
(Information och rådgivning i frågor om säkerhet och sårbarhet på
dataområdet. Dir. 1981: 48. Tilläggsdirektiv 1984: 29.)
Regeringen tillkallade i juli 1981 en beredning för säkerhet och sårbarhet
på dataområdet. Beredningen inrättades som en följd av de förslag som
hösten 1979 lades fram av sårbarhetskommitten (SÅRKJ.
Beredningen skulle ha följande uppgifter:
- närmare precisera vilka sårbarhctsfaktorcr och problem som kräver
särskild uppmärksamhet och åtgärder från samhällets sida
- vara remissinstans och rådgivande organ med representation för berörda statliga myndigheter, kommuner och näringsliv.
En handlingsplan för beredningens arbete (Ds Fö 1981: 17) överlämnades till regeringen i december 1981.
Enligt tilliiggsdirektiv som beslutades av regeringen i juni 1984 skall

SÅRB:
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- fullfölja handlingsplanen från år 1981
- under år 1984 slutredovisa sitt arbete med SBA-metodcn
- senast den 2 maj 1985 till regeringen redovisa de erfarenheter från sitt
arbete som kan utnyttjas som ett av de underlag som regeringen ställer
till försvarskommittcns (Dir. 1984: 14) förfogande
- inventera hittillsvarande arbete inom ADB-säkerhetsområdet, analysera användbarheten av detta material samt i samverkan med främst
statskontoret föreslå förbättringar och kompletteringar i de fall SARB
anser det vara motiverat
- i sin planering utgå från att beredningens arbete skall avslutas under år
1985.
SÅRB har i ett samarbetsprojekt med riksdataförhundet (RDFl tagit
fram en metod för att myndigheter. företag och organisationer själva
skall kunna analysera sin egen sårbarhet på ADB-området. Denna s. k.
SBA-metod presenterades i september 1983.
I september 1983 överlämnades delbetänkandet (Ds Fö 1981: 8) Undanförsel och förstöring av ADB-register. En rapport om Nyckelpersoner i
datordriften (SÅRB rapport 1983: 12) presenterades under november 1983.

Utrednings- och utvecklingsarhete avseende ADB-verksamheten inom den
allmänna försäkringen
ALLFA-kommitten (Dir. 1977: 52) med uppgift att utreda frågor om
ADB inom allmänna försäkringen m. m. överlämnade år 1981 betänkandet
(SOU 1981: 24) Socialförsäkringens datorer - decentralisering av verksamheten.
Beslut har sedermera fattats om ett successivt utbyte av befintligt datoroch kommunikationssystem med början under sommaren 1983. Denna
anskaffning av ADB-utrustning kommer inte att i nämnvärd grad förändra
nuvarande struktur på ADB-systemet, som därmed kan förväntas bestå
under 1980-talet. Inom riksförsäkringsverket (RFV) och försäkringskassorna pågår också olika utrednings- och försöksaktiviteter med syfte att
klarlägga behov av och former för teknikstöd på försäkringskassorna för
administrativa ändamål.
Regeringen gav i juni 1983 RFV i uppdrag att i samråd med statskontoret-·
och i nära samarbete med försäkringskassorna genomföra ett utredningsoch utvecklingsarbete samt praktisk försöksverksamhet för att bl. a. få
underlag för ett ställningstagande i frågan om den långsiktiga inriktningen
av ADB-verksamheten inom den allmänna försäkringen m. m.
Tidsperspektivet för utredningen är 1990-talet och därefter. Enligt uppdraget bör utrednings- och utvecklingsarbetet belysa olika alternativ med
spridning av register och datorresurser på regional och lokal nivå. För- och
nackdelar från olika synpunkter, effekter på personalbehovet samt kostnadsskillnader mellan de olika alternativen och ett bibehållande av nuvarande ADB-struktur skall redovisas. Utgångspunkten för arbetet bör vara
6 Riksdagen 1984185. I sam/. Nr /00. Bilaga 2
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samhällets och de försiikrades intn.:ssen i form av krav pii dfi:ktivitct och
rättssiikerhet i h:.mdläggningen. servicen till allm;inhetcn samt dct diirav
uppståendt.: behovet av ADB-stöd som hjiilpmedcl för p.::rsunalcn. Fi\rsöksaktivitetcrna bör byggas upp kring och utifrim lk enskilda arhchplatserna på regional och lokal nivii. Miijlighctcrna att med tckniska hjiilpmedcl rationalisera kontorsprL1duktionen och att integrera denna med i1rendchandliiggningen skall tillvaratas i utvecklingsarbetet.
RFV har i oktober 1983 till regeringen redovisat upplitggningen av och
tidsplan m. m. för utredningen. Arbetet (FAS 90-utredningen) inkds med
en analys av eventuella förändringar i den allmiinn;1 försiikringen som k;111
påverka ADB-behovet samt en bred genonJgiing av socialforsi1kringssystcmen och administrationen av dessa i syfte att identifiera i.inskvi1rda föriindringar och utvecklingsmöjligheter. I en higesrapport. som liimn;1dcs till
regeringen den I oktober 1984. beskrivs de anstiilldas och de externa
intressenternas syn pil förimdringsbchnvet av ADB-stödct för RFV LlCh
försiikringskassorna samt allmi111hctens uppfattning om kassornas scrvice.
Föriindringsanalysen. SLlm fortsiittcr med kravspecificering. heriiknas piiga
t. o. m. utg[mgen av budgctiiret 1984/85, varefter följer utformning av
systemförslag och försöks verksamhet.
RFV bedömcr att slutlig avrapportering till regeringen av FAS 90-utredningen sker tidigast under iir 1987. Ligesrapportering av arbetet till regeringen planeras ske omkring den I september va1je i1r.
Ett 1w 1ionell t i11jim11a I io11stek1111/og i{Jl't 1g /'il 111

I föregående ärs redovisning beskrevs det utredningsarbcte sLlm utgjort
underlag till propositionen 1983/84: 8 om ett femt1rigt nationellt mikrneld;tronikprogram. Underlaget hade utarbetats av styrelsen for teknisk utveckling (STU). Försvarets materielverk bitri1dde STU i planeringsarbetet. Vidare avslutade statens industriverk {1r 1982 en utredningsarhete
om elektronikindustrin i Sverige (se rapportförteckningen i avsnill 3.3).
Vid behandlingen av regeringens prnposition 1983/84: 8 om ell nationellt
mikroelektronikprogram framhöll riksdagen all det var angeliiget all programmet utvidgades till ell samlat informatioföteknologiprogram. Ell s:\dant program skulle utöver komponentteknologiomr~idet omfalla s{1viil
systemteknik och programmeringsmetodik som relationerna mellan miinniska, maskin och samh~ille. Riksdagen fann det också önskviirt med
balans i de framtida statliga insatserna mellan de olika omrfalena. Regeringen uppmanades att under budgethret 1984/85 presentera ell förslag till
ett sådant sammanhållet informationstcknologiprogram.
Med informationsteknologi avses den teknik som används för all med
hjälp av datateknik och elektronik effektivisera produktion. hantering och
utnyttjande av information.
Regeringen har gett följande myndigheter i uppdrag all utarbeta underlag
för ett sådant program:
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televerket. universitets- o<.:h högskolciimbetet, forskningsrådsniimnden.
humanistisk-samhiillsvctenskapliga forskningsr;idct, naturvetenskapliga
forskningsrådet, delegationen för vetenskaplig och teknisk informationsförsö1jning. skolöverstyrelsen. arbetarskydclsstyrelsen. arbctarskycldsfonden. arbetsmarknadsstyrelsen. styrelsen för teknisk utveckling. staten!'
industriverk o<.:h statskontoret.
Överbefälhavaren skulle redovisa ett underlag från det militära försvaret.
Regeringen uppdrog åt arbetarskyddsstyrelsen. STU och univcrsitetsoch högskoleämbetet att svara för samon.lning~arl:ietct och efter kontakt
med Ö\Tiga berörda myndigheter sarnmanstiilla underlag till ett förslag om
ett samlat program. I regeringens direktiv angavs att programmet skulle
rymmas inom de anslag och ramar som står till förfogande för de berörda
myndigheterna. Det förutsattes också vara uppdelat p[1 mikroelektronik.
syskmteknik och informationsteknologins användning.
Ett samlat förslag presenterades för regeringen i oktober 1984. Det
genomförda utredningsarbetet har resulterat i en kartläggning av statlig
verksamhet på området, "Svensk informationsteknologi - utgångsläge
och underlag för ett nationellt program".
Utredningen pekar pf1 all det inom vart och ett av de områden som
undersökts finns ett flertal insatser som inte kunnat beredas utrymme.
exempdvis:
- ökade insatser för utbildning
- bättre balans inom forskningen
- ökade ut vecklingsinsatser inom områdena konstruktionssystem. standardisering. teleinformatik. informationssystem och avniimarstyrd utveckling.
Dessutom bör enligt utredningen en öppen och saklig debatt stimuleras
genom en ökad information om den nya informationsteknologin.
Inom utbildningsområdet redovisar utredningen en stegrad efterfrågan
på fortbildning och vidareutbildning. För att höja ambitionsnivån i dataundervisningen i grund- och gymnasieskolan fordras enligt utredningen utbildning och fortbildning av lärare i ADB samt datorutrustning och programvnra. Ett ökat antal utbildningsplatser på fler civilingenjörslinjer,
liksom fler integrerade kurser i informationsteknologi inom högskoleutbildningen anses också nödvändigt.
Vad beträffar pågående och planerad forskning redovisas att en viss
obalans råder mellan mikroelektronik, systemteknik och informationsteknologins användning. En successiv ökning av basresurser och stöd till
målinriktad forskning anses kunna rätta till denna obalans.
Ärendet bereds f. n. inom regeringskansliet.

Utvecklingen av statens redm•i.rningssystem
Riksrevisionsverket (RRV) har på uppdrag av regeringen (1982-07-22)
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utrett och lämnat förslag till en teknisk modernisc.:ring av det statliga
redovisningssystemet, system S. Enligt förslaget skulle det mod.:rnis.:rade
systemet genomföras i tre steg. Arbetet har följt de uppgjorda planerna och
RRY har hemställt om att få slutföra konstruktion och genomförande av
förslaget. Regeringens ställningstagande redovisades i förra {m::ts budgetproposition (prop. 1983/84: 100 bil. 15 s. 114).
Regeringen uppdrog också åt RRY alt i ett långsiktigt paspektiv klargöra i vilken utsträckning statliga myndigheter i sin ekonomiska redovisning
borde använda ett gemensamt ADB-system resp. borde kunn;.i medges att
utveckla egna ADB-system. I RRY:s rapport "Utvecklingen av den statliga redovisnings- och revisionsverksan~heten, oktoberrapport 1984".
anges att den mera långsiktiga utvecklingen av statens redovisningssystem
främst gäller
- alternativ för dess tekniska utformning vad gäller centralt och lokalt
datorstöd
- RRY:s grad av engagemang i utvecklingen av lokala system för redovisning eller - om begreppt!I utvidgas - ekonomiadministration.
En diskussion om innehåll och former för samverkan har inletts med
datamaskincentralen för administrativ databehandling. statens löne- och
pensionsverk och statskontoret.
RRY beräknar att kunna göra en avrapportering till regeringen före
utgången av år 1984 avseende den långsiktiga utvecklingen av statens
redovisningssystem.

V tredning om de perso1111/1u/111i11i.1trnti1'11 i l!fin·11w t io11.1.1v.11<'1111·11
Regeringen uppdrog i januari 1981 åt statskontoret att tillsammans med
statens löne- och pensionsverk <SPY) och i kontakt med övriga berörda
rnyndigheter utreda dels uppgiftsfördelningen mellan anslutna myndigheter m. fl. i fråga om de personaladministrativa informationssystemen hos
staten, dels behovet av för statsförvaltningen gemensam personalstatistik.
dels möjligheterna till effektivisering och kostnadssänkning av statens
generella löncuträkningssystem (SLÖRl.
Frågan om uppgiftsfördelningen mellan berörda myndigheter m. Il. n~ir
det gäller de personaladministrativa informationssystemen samt mojligheterna till effektivisering och kostnadssänkning av SLÖR har n::dovisats av
statskontoret och SPY i rapporten SLÖR - effektivisering och uppgiftsfördelning (statskontorets rapport 1982: 28).
Möjligheterna att med uppgifter från SLÖR och andra statliga löneuträkningssystem tillgodose behovet av för förvaltningen gemensam personalstatistik har beskrivits av statskontoret i rapporten (1982: 17) Gemensam
personalstatistik.
Statskontoret och SPY föreslog vid redovisningen av uppdraget sammanfattningsvis att regeringen i en särskild registerförordning om SLÖR
och det personaladministrativa informationssystemet PI reglerar ansvars-
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fördelningen mellan myndigheterna vad giiller de datorhaserade informationssystemen. Vidare föreslils att SPV ffa svara för fortsatta effektiviserande och ko-;!nadssiinkande {l!giirdcr avseende SLÖR.
Frf1gan om för- och ef\ersyslern till SLÖR har diiref\cr utretts av SPY.
Utredningen har avrapporterats i en liigcsrapport ( 1984-01-10) och en huvudstudierapport t 1984-04-01) "Personaladministrativ Information QCh
Rapportering -

PIR - För- och eftersystern till SLÖR ... I rapporten

redovisar SPY det utredningsarhete som hittills gjorts i samarhete med
datamaskincentralen for administrativ datahehandling <DAFAl och Uppsala datacentral <UDACl inom ramen för det s. k. PIR-projektet och planerna för det fortsatta arhctct samt effekter av ett genomförande.
Enligt huvudstudierapporten skall PIR-pn~jcktet utveckla och tillhandaht1lla ett s. k. för- och eftersystem till SLÖR. För- och eftersystemet PIR
sk.111 frnna.s i tre olika modeller kallade PIR-I. PIR-:! och PIR-J. anpassade
till skilda krav heroende pi'1 myndigheternas storlek. hehov. erfarenheter.

tillgfrng till utrustning och ekonomiska möjligheter. PIR skall kunna användas på olika datorutrustningar. Enligt rapporten heriiknas försöksverksamhet med PIR- I komma att hedrivas under andra halvåret 1984. t.v. hos fyra
myndigheter. varav hos två myndigheter med mikro- resp. minidator. hos
en myndighet med driften förlagd till UDAC samt hos en myndighet med
driften förlagd till DAFA. Försöksverksamhet med PIR-2 kommer enligt
rapporten att hedrivas hos tv;°1 myndigheter. varav hos en myndighet i
kombination med PIR-J.
Regeringen har godkänt att SPY fortsätter arhetet med utveckling och
försöksverksamhet med för- och eftersystemet PIR i enlighet med vad som
redovisats i huvudstudierapporten. Arhetet bör enligt regeringen ske i
samråd med statskontnret och övriga herörda myndigheter. Resultatet av
försöks verksamheten skall redovisas till regeringen senast vid utgången av
december 198.'i.

3.3 Förteckning över avgivna och planerade betänkanden, rapporter etc.
A. Avgivna heUinkanden, rapporter etc.
Kommitte/myndighet

Puhlicering

Datalag.stift ningsknmmittcn <DALKl

Personregister-Datorer-Integritet. Översyn av datalagen tSOL; 1978: 54)
Författning-reglering ;1v SPAR m. m. !Ds Ju 1979: 19)
OfTcntlighclsprincipcn och ADB. Insyn i - tillgång till
information hos myndigheterna (SOU 1980:) Il
Tillsr;'rnd och rill~yn enligt datalagen IDs Ju 1981: 15
och lfil
Nya avgifter för datain~pektionens verksamhet tD~ Ju
19KI:

rn
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Kommit te/myndighet

Puhlicering

Så~barhctsbcrednin!!en

Hamllinl!splan för arbetet CDs Fö 198 I: 17)
SHA-pn;jekt <S.ÄRB rapport 1983: 11
SHA-utveckling tSARH rapport 19K3: 2)
Undanför~cl och förstöring av ADl3-rcgistcr (DS Fö
1983: 8: SARl3 rapport 1983: 3)
SBA-start tSARB rapp<>rt 1983: 4)
SBA-beroendc tSARl3 rapport 1983: .'il
SBA-system <SARB rapport 1983: 6)
SBA-sccnario 1SARH rapport 1983: 7)
SBA-plan <SÅRB rapport 1983: 8J
Sfl/\-rapport ISARB rapport 1983: 9)
SBA-nvckelpersonal ISÅRB rapport 1983: \())
Sfl.A.-revision ISARB rapport 1983: 11)
Nyckelpersonal i datordriften ISÅRB rapport 1983: 12)
Praktisk .. kawstrof"planering - val av reservdriftalternativ !SARH rapport 1984: Il
Uickande datorer - en information från RÖS. utarbetad i samarhcte med Brottsförehyggande rådet

<SARHl

Massmediekommitten

Via satellit och kabel. Slutbctiinkande tSOU 1984: 6.'i)

Da taeffe klut redningen
CDEUJ

I SOU-serien

Industrins datorisering - effekter på sysselsättning
och arhetsmiljö ISOU 1981: 17!
Datorer och arbehlivets förändring. Slutbetänkande
ISOU 1984: 20l
I Os-serien
Bankdatorisering i 80-talsperspektiv (Os/\ 1981: 13)
Datorisering i försiikringsbranschen ID> A 1981: 14)
Kontorsautomation i statsförvaltningen IDs A
1981: 15)
Kontorens datorisering - effekter på sysselsättning
och arbetsmiljö IDs A 1981: 16)
Bra affärer med datorer? IDs /\ 1982: 7)
Datoriseringen i sm[t och medelstora företag (Os /\
1982: ]())
Effekter av ny teknik på produktivitet. sysselsällning
och arbetstid CDs A 1983: I)
ADH i kommuner och landsting - effekter på sysselsiittning och arbetsmiljö CDs A 1983: 5)
Systemutvecklingsmodeller för bra teknikanvändning
- om behovet av forskning och resultatspridning IDs
/\ 1983:7)
Kontorsautomation och kvinnors framtida arbetsmarknad <Os A 1983: 9)
Datorer och dccentralist:ring <Ds A 19K:I: 11)
Datatekniken och handikappades arbetsliv - om möjligheter till en positiv teknikanvändning (Ds A
1983: 13)
Regionala utvt:cklin!(sprogram - försöksvcrksamhet i
V~innlands och Malmöhus län <Os A 1983: 16)
Utvecklingen av produktion och produktivitet i svensk
ekonomi 1963-1981!OsA1983: 17)
Dcballböcker
Bättre eller siimre med datorer" Fem arbetsplatser och
datoriseringens problem. Publica 1982
Jobb i framtid" Tankar om industriarbetet i 90-talets
datorsamhälle. Akademilitteratur 1983
Kvinnojobb i framtid" Om kontorsautomation och
kvinno~s framtida arbetsmarknad. Akademilitteratur
1984
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Datateknik och industrip1,litik. Industri- och forskninf!sp1,litiska program inom data- och clcktrnnikomri1dct i ,,lika liinder ( SOU 1980: 17)
Datateknik i vcrkstadsinduqrin. Datorstiidd kon<;truktiom- ,1ch tilln~rkninµ,tcknik tSOU 19KI: IOl
Datateknik i proce,sindustrin. DatoNiidda produktions- 1'ch proce\Stvrsystem tSOU 1981: 111
D:1tateknik i industriproduktionen. hir<dag till industripolitiska ;\tgimlt:r !SOL' 1981: W)
Datateknik 1,ch induqriell förnvelsc. Sluthctiinkande
1SOU 19X4: "Il
I Ds-serien
Industri- nch fnrskninµspolitiska program inom dataoch elcktrnnikomr;1det. Reserapporter fri"m USA. Finland. Storhritannien. Vil\llvskland. Japan !Kh Frankrike !Ds I 1980: 7l
The Promotion of Robotics and C ADIC AM in Swcdcn.
Repor! from thc Computers and Electronics Commission. Ministrv of lndustrv tDs I 1981: 2hl
Reserapport.. 1 lth lntern:11ional Svmposium on lndustrial Robots. Tokvo 7-9 Oct1,hcr 1981. samt fiirctagshc"ik i Japan tDs I 1981: ~9l
12th lntcrnational Symposium on lndustrial Robots.
Paris 9-12 juni 1982 samt kommentarer till den franska
sahningc~ pi\ rohottcknik. Reserapport !!Clllcnsamt utarhetad av Institutet for Verkstadsteknisk Forskning
llVfl och data-och clektronikkommitten tOEKl tD' I
1982: 9)
Yrkeskunnande och uppliirning i industriforetag. En
studie av rckryteringspn,hlem och möjligheter att liisa
dem (()s I 1983: 31
Tcknikspridningspro!!ram för industrirobotar och dalorstiidd pmduktion,leknik (Os I 198.1: 6)
Dth lnternational Symposium on lndustrial Rohots.
Chicago 17-21 april 1983. Reserapport gemensamt utarhetad av Institutet för Verkstadsteknisk Forskning
llVF1 och data- och elektmnikkommitten I DEKI IDs I
198."\: 71
Industripolitiken inom data- och elektronikomr[,det.
Fnjamfiirelsc mellan Frankrike och Sveri!!e. Reserapport gemensamt utarhetad av statens industriverk
(SIND11Kh data- och elcktronikkommitten <DEK) (l)s
I 19t0: Kl
Jnveqering i industrirobotar - en studie av motiv.
heslutsunderlag och lönsamhet !Os I 1983: 9)
Planering och styrning av ADB i industriföretag <Ds I
19!<3: 101
Productinn and L!sc of lndustrial Robots in Sweden in
1982: Skill Structun:s and Job Learning in Manufacturing IDs I 198-1:11)
hirslag till :1tgiirdcr avseende: Flexihla tillverkningssy,tem PM I. ln!!enjörsuthildning for industriarbetare
P\1 2 <Ds I 1983: 27)
lndu,trins datorinvestt:ringar 1980-1982 (Os
198.1: 28)
Fi\rslag till i'1tgiirdcr for att friimja inhemsk produktion
och spridning av datorstödd produktionsteknik. DEK.
PM I. 19K3-10-0I. Förslag av DEK till ingenjörsuthildning for personer med praktisk erfarenhet av industriellt arhctc. DEK. PM~. 1983-10-01. IDs I 1983: :m
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Publicering
Det moderna företaget - studier av organisation och
styrsystem IDs I 1984: 3)
lnvestmcnts in Computcrs and Computer Controllcd
Machinery in the Swedish lndustry 1980-1982 hy Jan
Carlsson. Anders Reuterswärd. Computers and Electronics Cornmission. Ministry of lndustry (Os I
1983:29)
Det moderna företaget - studier av organisation och
styr>ystem <Os l 1984: 3)
-----

·- -----·

---

-- --·

Övriga rapporter
Datateknik, ekonomisk tillväxt och syssebättning. Tre
uppsatser sammanställda av data- och elektronikkommitten. September 1980. Liber Förlag.
Elektroniken i fabriken - hot eller hopp'' Oktober
1981. Liber Förlag.
Trends in the Developmcnt of Numerically Controlled
Machinc tools and lndustrial Robots in Sweden.
Conference paper. London. J une 1980
Reserapport från fjärde internationella konferensen
om produktionsteknik, Tokyo, augusti 1980
Entwicklungstendenz hei NC-Werkzeugmaschinen
und lndustrirobotern in Schweden. Särtryck ur
Zeitschrift fiir industrielle Fertigung. Maj 1981
The Swcdish Computer and Electronics lndustry Structure and Policies. Confcrence Papcr. Stockholm.
November 1980
La CFAO suedoise: un moyen essentiel pour rationaliser la production dans les industries mecaniques. Särtryck ur Mackine-Outil, N° 389. Octobre 1981
Automation in Manufacturing: Effects on Productivity. Employment and Worklife. Paper presented al
IBM Work shop, Järfälla Plant, Stockholm March
30-31. 1982
Swedish Industries Robot Experience. Conference
paper presentcd at British Robot Association 5th Annual Conference, Stratford-upon-Avon. May 10-12,
1982
Dic Integration von lndustrierobotern in dem CAD/
C.'\M-systern. Konferenspapper, oktober 1982
The Diffusion of lndustrial Robots in Sweden. Conference paper presentcd at IF ACs symposium on Real
Time Digital Control Applications. Mexico. January
15-22. 1983
Datadelegationen

I Os-serien
Samordnad datapolitik (Ds B 198 I: 20)
En genomgång och utfrågning
RS-systemet
1981- I 1-12 (Os B 198 I: 21 l
Teknikupphandling inom dataområctet med offentliga
sektorn som beställare (Os C 1983: 8)
Telematik, kontorsautomation. elektroniska tjänster
till individen (Ds C 1983: l3l
Datorisering och arbete - Frägor att diskutera inför
systcmutveckling <Ds C 1983: 17)
Katalog över uthildningsmaterial m. m. i datafrågor
ms c 1983: 19)
Datoranvändning i hushållen (Os C 1984: 10)
Övriga rapporter och skrivelser
Förslag till åtgärdsprogram för "datorn i skolan" (skrivelse maj 1981)
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Publicering
Synpunkter på STU :s ramprogram inom det datatekniska omrf1det (skrivelse juni 1981, komplettering aug.
1981 ochjuni 1982)
Bred utbildning i datafrågor till allmänheten - förslag
till riktlinjer för samhällets stöd (skrivelse juni 1982)
En beskrivning av ADB-personalen i Sverige (skrivelse + rapport juni 1982)
Bred utbildning i datafrågor - redovisning av verksamheten budgetåret 1982/83 och förslag om fortsatta
insatser (rapport juni 1983)
Remissvttrande över SCB:s utredning om alternativa
metoder för framtida folk- och hostadsräkning
<FOBALTl 19!n-I0-03
Remissyttrande över Datae!Tektutredningen och Dataclcktronikkommittcns slutbetänkanden ( 1984-08-22
och 1984-09-25)

Utredningen om Sveriges
datakommunikationer
med utlandet

Sveriges datakommunikationer med utlandet - en inventering (Os C 1984: 4 A, huvudrapport)
Datakommunikationer med utlandet för informationssökning <Ds C 1984: 4 B. bilaga)

Riksförsäkringsverket

Framtida ADB-verksamhet för socialförsäkringen på
90-talet och därefter, FAS 90. Lägesrapport I

Statens industriverk
<SIND)

Komponenter och utbildning ISIND 1979: 6)
Elektronikanvändningen i svensk verkstadsindustris
produkter (SIND 1980: 20)
Den mindre elektronikindustrin (SIND 1981: I)
Utvecklingsmöjligheter och utvecklingskrav till 1990
- en sammanfattande rapport. Slutrapport <SIND
1981: 5)
Fordonselektronik <SIND 1981:6)
Kommunikationselektronik (SIND 1982: I)
Konsumentelektronik (SIND 1982: 11)

Styrelsen för teknisk utveckling (STUl

RO-talets givarteknik - behov och möjligheter
<STU-information nr 296-82)
Nationellt mikroelektronikprogram (STU-information
nr 376-83)

Statskontoret

Gemensam personalstatistik - delrapport (rapport
1981: 13)
SLÖR - effektivisering och uppgiftsfördelning (rapport 1982: 28 l

Riksrevisionsverket

Huvudstudie gällande teknisk modernisering av
system S.
Utvecklingen av den statliga redovisnings- och revisionsverksamheten, Oktoberrapport 1984

Statens löne- och
pensionsverk (SPV)

SPV:s långsiktiga behov av datorkraft - en förstudie
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B. Planerade betänkanden. rapporter etc.
Kommitte/myndighet

Publicering

Tidpunkt

Sårbarhets beredningen

SBA-metodcn för mindre och
medelstora företag
Rapport om utnyttjande av uppringda förbindelser

slutet av
1984
slutet av
191:\4

Datadelegationen

Förstudierapport om programvaror
PM Handikappade och datateknik
4 rapporter inom området Bred
datautbildning

dec. 1984

Riksförsäkringsverket

Utredning avseende ADB-verksamhet inom den
allmänna försäkringen !FAS 90)
- lägesrapport

våren 1985
budgetåret
1984/85

- slutredovisning

sept. 1985 och
1986
1987

Styrelsen för teknisk
utveckling

Optoelektronik (rapport)

våren 1985

Statskontorct

Rapport om utvärdering av försöksverksamhet med PIR

dec. 1985

Riksrevisionsverket

Långsiktiga utvecklingen av
statens redovisningssystem

slutet av
1984
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Bilaga 3

Kungl. hov- och slottsstaterna
Utdrag

CIVILDEPARTEMENTET

PROTOKOLL
vid regeringssammanträdc
1984-12-20

Fiiredragande: statsrådet Holmbcrg

Anmälan till statsbudgeten för budgetåret 1985/86 såvitt avser de
kungl. ho\'- och slottsstaterna

FÖRSTA HUVUDTITELN
A.KUNGL.HOVSTATEN
A 1. Hans Maj:t Konungens och det Kungl. Husets ho\'hållning. Anslaget är
för innevarande budgetår uppfört i statsbudgeten med I I.:! milj. kr.
Jag förordar att anslaget förs upp med 11 850000 kr. i förslaget till
statsbudget för nästa budgetår.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till lians Mqj:t Konungens och det Kungl. Jlusets lull'hållning
för budgetåret 1985/86 anvisa ett anslag av 11 850000 kr.

B. KUNGL. SLOTTSSTATEN
B 1. De kungl. slotten: Driftkostnader
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

14350413
14027000
15375000

Stockholms s/011 används av konungen och som representations- och
kontorslokaler. I Stockholms slott är bl. a. riksmarskalksämbetet. stäthållarämbetet. husgerådskammaren och Bernadottcbiblioteket inrymda. Vissa delar av slottet visas även för allmänheten.
1 Riksdagen 1984185. I sam/. Nr 100. Bilaga 3
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Drut111ingholm.1· slott begagnas av konungen som bostad och visas för
allmänheten. Ulriksdals slorr utnyttjas för vetenskapliga konferenser m. m.
Haga slott används som bostad for prominenta personer från utlandet.
vilka är den svenska regeringens giister. Gripsholms slott utnyttjas som
museum och för utstiillning av en del av svenska statens porträttsamling.
Srrämsholms slem visas for allmiinheren. För användningen av hela
Strömsholms kronoegendom finns en samarbetsgrupp. tillkallad av länsstyrelsen i Viistmanlands län med representanter för bl. a. byggnadsstyrelsen. domänverket. kommunen och landstinget samt Ridfrämjandet. Rosershcrgs slott disponeras sedan år 1966 till stöm: dekn av civilförsvarsstyrelsen. De två övervåningarna i slottet har dock ffltt behälla sin ursprungliga karaktär och visas för allmiinht:len. Ocksä Tullgarns slott är
upplåtet för visning.
Under detta anslag avlönas f. n. ca 80 lönegradsplacerade anställda.
varav ca 25 i park- och triidgärdsvård och tolv för lokalvård. Härtill
kommer ett tjugotal arvodister med uppdrag av deltids- eller bisysslekaraktär. Från anslaget utbetalas vidare andra omkostnader än för fastighetsunderhåll av de kungl. slotten.
Riksmarskalksämhetet har - i anslutning till en framställning från ståthållarämbetet - hemställt att 15 375 000 kr. anvisas för driften av de kungl.
slotten under nästa budgetår.
Trots stigande krav på visningsservice och omvärdnad vid slotten har
budgetarbetet inom ståthållarämbetet i enlighet med regeringens anvisningar för myndigheternas anslagsframställningar bedrivits med utgångspunkt i att söka finna möjligheter till reella besparingar. I syfte att anpassa
verksamheten till nya behov och samtidigt bedriva verksamheten så rationellt som möjligt har ståthållarämbetet undersökt vilka besparingsmöjligheter som föreligger sedan hänsyn tagits till avtalsenliga löneökningar samt
stigande lokalkostnader och allmänna omkostnader. I enlighet med anvisningarna innebär ståthållarämbetets förslag att anslagt:t minskas med 2 %
realt.
Konungahuset och verksamheterna vid de kungl. slotten har hittills
åtnjutit fria telefontjänster av televerket. Televerket har tagit upp frågan
om debitering av dessa tjänster på samma sätt som gäller för statliga
myndigheter i allmänhet. Enligt överenskommelse med televerket kommer
teleförbindelserna vid framför allt Stockholms slott nu att moderniseras
och en automatväxel att installeras. Abonnemangskostnaderna för den nya
ordningen kan beräknas till drygt 400000 kr.
Medelsbehovet för drift av de kungl. slotten framgår av följande sam-

manställning:
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Utgifter
Löneko,tnadcr
Sjukviird
Resecr>ättningar
Lokalkostnad~r
[xpcn>er
Parker-; och triidgårdars underhåll
Telekommunikationer

Anvisat

lkr;iknad iindring

19X4/K5

19K5/8b

8683 000
27000
70000
5183000
184000
780000
14 927 000

+ 684 000

+
+

1000
3000
+ 316000
4000
7000
+ 413000
+1414000

Inkomster

U ppbörJ,medcl

9000011

~ettoutgift

14027000

+

66000

+1348000

Fc"iredraRandcns å1·cn·iiRlllldc11
Jag godtar riksmarskalksämbetets förslag till anslag för
Jag hemställer att regeringen föresl:'tr riksdagen

n~ista

budgetår.

att till De kungl. slotten: Dr{fikostnader för budgetåret 1985/86
anvisa ett förslagsanslag av 15375000 kr.

B 2. Kungl. husgerådskammaren
1983/84 utgift
1984/85 Anslag

1985/86 Förslag

4 395907
3958000
4 243 000

Husgcrftdskammarens uppgift är att svara för underhåll och vård av de
konstverk. möbler och andra inventarier i de kungl. slotten som tillhör
staten men disponeras av konungen. att vetenskapligt bearbeta samlingarna samt att genom skrifter och visningsverksamhet presentera samlingarm1 för allmänhet och forskare. Dessutom förvaltar husgerådskammaren
de Bernadotteska familjestiftelsernas bestånd av möbler. konst och konsthantverk samt administrerar Bernadottebiblioteket och skattkammaren.
där riksregalierna är utställda. Slutligen biträder husgerådskammaren vid
tillfällig möblering för representation o. dyl.
Under detta anslag avlönas ca 30 lönegradsplacerade anställda.
Riksmarskalksiirnbetet har - i anslutning till en av kungl. husgerådskammaren gjord framställning - hemställt att för ifrågavarande ändamål
under nästa budgetår anvisas ett anslag av 4 843 000 kr.
En förstärkning av husgerådskammarcns resurser är enligt kammaren
synnerligen angelägen och välmotiverad. både vad avser dess utåtriktade
verksamhet och vården av de förvaltade samlingarna. Mot bakgrund av
regeringens anvisningar för budgetåret avstår husgerådskammaren emellertid från att nu aktualisera sina tidigare framförda och vissa nytillkomna
önskemål. Under anslagsposten till lokalkostnader har däremot medel nu
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även beriiknats tlir skattkammarens bevakningskostnader och lokalvard
m.m.
Medelshehovet under niista budget[ir framgitr av följande sammanstiillning:
Anvisat
1984/85

Ber~iknad

;mJring 1985!8n

Rik;mar>kalk>- Foredraganden
iimhctct
Utgifter
Lönekostnader
Sjukdrd
Rcseersiittningar
Lokalkostnader
Expenser
Nyanskaffning av textilier
Omkostnader för Bernadottcbiblioteket

3 22tiooo

+203000
+ I 000
-· 10000
+635\\00

+203 ()()()
+ I 000

+

35\l{)\)

10~000

+

2000

+

2000

37000

+

17000
30000
375000
245000

4038000

IOOOO

3 000

+ 3000

+894000

+294000

+

+

Inkomster
80000

Uppbördsmcdel
Nettoutgift

3958000

9000

+885000

9000

+285000

f 'iiredra gandens ö1 "l'ITiiga11den

Såsom framgår av sammanställningen har jag i huvudsak ansett mig
kunna godta riksmarskalksiimbctets anslagsberäkning. Jag har emelkrtid
inte beräknat några medel under anslaget för de särskilda lokalkostnaderna
vid skattkammaren. Dessa bör tills vidare även i fortsättningen bestridas
direkt ur verksamhetens intäkter och inte anvisas över statsbudgeten.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Kungl. husgercldskammarc11 för hudgetåret 1985/86 anvisa ett
förslagsanslag av 4 243 000 kr.
Vid hifall till mina förslag till medelsberäkning för nästa hudgcUir kommer första huvudtitelns slutsumma för budgetåret 1985/86 att uppgå till
31468 000 kr. Detta betyder en ökning i jiimförelse med det för budgetåret
1984/85 anvisade beloppet med'.! '.!83 000 kr.

Prop. 1984/85: 100 Bilaga 3

5

Register
sid.

Anslag kr.
A. Kungl. hovstaten
Hans Maj:t Konungens och det Kungl.
Husets hovhållning

3

B. Kungl. slottsstaten
De kungl. slotten: Driftkostnader
Kungl. husgerådskammaren
Totalt för kungl. hov- och slottsstaterna

11850000

15375000
4243000
19618000
31468000
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Bilaga 4 till budgetpropositionen 1985

Prop. 1984/85:100
Bilaga 4

Justitiedepartementet
ÖVERSIKT
Justitiedepartemeniet s\·arar för beredning ;1\· lagstiftningS:irell(kn p:i
m;"inga områden a\' samhiilbli\·et.
Till justitiedepartementet hör polisen och :iklaganiisendet. dnmstlllsverket, de allmiinna domstolarna. de allm:inna för\'altning,dLrn1stolarna. bostadsdomstolen. hyres- och arrenden:imnderna. riitt-;hjiilpsn:imnderna. de allmiinna advokathyr[\crna. kriminal\'iirdl'n c~ch hrnthfi.'>rcbyggande rådet. Inom departementets omr:ide faller ock<t tkn verks;1mhet som utövas av justitiekanslern. datainspektionen. bokföringsniimnden och brottsskadeniimnden.
Utgifterna inom justitiedepartementets omr:°lde beriiknas unda budgetåret 1985i86 komma att öka med 568,6 milj. kr. till 9 096.2 milj. kr.
Budgetförslagets huvudsakliga inriktning
De förslag till anslag i1wm justitiedepartementets omr:1de som liiggs
fram för budget;het 1985/86 priiglas av stor ;]terh;'illsamhet. Anslagen
inom departementets omdde har i allmiinhet ber:iknah med utg:111gspunkt i det s.k. huvudförslaget.
Huvuddelen av verksamheten inom justitiedl·p;trtcmentet, \'erksamhetsområde avser uppgifter som direkt eller indirekt regleras gcnum
lagstiftning. Myndigheterna har begriinsadc möjligheter att s_jiil\ a p:1 \'Crka verksamhetens omfattning. Dcnna bestiims till swr del ytterst av
brottsutvecklingen och inom de olika delomr:1dena av s[1dana faktnrer
som antalet anm:ilda brott. miingden anhiingiga mal och dess;1s s\·:1righetsgrad samt inom kriminaldrden av antalet utdömda frihctsstraff och
strafftidernas längd.
Polisen och åklagarväsendet
Anslagen till polisväsendet har i huvudsak her:iknats med utgfogspunkt
i huvudförslaget.
Inom polisväsendet finns vissa verksamhetsgrenar som m;lste prioriteras framför andra. Det gäller

fr~imst

kampen mot den ekonomiska

brottsligheten, narkotikabrottsligheten och v[1ldsbrottsligheten. I budgetpropositionen har för polisens bekiimpning av den ekonomiska
Riksdagen 1984/85. I sam/. Nr 100. Bilaga .J
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brottsligheten medel beräknats för sammanl:.igt 40 tjiinstcr. \':trav 15
polismanstjänster, fem tjänster för revisorer och 20 tjiinster för övrig
administrativ personal. Atgärder mot narkotikabrottsligheten har redovisats i en särskild proposition (prop. 1984/85: 191 om en samordnad och
intensifierad narkotikapolitik.
I en särskild proposition om polisens arbetsformer på lokal t)ch regional nivå, utbildning och rekrytering (prop. 1984/85:81) föresl:is ett antal
reformer som skall genomföras den I juli 1985. I enlighet med förslagen
i denna proposition redovisas anslagen till polisväsendet med utgfogspunkt från den föreslagna nya anslagskonstruktionen.
Det föreslås att 150 polisaspiranter fär tas in p:1 polishögsk,1lan.
Riksäklagarens kansli förstärks med tvfi tjiinster som avdelningsdirektör och verksamheten ges en delvis annan inriktning. Genom att en
rådgivande nämnd inriittas förstiirks medhorgarinflytandet inom flklagarväsendet.
Den omorganisation av [1klagarviisendet pii regional nivå som riksdagen tidigare har heslutat om genomförs den I juli 1985. Samtidigt inriittas en statsåklagarmyndighet för speciella m<11.
I enlighet med de stiillningstaganden som redovisades i prop. 1984/
85 :32 om riktlinjer för det framtida arhetet mot ekonomisk hrottslighet
m.m. föreslås en förstärkning med sex nya åklagartjänstcr, en tjänst för
en revisor samt fyra administrativa tjänster. Vidare föreslås medel för
särskild utbildning.
Domstolsväsendet

Anslagen har i huvudsak beräknats med utgångspunkt i huvudförslaget.
Under 1983 och 1984 har den tidigare ökningen av antalet mål och
ärenden i de allmänna domstolarna brutits.
Den tidigare förstärkningsorganisationen i länsrätterna avvecklas. En
del av den besparing som härigenom uppstår reserveras för tillfälliga
förstärkningar av kammarrätterna.
En höjning av nämndemannaarvodena kommer att ske.
Kriminalvården

Beläggningen vid kriminalvårdsanstalterna har under senare tid minskat
påtagligt. Med hänsyn härtill föreslås att ett antal mindre ändamålsenliga anstaltsplatser stängs.
I enlighet med den av riksdagen godkända principplanen för förändringar i lokalanstaltsorganisationen byggs f.n. lokalanstalter i Gävk,
Härnösand, Malmö, Nyköping och Ystad. De nuvarande lokalanstalterna i Nyköping, Ystad och Gävle läggs samtidigt ned. För budgetäret
1985/86 föreslås att en ny lokalanstalt uppförs i Sigtuna kommun.
I enlighet med narkotikakommissionens förslag föreslås bl.a. att kri-
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minaldrdsanstaltcn l\1aricfrcd a\'delas för unga förstag{mg~diimda intagn:i med relativt länga frihetsstr:1ff. Den omfattande ra~onaluthild
ning om narkotikamissbruk ~om påbörjades 19;>;3 X4 föresl:'ls fort<itta
även under niista hudgeUr. Detsamma g.iilkr den rt1g;icnde antidrngkampanjen. Inom frivården föresltis hl.a. en uti'1kad rrojek:verbarnht:t
som riktar sig till narkotikamisshrukare.

Sammanfattning
Föriindringarna inom justitiedepartementets omdde i förh:°dlandc til!
hudgctaret 1984 '85 framg:°ir av följande s::mmanstiillning. lklorrcn
anges i milj. kr.
I sammanställningen ing[1r ej anslaget till centraln:imnden för i"astighetsdata. Det tas upp under bostad!'depanemen\ets huvudti1el.
-·- --------------

Anvisat
El84/85

Förslag

Förändring

1~85/86

··----------· ----

Andra huvudtiteln
A.
B.
C.
D.

E
F.
G.
H.

Justitiedepartementet m.m.
Polisväsendet
Åklagarväsendet
Domstolsväsendet m. m.
Kriminalvården
Rättshjälp m. m.
Övriga myndigheter
Diverse

Summa för justitiedepartementet

83, 7
4 752. 6
259,0
1 314. 6
1 707.8
277, 0
23, 7
109,2

66,6
5 086,9
274,6
1 406, 7
1 768, 1
274, 1
25, 1
194, 1

8 527,6

9 096,2

'+

17, 1
334, 3
15. 6
92. 1
60,3
2, 9

+

.

1. 4
84.9
568, 5

-''
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.J [ISTITI EDLPARTl~l'vl ENTFT

PROTOKOLi .
vid regeringssammantr:ide
( lJ::;..1-12-20

Fi>redragande: sLllsr;idet Wickhom
Anmälan till statsbudgeten for budgetåret 1985/86 Så\·itt a\·ser
justitiedepartementets \erksamhetsområde

Andra hurudtiteln
I Lagstiftningsfrågor
I. I Inledning

Justitiederartementet svarar for beredningen av lagstiftningsfr~1gor r:i
m;1ng;t omdden av samhiillslivet. Först och friimst bör niimnas grundlagMna. Dcrartementet handJ:igger o<:ks:i i övrigt en viktig del av den
lagstiftning -,om reglerar de enskilda medhorgarnas förhtillande till staten och andra offentliga organ. Hit hör bl.a. strafnagstiftningen och
regkrna tllll förfarandet vid \·;lra domstolar. Ett annat betydelsefullt
område iir lagn:gler om enskildas inbördes förh;1llanden, t.cx. inom
familjeriitten. ki.ipriittcn och upphovsriitten.
Allmfot g:illcr på S:idl dessa som andra områden att lagstiftningen
m[1ste ses som ett viktigt medel i samhiillsbyggandet. Men man f;'1r [t
andra sidan inte överskatta lagstiftningens betydelse. Lagstiftning bör
andndas med urskillning och endast i fall d[1 den bedöms som nödviindig eller i varje fall som det biist verksamma medlet för att man skall n;°t
det m[il snm har satts upr. Niir det sker. mt1ste lagarna utformas sä att
man st1 l;·1ngt miijligt kan förutse resultatet i tilliimpningen och s:i att lika
fall hchandla-, lika.
Jag iimnar i detta avsnitt beröra 11;\gra av de viktiga lagstiftningsiirenden som iir aktuella f.n. '.\iiir det giillcr straffr:ittsomriidet kommer jag att
behandla aktuella lagar och lagförslag i det följande avsnittet om [ttgiirder mot hr(>tt.
I dctu sammanhang vill jag siirskilt framhälla att samhiillsekonomis-

ka och statsfinansiella asrekter givetvis har anspråk pä att vinna beaktande ii\'en i lagstiftningsarhetet. I första hand f:1r detta till konsekvens
att lagstiftningen m{tste utformas S:I att man i möjligaste mån undviker
att belasta staten och kommunerna med ökade kostnader. I vissa fall kan
det llCkS:i hli nödv~indigt att genomföra lagfodringar i syfte att astaclkomma anget;ign;i be;,paringar. Ö\'er huvud taget iir det angel~iget alt
man tar till vara alla ml)_ilighcter att rationalisera l)Ch effektivisera verksamheten inom riittsviisendet.
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Detta fiir dock inte leda till att rättssiikerheten eller mL'dborgarnas
kra\' på rimlig service från dl' riittsvärdande myndigheterna åsidos~itts.
Sjiilvfallet mi1ste man i lagstiftningen strii\'a efter en bättre rättstrygghct
för enskilda medborgare. Ett annat viktigt intresse är att det finns erforderliga resurser för kampen mot brottsligheten.
Stora delar av lagstiftningen p[1 centrala r:itt-.områden. t.ex. inom
familjerätten och p;'1 det konsumentriittsliga omr{1dct. har tillkommit i
nordiskt samarb<:te. Detta har

r<:~;ulterat

i att vi p{i nera omrädc:n har

över<:ll'istiimmande lagregler i de nordiska liindcrna. Denna riittslikhet
iir enligt min uppfattning av stor betydelse. Vikten a\· att lagstiftningen

si\ langt möjligt iir densamma i de nordisk:! liinderna har ocks;'1 ökat i takt
med den tilltagande tlyttningen Ö\'er gränserna. Det finns diirför anledning att vidmakthi'illa ett niira nordiskt samarbete p{i lagstiftningsomradet.
1.2 Grundlagsfrågor

Under är 1984 har en parlamentarisk kommitte tillkallats med uppgift att
utreda centrala frågor om folkstyrelsens villkor. Utredningsarbetet syftar framför allt till att förh3ttra medborgarnas möjligheter att göra sitt
innytande gällande i politiken. att stärka riksdagens stiillning som centralt politiskt forum och att skapa ökade förutsättningar för handlingskraftiga regeringar. En viktig uppgift för kommitten iir att överväga
iitgiirdcr for att effektivisera och vitalisera riksdagens arhete. Kommitten
skall också ta upp hl.a. frågor om den gemensamma valdagen och
mandatperioden:; lfogd liksom frägor om valkretsindelningen. Kommitten har nyligen genom tilliiggsdirektiv fått till uppgift att lägga fram
förslag med syfte att motverka ett kringgående av den s.k. smäpartispärren.
Vissa grundlagsfritgor har tagits upp i en särskild proposition som
nyligen har !agts fram för riksdagen. Det giiller hl.a. fdgor om kommunernas bcslutsformer under krig eller liknande utomordentliga förhållanden och om avskaffande av riksdagens lönedelegation samtidigt som
dess uppgifter förs över till finansutskottet. Vidare har föreslagits en
grundlagsändring i syfte an videogram för offentlig \·isning skall kunna
underkastas förhandsgranskning pii samma sätt som film. en fr;'iga till
vilken jag strax ;'\terkommer. I en annan proposition med förslag till
grundlagsiindringar har föreslagits vissa ändringar i regeringsformens
regler om hur Sverige ingår överenskommelser med andra stater och
med mellanfolkliga organisationer.
Frägan om förstärkt skydd för yttrandefriheten i massmedierna har
utretts av yttrandefrihetsutredningen, som i sitt huvudhetiinkande (SOU
1983 :70) Viirn:1 yttrandefriheten har lagt fram ett förslag till yttrandefrihetsgrundlag. Utredningen fortsiitter sitt arbete med följdlagstiftning till
yttrandefri hetsgru ndlagen.

Prop. 1984/85: IOO

Bilaga 4

.Justitiedepartementet

7

Bet;inkandet har remisshehandlats. Med hänsyn till att förslaget är
omfattande och avser ett nertal komplicerade frågllr och med hänsyn till
den korta tid som har stått till huds för att hereda förslaget har det inte
varit möjligt all anmiila fr:1gan om en proposition p[1 grundval av heb
det omfattande förslaget i s<'\dan tid att ett första heslut skulle kunna
fattas vid innevarande riksmött:. Arbetet har i stället inriktats på att lägga
fram ett förslag i anslutning till 1988 i\rs val. Därigenom kan behandlingen av grundlagsförslaget samordnas med det komm;;inde förslaget till
följd lagstiftning.
En a\· de frägor som yttrandd'rihetsutredningen har behandlat har
emellertid tagits upp med förtur. Det gäller frågan om <'itgiirder mot
väldsskildringar i filmer och videogram. Den frägan har blivit föremill
för stor uppmiirksamhet i dt:n allmiinna debatten under senare tid.
Avsikten iir att fragan om förhandsgranskning a\' filmer och videogram
med våldsskildringar skall utredas i siirskild ordning. I avvaktan på
resultatet av utredningsarbetet kommer inom kort förslag att liiggas fram
till en provisorisk lösning, som innefattar ändringar i den s.k. hiografförordningen ( 1959 :348) och i lagen ( 1981 :485) om förbud mot spridning av
filmer och videogram med våldsinslag. Eftersom de tilltänkta ändringarna förutsätter en mindre iindring i övergångsbestämmelserna till regeringsformen. har som jag redan nämnt ett förslag hiirom lagts frnm i en
prop()sition till riksdagen.
I detta sammanhang vill jag också nämna att 1983 års rösträttskommitte under är 1984 har lagt fram ett hetiinkande som hl.a. innehåller
försla.g om rösträtt vid riksdagsval för invandrare som inte är svenska
medborgare och om begränsning av rösträtten för utlandssvenskar. Remissbehandlingen av betänkandet har visat att det inte finns tillräcklig
t:nighet i fragan för att ett förslag skall kunna läggas fram till riksdagen
beträffande dessa frågor. Rösträttsfrågorna kommer emellertid att tas
upp till fortsatt diskussion i samband med den verksamhet som har satts
i gång för att se över frågor om dubbla medborgarskap.
1.3 Offentlighet och sekretess
Nära samband med yttrandefriheten har principen om allmänna handlingars offentlighet. Offentlighetsprincipen begränsas genom regler om
sekretess. En ny sekretesslag ( 1980: I 00) antogs av riksdagen år 1980.
Lagen innefattar en samlad reglering av sekretess för allmänna handlingar och tystnadsplikt för offentliga funktionärer. Den nya lagens
tillämpning följs alltjämt med stor uppmärksamhet från justitiedepartementets sida. Med hänsyn till ämnesomddets natur läggs förslag till
ändringar i regleringen fram fortlöpande i mån av hehov.
Offentlighetsprincipens tillrimpning på ADB-upptagningar har under
senare år gett upphov till en del såväl teoretiska som praktiska problem.
Regeringen har beslutat att låta utreda dessa frågor. Uppdraget har getts
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{it data- och offcntlighetskommitten. som ocks[1 skall utreda fr{igan om
a11\':indningen a\ rersonnummer. En rrim:ir uppgift för kommitten :ir
att ta ställning till llm de grundl:iggandc hegrcppen i tryckfrihetsföronlningen iivcn i i'orts:itLningen kan anviindas som grund för offentlighetsprincipens till:impning på ADB-uprtagningar. Kommitten skall vidare
bl.a. utreda fragor om riittdse i myndigh<.:ternas dat,1registcr. om myndigheternas riitt att s:ilja uppgifter i sina register lll.'.h nm lagreglering av
sii rsk iIt integritetsLi nsl iga AD B-n:gister.
Kommunalföretagskommittt·n

har

sill

slutbet:inkande

(SOU

198:1:61 l Handlingsoffentlighet utanför myndighehomr~·1de1 föreslagit
att offentlighehprincircn i vi~s utstriickning skall bli tilhimplig iiven hos
prirnträttsliga organ som har tillagts statliga eller kommunala förvaltningsurrgif"ter. Bet:inkandet har till den del det berör kommunerna
liimnats över till stat-kommunberedningen (C 19)(,:02) och överviigs i
övrigt inom regeringskansliet.

1.4 Stiirre rättstrygghet för den enskilde
Ett av de viktigaste rn•llen för lagstiftningsarhetet iir r:ittssiikerhet och
riittstrygghet i övrigt för de enskilda medborgarna. Dessa aspekter är
vägledande i m[inga lagstiftningsiircnden.
Tvångsmedelskommittcn har nyligen avliimnat sitt slutbetänkande
(SOU 1984:54) Tdngsmedd - Anonymitet - Integritet. I bet:-inkandet har
kommitten lagt fram förslag om hur avvägningen bör göras mellan på
ena sidan den enskildl's behov av skydd för sin personliga integritet och
p:i den andra samh:ilkts intresse av att i vissa situationer, I.ex. niir det
föreligger misstankar om grövre hrott, kunna ingripa med olika tvångs~ngärder.

Betänkandet remisshehandlas f.n.
De personella tvängsmedlen, främst hiiktning och anhållande, ses

över av 1983 års hiiktningsutredning. Tanken iir bl.a. att man skall söka
åstadkomma en större restriktivitet i anv:indningen av dessa tvängsmedel och att avkorta de tidsfrister som giiller. framför allt den tid under
vilken en person kan vara berövad sin frihet utan att frihetshcrövandet
måste prövas av domstol.
Från både enskilda och allmiinna synpunkter är det sjiilvfallet av stor
vikt att alla former av myndighetsutövning sker på ett riktigt sätt. Tjänsteansvarskommitten (Ju 1979: I 3) har sett över reglerna om disciplinära
och straffrättsliga åtgiirder mot tjiinstemän och har lagt fram promemorian ( Ds Ju 1983 :7) Tjiinsteansvar i offentlig verksamhet. Resultatet av
översynen ger vid handen att det nuvarande systemet på det hela taget
fungerar tillfredsställande. Det :ir min avsikt att inom kort anmäla
frågan om en

lagrädsremi~s

med förslag till vissa smiirre lagiindringar på

grundval av kommittens förslag.
Som jag tidigare har berört har en kommitte tillkallats för att utreda
frågor om al1\·iindningcn av personnummer i samhället. Kommitten
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skall kartbgga den llU\arande :111\·:indningen

llCh

l)

helysa dl' fiirdelar l1ch

nackdelar som ;ir förenadl' med bruket a\' persl1nnummer. Om utredningen finner att en \'iss a11\:indning a\' personnummer kan med röra risk
för integritet>krjnkningar. skall den föresl:i l:in1pliga ~ttgiirder för :Jtt
motverka detta.
I detta sammanhang bör ocks;·1 n:imnas den nva polislag ( 1984:387)
som nyligen har tr:itt i krart (se a\snitt 2.6).

1.5 Rättegångsförfarandet
Förfarandet vid de allm:inn;1 d\'lllStuLtrna 'es Ö\'er ;1\' riitteg;\ngsutr~'d
ningen. En viktig 111~1kittning för utreclningsarhetl'l iir att handliiggningen i b:ide hrottm[tl och t\istem[tl skall bli s; 1 enkel och smidig som miijligt
0

utan att riittss:ikerheten ~iitt> ;1t sidan. Utredningen lade :1r lllS2 fram
omfattande förslag hetr:iffande processen i tingsr:itt (SOl.I !9S2:25 och
26). Vissa förslag har ocks;'1 lagts !"ram s[i\ itt g:iller processen i Ö\ err:itt

(DsJu 1983:1i.
De angivna förslagen har remisshehandlats och i vissa delar redan lett
till lagstiftning tSFS 1984:1-'I ). Hurnddclcn a\· de förslag som giiller
tingsriitterna iir emellertid förem{tl för fortsatta ii\·erviiganclen i departementet. Samtidigt fortsjttcr utredningen sitt arhete med att se över
hovriitternas och högsta domstolens verks;1mhet. Ln <irskilcl fr[1ga s\1111
- vid sidan av förenklings- och rationaliscringsaspekter - skall iiverviigas
av utredningen iir diirvicl hur man skall kunna f;:'1 fram Il era \'iigledande
domstolsavgöranden iin i dag. I utredningsarbetet komml'r enligt vad jag
har inhämtat iiven hyresniimndsorganisationen att tas upp.
Som ett led i striivandena att koncentrera riittsviisendets resurser till
bek:impandet a\· all\'arlig.are brottslighet. bl.a. ekonomisk brottslighet
samt v;llds- och narkotikahrottslighet. har en proposition om vidgade
möjligheter till ätalsunderl;1telse tich flirundersökningshegriinsningar
lagts fram (prop. 19~4/85:~). Den har nyligen antagits av riksdagen.
Förslag om en effektivisering av domstolsförfarandet i mtli om ekonomisk brottslighet har under {1ret lagts fram dels av kommissionen mot
ekonomisk brottslighet (SO ll 1984:3) och dels a\ riitteg[mgsutredningen
(Ds Ju 1984: Il. Det har bl.a. föreslagits att juristdomarna skall fft en
bättre utbildning vad giillcr handliiggningen a\· mt1I om ekonomisk
brottslighet och att ekonomisk och skatterjttslig expertis skall kunna
me·dverka i s~1dana mäl som ledamöter av riitten. Förslagen har remissbehandlats. I mitt budgetförslag för domstolsviisendct kommer jag att
föresl;'\ medel för en förhiittrad utbildning av domarna. l'vtin avsikt iir att
inom kort anmiila frägan om en remiss till lagr~1det i de delar som krii\'er
lagreglering.
Ett enklare och snabbare riitteg;"1ngsfiirfarande innehiir ocks<'1 att kostnaderna kan hållas nere, såviil för domstolarna som för de inblandade
parterna. Att [1stadkomma detta iir en ang.eliigen uppgift i dagens an-
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str:ingda budgetbge. Av betydelse i detta sammanh;ing iir att delgirning
a\· handlingar, kallelser till förhandlingar m.m. k<•n ske snabbare iin nu.
I detta syfte kommer jag inom kort att föres(;\ regeringen att föreliigg<t
riksdagen en proposition om effektivare delgivning. Det iir ocksi1 nödviindigt att göra riittshjiilpssystemet dTektivare och mindre kostnadskriivande. P;I detta omddc bedrivs ett utredningsarbete av riittshjiilpskommitten (Ju 1982 :0 I), stlm under i1r 1983 har publicerat td delbetiinkanden (Ds Ju 1983 :2 och 9) om offentliga försvarare resp. ADB-hantering
av rättshjälpsärenden. Det fiirstniimnda betiinkandet har lett till ny
lagstiftning om rätten ti!I offentlig försv;1rare ( SFS 1983 :920-922 ). Kommitten har diirefter under hösten 1984 lagt fram sitt huvudbetänkande
(SOU 1984:66) Den allmänna rättshjälpen, i vilket en helt ny r:ittshjälpslagstiftning föreslås. Betänk<indet är nu föremål för remissbehandling.
Jag h;ir nyligen anmiilt rr:1gan nm titl:iggsdirekti\ [1t kommitti::n all
utreda spörsm:"tl om misshandlade och vitldtagna kvinnors behov a\
rättshj:ilp.
1.6 Konkurslagstiftningen

Konkurslagstiftningen reformeras etappvis. Bl.a. har nya n:g!er införts
om konkursförvaltning och tillsyn i konkurs. Vidare giiller att en näringsidkare som har gått i konkurs under vissa förutsättningar kan förbjudas
av domstol att bedriva näringsverksamhet efter konkursen. Niiringsförbudskommitten har i hetiinkandet (SOU 19i\4:59) Niiringsförbud föreslagit utvidgade regler om niiringsförbud. Förslagt'I övcrviigs efter remissbehandling i finansdepartementet tillsammans med ett betiinkande
från kommissionen mot ekonomisk brottslighet med förslag till regler
om näringstillstånd <SOLJ 1984:81.
Konkurslagskommitten har under t1r 1983 lagt fram sitt slutbetiinkande med förslag till en ny konkurslag (SOU 1983 :24 ). Kommitten har bl.a.
gjort en formell översyn och språklig modernisering av 1921 års konkurslag. Vidare har kommissionen mot ekonomisk brottslighet lagt fram ett
delbetänkande med förslag till förstiirkning av återvinningsinstitutet
(SOU 1983:60). Betänkandet har remisshehandlats och arbetet med en
gemensam lagr[1dsremiss p[1gär f.n.

1.7 Familjerätten

Pä familjeriittens omr[1de pägar sedan !lera år ett omfattande reformarbete. De tidigare etapperna i detta arbete har bl.a. gällt giftermål och
skilsmässa. faderskap och vt1rdnad om barn samt underhttll till barn och
frånskilda. År 1981 lade familjelagssakkunniga fram ett betänkande med
förslag till en ny iiktenskapsbalk m.m. (SOU 1981 :85). De saklig;i nyheterna i betänkandet gäller bl.a. äktenskapets ekonomiska rättsverkningar, samboende utan äktenskap och olika arvsfrågor. Förslagen har varit
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l\:_irem(tl för en grundlig remis,;hehandling och har diskuterah vid ett
flertal Ö\'erbggningar med fi)rcu-;idare för de andr:1 n~1rdi,ka länderna
liksom vid en siirskild av justitiedepartementet anordnad hearing. Avsikten är ;1tt en propositiPn i ;imnet skall l.iverbmnas till riksdagen under :1r

1985.
Utredningen om harnens riitt har till uppgift att utarhtta förslag som
kan stiirka harnens riittsliga st;illning. Riksdagen har under är 1%i)
•rntagit nya n.:gler om vårdnad och umg,;inge m.m. <.om delvis grundar sig
p;i ett hetänkande fr;!n utredningen. lkt fortsatta arhetet inom utredningen g:iller hl.a. reglerna om adoption och taleriitt för barn\ id domstol. Utredningens uppgift i denna del har preci,erats ger1l1m till:iggsdirektiv i augusti I 9X4. En ann;in utredning har samtidigt f~1tt i uppdrag att
göra en översyn av bestämmelserna om förmynderskap och godmanskap.
Riksd<igen har nyligen antagit en ny lagstirtning om artificidla inseminationer som grundar 'ig p;'1 ett förslag av inseminationsutredningen.
Utredningen kommer inom kort att avge ett betiinkandc om provrörshefrui-.tning m.m. Avsikten iir att förslag i sistn;imnda fr{tga skall förcbggas riksdagen hösten 1985. Utredningen fons:itter sitt arbete med fr;'igor
som rör skydd för ofödda.
N:ir det g:iller familjer:ittens internationelltr:ittsliga reglo:r har de tidigare niirnnda familjelagssakkunniga till urpgifl att f"öresl:°t nya best;immebcr \llll :iktenskap och an·. Vidare förhereds en prorosition om
internationella faderskapsfr;"1gor. Slutligen kan n:imnas att en departementspromemoria med förslag till lag:·tiftning om erkiinnande nch \'trkstiillighet av utl:indska \':lrdnadsavgöranden m.m. komm..:r att remisshehandlas inom kort.

1.8 Konsumentlagstiftningl'n
Sedan början av 1970-talet har n1.:ra viktiga omr:lden av hetydelse för
konsumenterna reglerats genom lagstiftning. Jag vill som exempel r;-,
S::1dan lagstiftning n;imna konsumentköplagen, avtalsvillkorslagen.
hem försii l_jn i ngsl agen, konsu mentk red it lagen. konsu mentförs:i k ri ngslagen och marknadsföringslagen.
Arbetet på att förstiirka konsumenternas st:illning har intensifierats
under mandatperioden. I en nyligen beslutad proposition föreslas en ny
konsumenttjiinstlag. som innehåller regler om hl.a. reparations- och
servicearbeten. Under propositionsarbetet har ett nära samarbete skett
med de <indra nordiska ländern.1.
Nya regler planeras ockst1 om riitt för n;iringsidkare ~om har tagit
emot saker för reparation eller förvaring att s:ilja sakerna. om de inte
hi-imtas. Reglerna. som skall ersiitta en lag från år 1950 i samma iimne.
är avsedda att med heakt<inde av konsumenternas skyddsintressen för-
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enkla möjligheterna till förS:iljning och att anpassa för<iljningsförfarandet till nutida

förh~\llanden.

KL'nsurnentkiip~utredningen

lade i april 19~4 fram ett bet:inkande
med förslag till en ny kllnsurnrntköplag som f.n. remissbehandlas. Avsikten ;ir att en proposition i iimnet si1\'itt möjligt skall kunn:1 flireliiggas
ribdagen under är J9S5.
En <irskild kornmilte har till uppgift att utreda i'r:tgor om förbiittrat
konsumenhhydd p:1 L1stigheb('mr:1det. Kl,mmitten skal\ bl.a. övcrv~iga
om entreprenadföretag och andra som siiljer smahus hi.ir :lläggas ett
stöm: anwar för fd 11.d.
Hiir kan slutligen niimnas all frirsäkringsr:ittskommitten. \'ars första
hetiinkande Ug till grund för k\llbumentförsiikringslagen. fortsiitter sitt
arbete med att i nordi-.kt ~amr:id se Ö\er försiikringslagstiftningcn. Närmast pi1 programmet .•aiir en re\'isiLln a\· reglerna 11m personi"lirsiikring.

1.9 Den allmänna köpriilten

Pi1 den allmiinna köpriittens omr<ide föreligger sedan några är tillbaka
ett förslag till ny köp lag (SO l ! I 97t.:66 ). Förslaget har fått vila i avvaktan
pil bl.a. det arbete hetriillande internationella köp som har bedri\'ib
inom Fl\J. Dt:t arbetet har resulterat i en konventiLm som har undertecknats a\· hl.a. S\'erige. Tvi in a\'sikt iir <ill anmiila fr{1gan om en proposition
med förslag till lagscirtning om internationella köra\' lösa saker. grundad p:·i FN-konventi1H1en. under :1r 1985. Vidare kommer en nordisk
arhetsgrurr i dagarn:1 att a\·ge cct betiinkande med förslag till nya
nordiska köplagar. Förhorpningcn iir alt vi i Sverige liksom i de andra
nprdiska liinderna inom inte alltför l<'mg tid skall ha en modern körrättslig lagstiftning och att \'i ocks:'1 skall kunna he\·ara den betydelsefulla
nordiska riittslikheten pt1 detta omr<lde.
I delta sammanhang kan niimnas att kornmissionslagskommitten nyligen har avgetc ett het:inkande om hande\sagentur och kommission
(SOU \ 9X4:85 ). Kornmitten fortsiittcr sitt arbete med bl.a. fr;\gor om
kommissioniirsbolag. En annan utredning har lagt fram ett hetiinkande
om skydd för företagsheml igheter (SO U 1983 :5~ ). Betiinkandet har rem isshehandlats och iivcn iigs f.n. i justitiedepartementet.

I. I 0 Tram;porträtt och ersättningsrätt

Arbete pt1g:1r f.n. pii en proposition om ersiillning för miljöskador. Syftet
iir att förhiittra de skadelidandes stiillning niir en miljösk:Jda har intriif-

fat. Avsikten iir atc prorositionen skall förcliiggas riksdagen under är
1985.
Sedan ~1r 1977 arbetar en kommitte. sjölagsutredningen. med att se
över sjölagen ( \89\ :35 s. \ ). Sjii\ag~utredningens första betänkande
(SOL! 1981 :8) Översyn

:!\

sjölagen I l:!g till grund för de iindringar i
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sjiilagcns bestiimmclser om rL·daranS\·areh hq!r:insning Pch nm hef<lrdran av passagerare som antogs a\ ribdagl·n [1r 19:>:.\. Dessa bg:indringar.
som gerwmfördes i samr:1d med Danmark. Finland och ~orgc. kommer
att tr:ida i kraft den I april 19~5. Arbetet irwrn sjiilagsutredningen
inriktas nu p~ 1 en genomgripande re\ ision av sjölagen' hest:irnmL·lser om
0

gl)dshefordran i syfte hl.a. att anpass~l reglerna till ckn tekniska od1
ekonomiska utveckling som h;.ir iigt rum sedan reglerna utformades.
Utredningen har vidare att övcrviiga om Sverige skall tilltriida 197;:) :1rs
internationella konvention om sjötransport a\ gpds -;amt <ltt i <i !'all
ncks{1 liigga fram förslag till de lagiindringar som bchi'>\· ..;.
I detta sammanhang vill jag ocks~1 niimna att 1969 t1rs oljeansvarighetskonvention och 1971 iirs konvention rörande den intcrnationdla
oljeskadefonden har reviderats i maj 1984. Inom justitiedepartementet
övervägs f.n. vilka lagstiftnings<1tgiirder som revisionen föranleder.
P<°t sjöriittens ornr:1de hl.)r slutligen niimnas all F'.\ >· s_iiif~1rtsorgan.
li'vlO. under ~1r 1984 har p:'tbörjat arhete med att se över de internationella överensknmmt•lser som behandlar fr:ig<.\r <lm bärgning. S\ erige
deltar i detta arhete.
En proposition med fiirslag till en ny jiirnv:igstr;tfikl<ig behandlas f.n.
av riksdagen. Vidare har lagts fram en proposition med fi1rslag till en lag
om internationell järn\':igstrafik. Den senare propositionen iir föranledd
av en omfattande re\·ision av de internationella konventi,lnerna pti
omr[tdet.
Ocks{l i de luftriittsliga reglerna om tr;1nspnrt

;l\

passagerare ,ich gods

fiirhereds iindringar p[1 grundval a\· iindringar i internationella konventioner. I a\'vaktan på att konvention<indringarna skall tr:ida i kraft för
den internationella luftfarten har i nordiskt samarhete lagts fram förslag
om en höjning av det hcgriinsningshelopp som g:iller för de inhemsk<t
lufttrafikforetagen i resp.:ktive land vid skador

p~!

passagerare. N:ir det

giiller luftriitten kan vidare niimnas att det inom justitictkpartcmentet
överviigs dels en samlad reglering av friigan om ans\'arsförs:ikring fiir
den som bedriver luftfart. dels en ordning med ohligatnrisk i'örsiikring
för passagerare i yrkesmiissig luftfart.
1.11 Fastighetsområdet m.m.

\iiir det g.iilkr arrende triider nya regler i kraft \·id arsskiftet I 'JX4 X5.
Vissa ktgnr iir forem[tl rör utredning. Bl.a. ii\en·iiger friköpsutredningen fr[1gan om friköpsriitt för \·issa arrendatorer.
I en proposition som inom kort ÖH-rliimnas till riksdagen fiiresltis hl.a.
lagstiftningsätgiirder mot vissa kringgi1enden genom huh·an. Bl.a. föresl;is att en ny lag om vissa hulvanfiirhC1llanden skall ersiitta 1925 t1rs lag
om bulvanförh::lllande i fr:iga om fast egendom och 19.\4 ;'\rs lag om
hulvanförhällande i fråga om aktier i vissa bolag. Den nya lagen kompletterar gälbnde förviirvslagstiftning och innebiir att ett

hulvanförh~'tl-
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~äljer

den egen-

dom som hulvanfört1i1llandet a\ser. !Hde bul\'anen och den s.k. huvudmannen skall vidare kunna straffas. Vissa ytterligare hulvanfr:igor jr
föremäl för utredning.
Vid ilrsskiftet 19X5iX(i triider lagen om företagshypotek i kraft. Lagen
gilr hl.J. ut pil att ornriidet for fi1retagsinteckningar utvidgas och att ett
riksomfattande, datorhaserat intcck ningsregister inriittas.

I en proposition som nyligen har iiverliimnats till riksdagen föresbs
vissa iindringar i lagstiftningen 0111 pantriitt i fast egendom och fartyg.

P:1 fastighetsomrädet fortsiittcr fastighetshildningsutredningen sitt arhete. L:credningen har under ;\r I 9X3- I 9X4 lagt fram tre ddhetiinkanden

(SOU 1983 :3 7 och 38 samt 1984:72 ). Byggnadspantutredningen. som
prövat fr:tgor om p:.mtsiitLning av hyggnader p~t annans mark. har lagt
fram bctänkantlet tSOU 1984:22) Panträtt i registrerad nyttjanderiirt.
Betiinkandet SOL 1984:72 remissh..:handlas Ln. Övriga hetiinkandcn har
remissbehandlah och iin:ndena h.:n:ds nu i departementet.
I. 12 Bolagsrätt och annan associationsrätt

Reformarhetet fortsättt'r ocks{1 inom associationsdtten. Ett första steg
togs genom tillkomsten av den nya aktiebolagslagen och bokföring.slagen. Ny lagstiftning har ocks;"1 genomförts såvitt gäller handelsbolag och
koncerner samt redovisningen i ekonomiska föreningar. Vidare har kraven på halificerad revision ~kärpb. Riksdagen har ockst1 nyligen b..:slutat regler om effektivare företags revision ( prop. 1984'85 :30, LU 13,
rskr 65).
Koopcrationsutredningen har slutfört sitt arhete. Betfokandet
( 1984:9) Koope:ati\'a föreningar har remissbehandlats lKh ärendet bereds nu i departementet. Även fr~igan om en reglering av stiftcls<"rnas
verksamhet öven·ägs i departementet.
Under år 1984 har !lera utredningar tillkallats på det associationsriittsliga området. En a\· utredningarna har i uppdrag att se över hestiirnmelserna om röstviirdet för aktier. En annan behandlar fr<'1gor om s.k.
franchising. En tn:dje skall utreda frågor om hetalningsansvaret för
juridiska personers skulder (s.k. ans\'arsgenomhrott) m.m. samt vissa
spörsmål med anknytning till hulvanforht1llanden.

I. 13 Immaterialrätten

På immaterialrättsomd1det p~lgttr utredningsarbete i upphovsriittsutrcdningen. Utredningens dclbetän kande (SO lJ 1983 :65) Översyn a\ upphovsrättslagstiftningen har remisshehancllats och överviigs f.n. i regeringskansliet. I betänkandet behandlas kopiering för enskilt hruk, frägor
om videogram samt reglerna om s.k. närståentle riittigheter. Utredningen
fortsätter sill arbete som bl.a. avser datorerna och up!Jlwvsriitten.

Prop. 1984/85: 100

Bilaga 4

P~llcntprncessutredningen
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bet;inkandet (SOL' llJ8:>::>.'i) Patcntprnees,en och sanktionssystcmc::t
inom patenträtten. Utredningens förslag inneb:ir bl.a. all en sjrskild
domstol - pa!L'ntdomstolen - inr;ittas för prlivning a\· bes\ :ir över patentoch rcgistreringsvcrkets beslut i patentiirenden och för prörning a\ s.k.
patentmål. Vidare föreslås atc straff utmönstras som sanktion för patentintrång och ersätts med en ny sanktion i form av förbud vid vite att
l'orts;itta ett päbörjat intr[111g. Förslaget har emellertid utsatts för stark
kritik under remisshchandlingen. Inom .iustitiedcpartementel Ö\'crv:igs
f.n. vilka reformer som kan aktualiseras i rr:iga nm patentprueessen.
l'vlikrohiologin och siirskilt genreknikcn har fårt allt sriirre i11dusrriell
betydelse. Uppfinningar p:1 detta omr;hk kan representera 'tora v:irden.
Fi<igan om del finns tillfredsst;i:!andc mi1jlighetcr till immaterialrLittsligt
skydd for s[1dana uppfinningar tilldrar sig uppm;irksamhet imernationellt. Justitiedepartementet deltar bl.a. inom FN-fackorganet WI PO i
internationella iive1faggningar i denna fr~1ga liksom n:ir det gLillcr andra
spörsm;il om harmonisering lKh ut\'eckling a\ patentr:itten.

1.14 forrnltningsrätt
Förvaltningsriittsutredningen avbmnade i slutl'l av ~ir 1983 sitt hetiinkandc (SOU 1983:7:\) Ny förvaltningslag. fktfokandet har remisshehandlats. Det är min avsikt att under V<lren 1985 anmiila frtig.an om en
lagrädsremiss med förslag till lagstiftning i ämnet. Ökad snvice gerncmot allmiinheten och fördjupad riittss;ikerhet för den enskilde ;ir viktiga huvudpunkter i arbetet.
Som ett led i strävandena att minska och förenkla den statliga reg.elgivningen förelade regeringen i dras riksdagen en proposition ( 198V
84: 119) om förenkling av myndigheternas föreskrifter. anvisningar och
räd. Propositionen godtogs av riksdagen.
Riksdagen antog iir 1984 också en proposition (I 98VX4: 120) med
riktlinjer för en översyn av möjligheterna att överklaga myndighetsbeslut till regeringen. Syftet iir att minska antalet hesviirsärenden hns
regeringen.
Arbetet med att förenkla myndigheternas regelgivning och minska
antalet besviirsiirenden hos regc.:ringen fortsiitter. Inom statsrädshen:dningen har man p~ihörjat en uppföljning av de b:1da ribdagsbcsluten.
Bl.a. kommer en handbok rör myndigheterna-.; regelgirning att utarbetas
i statsr<'idsberedningen.
I detta sammanhang vill jag nämna att ordningsstadgcutredningens
arbet<: p<'1 att modernisera det regebystem som Ln. finns i lagstiftningen
om allmiinna sammankomster och allmiinna ordningsstadgan inom kl1rt
beräknas vara slutfört.
Inom departementet pt1gär iiven arbete pi1 en ny lagstiftning om de
offentliga organens verbamhet \'id krig eller krigsrara. Denna lagstift-
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ning av~6 er<itta den s.h. administrati\ a rullmakhlagen rr;m ;1r I '142 od1
1957 :irs <irskilda r:itteg<lngslag. SL1m jag redan nämnt har i en proposition nyligen föreslagits en mindre :indring i regeringsformen i rr:1ga l)m
kommunernas besluts!'ormer under utomordentliga förh:1llanden.
I anslutning h:irtill kan n:imnas all en ti\'ersyn a\ de straffr:ittsliga
immunitetsfdgnr som aktuali.;erats ,·id de s.k. ubatsaffon:rna p:tg~1r
inom departementet. En departementspromemoria i :imnet \ Ds Ju
ln4:6) har nyligen remissbehandlats.
En under <tr llJS~ tillkallad kl1m111it1e har LHt i uppgift att utreda
möjligheterna att st:irka samernas r:ittsliga ställning i rr:1gor ~om rör
renn:iringen och ti\·en äga heho\'et a\' ett samiskt organ Sllm kan !'öretr:ida samerna i olika sammanhang.

l.15 Dataområdet
Datatekniken ,·inner allt bredare tillämpning i samhället. Dess ekonomiska betydeJ,;e :ir stor. Det forh[illandet att datatekniken ta~ i hruk pä
allt ner omr:1den och i allt mer vidgad omfattning för med sig :Jlskilliga
fr<lgor om heho\'

3\'

ny eller :indrad lagstiftning. rlera a\' dessa friigor

faller inom justitiedepartementeb ansvarsomräde. Utvecklingen pi1 dataomr;\det liksom de juridisk;.1 rr:1g.or som denna utveckling medför fi.iljs
d:irför uppm:irksamt av justitiedepartementet. Denna be\akning av fr:1gorna inneb:ir bl.a. att justitiedepartementet deltar i arhetet i olika internationella organ med r:ittsliga fr:1gor som har anknytning till datorL'r.
Datatekniken har redan pherkat lagstiftningen. Sii kan t.i:x. nämna,;
att den ökande an\'iindningen a\' datateknik i den offentliga fi)n altningen har föranlett :indringar i regleringen a\' handlingsoffentligheten hos
myndigheterna. Problemen p;I det omr:idet :ir dock inte lösta med dessa
:itgärder. Nyligen har som redan sagts vissa av dessa fr:'\gor genom
tillLiggsdirektiv anförtrotts :it en särskild utredning (se avsnitt UJ.
Fdn det offentligr:ittsliga omriidet i övrigt kan n:imnas att fr:1gan om
riitten att tillhandah;illa datatj:inster liksom frägan om ett .. utgivaransvar" för st1dana tj:inster har behandlats först i yttrandefrihetsutredning·
ens betänkande (se avsnitt 1.2) och senare i massmediautredningens
bet:inkande (SOU 1984:65) Via satellit och kabel.
På det civilrLittsliga omri\det aktualiserar datorerna flera olika spörsmål. Som exempel kan jag niimna de upphovsr:ittsliga fn!gorn•t om
skydd för material som distrihueras i datakomrnunikatil1nssystem och
om skydd för datorprogram (se avsnitt 1.13). Ett annat prt1blcm giiller
ansvarsförhiillanden i samband med datatjiinster i allm:inhet och S:irskilt
i samband med elektronisk betalningsförrnedling. Internationellt samarbete p[igår för att lösa problemen pil omritdet.
Civilriittsliga aspt:kter finns ocksil i det arbete som f.n. hL'dri\s fiir att
klarliigga frt1gor kring anv:indningen ;n ADR-teknik som ers:ittning för
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traditionella frakt- och handelsdokument. Detla arhe\c hedrivs h:'lde p:1
ett nordiskt och på ett vidare internationell\ plan.
Am·;indningen av datateknik väcker ocks[i frågor om iindringar p;I
straffrättens område. Till dessa frågor återkommer jag i det följande
avsnittet om i'ttgärder mol brott.

2 Åtgärder mot brott
2.1 Brotts11h'ecklingen

Antalet brott som kommer till polisens Linnedom är 19~4 synes bli
ungeLir lika stort som ~het innan. D~irmed skulle nivån ha varit tämligen
konstant under de tre senaste ären. Det är i och för sig tillfredsställande
all talen inte har gatt upp. Men det måste släs fast att brottsligheten ligger
pa en alltför hög nivå.
Fr<'\gan i vilken mån den anmiilda brottsligheten ger en riktig bild av
den verkliga brottsligheten är omdiskuterad. Jag behandlade själv frågan vid min anmälan till förra årets budgetproposition och vill hänvisa
till mina uttalanden där. Låt mig här bara framhålla att statistikens
tillförlitlighet beror på en lång rad olika faktorer och att den varierar
beroende på vilka brott det är fråga om.
När det gi-iller den mera traditionella brottsligheten som tillgreppsoch väldsbrott bygger statistiken så gott som uteslutande p{1 de anmälningar sorn görs av dem som utsatts för brotten. Om det inte går att peka
på något ~om uppenbart paverkal beniigenheten att anmäla brott som
man blivit utsatt för, ligger det nära till hands att anta att antalet anmälda
brott från det ena äret till det andra ger en förhtdlandevis riktig bild av
hur det faktiska antalet brott har utvecklats. Det tir en annan sak att
denna statistik inte talar om för oss hur många brott som har beg;'\tts.
Vid annan brottslighet, t.ex. narkotikabrott och skattebrott, är förh;illandena annorlunda. Sådana brott kallas ibland för spaningsbrott. Därmed avses att myndigheterna får kännedom om dem genom egna aktiviteter och mera sällan genom anmälningar från allmänheten. Det betyder att statistiken över sådana brott inte behöver ge nt1gon rättvisande
bild av brottsutvecklingen utan snarare är ett mått på myndigheternas
aktiviteter. Vad jag har sagt nu har i stor utstriickning tillämpning även
pä trafikbrottsligheten.
Den skillnad jag har beskrivit har också betydelse för hur stor del av
den anmälda brottsligheten som klaras upp. Andelen uppklarade spaningsbrott är avsevärt högre än motsvarande siffra för anmälningsbrotten. Det beror på att ett spaningsbrott ofta klaras upp praktiskt taget
samtidigt som det upptäcks. Som exempel kan nämnas att uppklaringsprocenten för brott mot trafikbrottslagstiftningen ligger omkring 90
procent medan den för brott mot brottsbalken är cirka 30 procent.
2
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Även om den anmälda hrottsligheten varit konstant under några år, ~ir
brottsligheten givetvis ett all\·arligt samhiillsproblcm som rniiste angripas på bred front. IXirvid fär man dock inte överskatta betydelsen av de
åtgärder som kan vidtas inom rättsviisendet. h[1gan miiste ses i ett
betydligt vidare perspektiv än så.
Genom att fortsätta arbetet pä att hygga en mer riitt\'ist och jiimlikt
samhiille kan vi undanröja mänga ankdningar till brott. Särskilt viktigt
är det att skapa goda förutsättningar för barn och ungdom att väx:.i upp
och finna en plats i samhiHlct. Genom insatser inom bostads- och familjepolitiken, i skolan, i arbetslivet och i fritidsverksamhctcn kan vi motverka social utslagning och ta ett aktivt ansvar för dem som drabbas av
sociala och personliga problem. I dessa strävanden måste vi bygga på
samverkan mellan föräldrar. andra enskilda, kommunala och statliga
myndigheter och folkrörelserna.
Detta betyder självfallet inte att ätgiirdcr inom rättsväsendets ram
skulle sakna betydelse. Samhiillet har en skyldighet att verka för att de
regler som finns också upprätthålls. Det är nödvändigt att medborgarna
upplever att rättsväsendet fungerar på ett rättvist och korrekt sätt. Om
straffsystemet framstår som ineffektivt och orättvist, kommer också de
grundläggande normer som systemet är till för att upprätthålla att förlora sin legitimitet. I längden är detta förödande för den allmänna laglydnaden.
När det gäller sådana åtgärder från samhällets sida som mera direkt
inriktas på att motverka brottslighet brukar man vid fördelningen av
resurserna ofta använda en indelning i sex åtgärdsgrupper. Man talar då
om förebyggande åtgärder, övervakande åtgärder, brottsutredning och
andra åtgärder i brottmålsförfarandet, verkställandet av påföljder, rehabiliterande åtgärder samt forskning och utveckling (se närmare underbilaga 4.3 ). Vad jag uttalade i anslutning till förra årets budgetproposition om inriktningen av dessa olika åtgärder har i stort fortfarande
giltighet. Detsamma gäller det allmänna ställningstagande angående
inriktningen av rättsväsendets resurser som riksdagen ställde sig bakom
vid sin behandling av 1983 års budgetproposition och som innebär att
narkotikabrottsligheten, den ekonomiska brottsligheten och våldsbrottsligheten hör till de områden där insatserna måste prioriteras.
Det finns emellertid anledning att redan här understryka att den
prioriteringen inte får leda till att man eftersätter kampen mot annan
mera traditionell brottslighet som ofta drabbar den enskilde medborgaren hårt. Jag tänker då inte minst på brott som exempelvis villa- och
lägen hets in brott.
För de människor som drabbas av traditionell brottslighet av angivet
slag ter sig dessa vid sidan av de direkta skadeverkningarna ofta som
allvarliga angrepp på den personliga integriteten. De drabbade har rätt
att kräva att samhället ger dem sitt stöd. Jag återkommer till den frågan
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anslutning till

2.2 Strafflagstiftningen
De grundläggande kriminalpolitiska prioriteringarna görs vid besluten
om vad som skall vara straffbart och om hur striinga straff som skall g:illa
för olika brott. Det är en viktig uppgift att arbeta för att anpassa strafflagstiftningen till nutida värderingar i dessa avseenden.
Redan vikten av att straffhud efterlevs talar för att man är sparsam
med dem. så att människor inte vänjer sig vid att straftbt:stämmelser kan
överträdas utan att något händer. Den enskilda människan skall inte
heller behöva stämplas som brottslig vid varje oönskat beteende. Vid all
ny lagstiftning bör diirrör straffbestämmelser undvikas. om de inte är
nödvändiga, och onödiga straffbestämmelser som redan finns skall efterhand rensas bort. Straffet kan ibland ers:ittas av andra sanktioner som
skadestånd, avgifter och viten. Ibland behövs ingen formell reaktion
över huvud taget.
Å andra sidan kan nya förhållanden och ändrad;: värderingar medföra behov av straffskärpningar eller kriminalisering av gärningar som
tidigare lämnats ostraffade. Ett område där sådana behov finns är dt:n
ekonomiska brottsligheten.
Den centrala lagen på straffrättens område, brottsbalken, är visserligen från år 1962 men reformarbetet i fråga om hrottsbeskrivningarna
hade då pågått under lång tid och genomförts successivt. De flesta
centrala regler i balken antogs under 1940-talet och bygger till stor del på
utredningar ända från 1910- och 20-talen. Brottsbalken är sålunda egentligen till sitt innehåll en ganska gammal lag.
Vi är också i full gång med betydelsefulla förändringar av brottsbalkens brottskatalog. Våren 1984 beslutade riksdagen om en total revision
av sexualbrotten. Det var ett långvarigt och mödosamt arbete som därmed fördes i hamn. Vi har nu på detta område fått en modern reglering
som tillgodoser strävandena efter jämställdhet mellan kvinnor och män
och som erbjuder det skydd för människornas sexuella integritet man
kan hegära att en strafflagstiftning skall göra. Vad gäller de processuella
reglerna har som jag redan nämnt rättshjiilpskommitten nyligen fått
tilläggsdirektiv att se över formerna för biträde åt kvinnor som utsatts för
övergrepp. Vidare har riksåklagaren och andra myndigheter fått i uppdrag att utarbeta lämpligt material för information och uthildning om
det rättsliga förfarandet i sådana mål.
Inom ramen för det arbete som bedrivits av förmögenhetshrottsutredningen och kommissionen mot ekonomisk brottslighet har det också
lagts fram förslag om en total nygestaltning av brottsbalkens regler om
förmögenhetsbrott. Förslagen har remissbehandlats. Jag räknar med att
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kunna rrcscntera en lagr;idsremiss med fiirslag till \is.;a föri;:nklingar
och utvidgningar av brottsbeskrirningarna för g:ilden:ir~hrolt under
v;°trcn l 985. Detta arbete grundar sig r:l kommis>ioncns bet:inkandc ( Ds
Ju 198>:17) Giildeniirshrott. Ett hurndsyhe :ir att minska de bevis- och
tilliimpningsrrohlem som nu gör sig g:illandc vid den h:ir tyren av brott.
Förmögcnhctsbrottsutredningen har i sitt arbete behandlat Ö\'riga förmögenhehbrott. Remissutfallet ger h:ir inte underlag för att nu genomföra en si1 omfattande reform som utredningen har foreslagit. I en rad
siirskilda fr[1gor - inte minst st1dana som :ir av hetydl:'ise för kamren mol
den ekonomiska brottsligheten - biir emellertid förslagen kunna J:iggas
till grund för omedelbara reformer. Jag tiinker h:ir friimst r:·1 utredningens förslag rörande datorhedriigerier och ocker. Jag r:iknar med att
kunna presentera en remiss till lagri1det under v;iren 19::<5 . .lag L111
tilliigga att fr<'1gan om lagstiftning nwt datorrelaterade brott :ir aktuell
ocks;! i dra grannUinder och att nordiska överliiggningar p:igiir. Förhoppningsvis kan \"i i Norden tistadkomma nationella reglerin)!ar som
niira iiverensstiimmer med varandra.
~H111ga remissinstanser har emellertid framh[1llit all förmögenhebbrottsutredningens betänkande innehaller en miingd viirdefulla synpunkti:r och uppslag som bör tas tillvara i det fortsatta reformarbetet.
Det har iiven pekats på andra angehigna reformbehov på detta nmdide.
Som ett exempel kan nämnas de problem som den tekniska utvecklingen
har medfört n;ir det gäller förfalskningshrotten. Jag överviiger f.n. vilken
inriktning och vilka former som bör v~iljas för ett eventuellt fortsatt
arbete pi\ området.
Också tjiinsteansvarskommittens betiinkande (Ds Ju 1983:7) Tjänsteansvar i offentlig verksamhet har remissbehandlats. Bi:tänkandet har
allmänt betecknats som en förtjänstfull och klargörande genomgång av
detta besvärliga rättsområde. Kommitten har inte funnit anledning att gå
ifrån de grundläggande motiv på vilka det nuvarande ansvarssystemet
bygger utan stannat för att de gränser som dragits i brottsbalken kring
det straffbara området bör lämnas i allt väsentligt oförändrade. Som jag
redan nämnt avses ett förslag till vissa smärre ändringar som kommitten
föreslagit på andra punkter bli remitterat till lagrådet.
En fråga som har viss anknytning till strafnagstiftningen är den som
gälkr lagstiftningen om skydd för företagshemligheter. Industrispionage och illojala förfaranden från den e)!na personalen eller samarbetsparter kan allvarligt skada ett företag. Användningen av ADB-teknik för
många väsentliga uppgifter har medfört att industrin ofta har blivit mer
sårbar för siidana angrepp. Ett utredningsförslag till en ny lagstiftning p<'i
detta område, <SOU 1983:52) Företagshemligheter. övervägs som pg
redan har nämnt f.n. i justitiedepartementet.
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2.3 Narkotikabrottslighet och ekonomisk brottslighet

Dl'! :ir tillfrrdss1iill:.tnde att kunna konslatera att rrgeringefö mälmedvetna satsning rii att ta fram underlag för :1tgiirder mot narkotikahrottsligheten och den ekonomiska hrottsligheten nu har gett resultat. Hösten
19;;C tillkallade~ td siirskiill<i kommissioner för att snabbt arbeta fram
förslag till samlade program r~'1 dessa biida omr;iden. Kommissil)nerna
avslutade sitt arhete i hörjan a\·

:ir

I 9X4.

At>killiga förslag fr{rn kommissionerna har redan kunnat genomföras.
Regeringen har i oktoher 1984 i t\'a <irskilda prL1positioner presenterat
sina rrogram ril dessa högt rrioriterade omraden.
Vad siirskilt giiller den ekonomiska brottsligheten kommer riksdagen
under dren 1985 att f:1 la stiillning till inskilliga lagförslag som hyggcr
rci det arhete som har utförts a\· kommisionen mot ekonomisk hrnthlighet. r:1 milt omr{1de giillcr det bl.a. rrorositioncr om kontroll

Cl\'

juridis-

ka och ekonomiska rädgivare och om iitg:irder fiir all effektivisera domstolsförfarandet vid ekonomisk brottslighet. Jag hiinvisar i den delen till
den redovisning som liimnades i prop. 1984/85 :32.

2.4 Den traditionella brottsligheten
Regeringen genomför alltsä f.n. siirskilda rrogram mot narkotikahrottslighet och ekonomisk k riminalitct. De formerna av hrottslighet har ocks:1
fr{rn många synpunkter speciellt svära skadeverkningar.
Brottsniviin iir emellertid oroande hög iiven niir det giiller sådan mera
traditionell kriminalitet som exempelvis v{lidsbrottslighet, inbrottsstölder, hutikstillgrepp och olika rormer av vandalism. För de miinniskor
som drabbas av sådana brott har dessa ofta allvarliga följder av häde
direkt och indirekt slag. Medborgarna har som jag tidigare niimnde rätt
att kräva att effektiva åtgärder vidtas för att motverka ocksa denna form
av hrottslighet. Framför allt giiller naturligtvis detta våldsbrotten.
Det iir diirför angel:iget all - parallellt med de särskilda satsningar som
f.n. görs mot narkotikabrottslighet och ekonomisk brottslighet - överväga olika sätt att söka bedriva kampen mot den traditionella hrottsligheten mer effektivt. Samtidigt m;'\ste det konstateras att man sedan l:lng tid
har sökt efter metoder att hegränsa denna brottslighet. Det är knappast
möjligt att finna nägra radikalt nya och hillills oprövade grepp som
skulle f:l klart gynnsamma verkningar på hrottsnivän. Till stor del blir
det i st:illet fråga om att arbeta\ idare med kiinda metoder i ljuset av de
erfarenheter man har gjort.
Som jag redan har varit inne p[1 styrs brottsniv.:in dsentligen av vad
som sker på andra ornr[1den än det begriinsal kriminalpolitiska. Organ
utanför riitts\'iisendet har diirför viktiga urpgifter i det brottsförehyggande arbetet. Myndigheterna inom socialtjiinsten iir naturligtvis av
central betydelse. Men ocks:1 insatser t.ex. inom hostads- och familjesek-
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torn, i skola, arhetsliv och fritidsverksamhet har stor betydelse för att
brottsligheten på sikt skall kunna begriinsas. Ett framgångsrikt hrottsfiirehyggande arbete förutsiitter en nära samverkan mellan många myndigheter, organisationer och enskilda på central men kanske framför allt
lokal nivå.
för att stimulera arbetet på det här området anordnade jag i november
1984 ~n konfere11s med en lfog rad myndigheter och organisationer. Ett
viktigt ändamål var '.llt se om det går att finna bättre former och rutiner
för det hrottsförebyggande samarbetet på lokal nivå än dem vi nu har.
Ett annat var att stimulera till ett brett engagemang i den egna närmiljön.
Till grund för överläggningarna 1<1g en promemoria om det brottsförebyggande samarbett:t på lokal niv[1 som utarbetats inom justitiedepartementet.
I promemorian redovisas de regler och rutiner som nu gäller på detta
omr;lde och det förslag om hrottsförebyggande niimnder som en utredning om hrottsförehyggandc rädet ( HRÅ) lade fram i sitt betänkande (Ds
Ju 1980:7) Utveckling av RRÅ. Det konstateras att insikten om behovet
av hrottsförebyggande samarbete har lett till åtskilliga initiativ under
framför allt de senaste 15 åren. Frågor med anknytning till sådan verksamhet har ock sa varit föremål för fortlöpande uppmärksamhet, särskilt
naturligtvis inom ramen för BRÅ:s verksamhet men också av ansvariga
centrala myndigheter som riksåklagaren, rikspolisstyrelsen och socialstyrelsen. Ocksil lokalt har det efter hand utvecklats livskraftiga samarbetsformer. Inte minst intressanta iir de kommunala samarbetsorgan
som vuxit fram i samband med arbetet på lokala handlingsprogram mot
droger.
På en betydelsefull punkt har underlag skapats för en förändring - och
förbättring - av förutsiittningarna för det lokala brottsförebyggande
arbetet. Genom den polisreform som nu är på väg att genomföras ökar
det lokala innytandet över polisens verksamhet väsentligt. Genom ett
system med fria resurser över vilka de lokala och regionala ledningsorganen skall råda kan polisiära resurser smidigare styras till ändamål som
ter sig särskilt angelägna inom ett visst område.
Efter ett resonemang kring exempel på åtgärder som kan vidtas lokalt
behandlas i promemorian hur sådana insatser kan utvecklas. Det framhålls att det är angeläget att finna lämpliga former för ett fördjupat lokalt
engagemang på det brottsförehyggande området. Ett framgångsrikt förebyggande arbete kriiver naturligtvis en viss samordning av de lokala
insatserna. Detta har också förutsatts i samband med att den nya socialtjänst- och polislagstiftningen antogs.
Klart är vidare att strävanden från företags och organisationers sida
att bidra till dt:t brottsförebyggande arbetet i samverkan med det allmänna bör tas tillvara. Det är över huvud taget mycket angeläget att handeln,
företagarorganisationer, försäkringsbolagen, bostadskooperationer och
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övriga fastighetsägare m.n. organ medverkar i arbetet på lokal nivå.
Detta underlättas, om ett kontaktn:it mellan det allmiinnas företrädare
finns utbyggt. Om så är fallet, ökar ocksä förutsättningarna för att de
förslag och modeller på det brottsförebyggande omr<ldet som tas fram av
Svenska kommunförbundet och av centrala myndigheter - fr:imst rikspolisstyrelsen, socialstyrelsen, skolöverstyrelsen och BRÅ - skall kunna
prövas på fältet.
Slutligen måste intresset av samverkan pä detta område ses mot bakgrund av den allmänna strävan mot en större effektivitet och en ökad
lyhördhet för människors behov som numera gäller som milisältning för
den offentliga sektorns utveckling. Verksamheten med lokala organ
inom kommunerna och det nyligen päbörjade försöket med en friare
kommunal nämndorganisation (se SFS 1984:382 och 644) iir viktiga
element i det arbetet.
I de allra nesta kommuner finns redan i dag organ som har ett mer
eller mindre formellt samarbete med bl.a. polisen for förebyggande
verksamhet av olika slag. I allmänhet är skolans och socialtjänstens
myndigheter engagerade i detta samarbete. Strukturen pä samarbetsorganen varierar dock åtskilligt.
När det gäller de närmare formerna för det lokala arbetet framhålls i
promemorian att man hela tiden bör vi:lra beredd att pröva nya vi:igar för
att komma till rätta med problem och att ta kontakt med andra myndigheter och organisationer än dem som ursprungligen ing<ltt i samarbetsgruppen. Självfallet är det naturligt att socialniimnden, polisen och
skolan bildar själva kärnan i verksamheten. Det finns emdlcrtid många
andra organ som bör medverka, diiribland naturligtvis fritidsniimnd,
kulturnämnd, arbetsförmedling och kanske iiven försiikringskassi:ln. Vidare bör siirskilt nämnas den psykiska harn- och ungdomsdrdcn, alkohol- och narkomanvårdsklinikerna, den slutna psykiatriska vården, kriminalvården 01.:h arbetsvården. Alt folkrörelser och arbetsmarknadsparter deltar i detta samarbete är naturligtvis mycket \'itsentligt.
Enligt promemorian är det av slor vikt att erfarenheterna av det arbete
som BRÅ bedriver når ut till fältet. Det är över huvud taget önskvärt att
förutsättningar skapas för att B RÅ :s arbete i iinnu högre grad iin hittills
skall kunna tas tillvara inom ramen för lokala - liksom naturligtvis i
förekommande fall regionala - insatser på det brottsförebyggande området.
I promemorian diskuteras avslutningsvis dels insatser mot butiksstölder, dels hur stödet till personer som har utsatts för brott kan förbättras.
Vid konferensen kunde en betydande enighet uppnäs i fräga om
grundsyncn på de aktuella problemen. Det innebär att det i allt viisentligt
bör ankomma på de lokala organen sjiilva att finna formerna för det
intensifierade samarbete på lokal nid med broltsförebyggande frågor
som allmänt ansågs önskvärt. Viktiga uppgifter ankommer emellertid
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även på de centrala instanserna hl.a. inom områdena för metodutveckling och erfarenhetsförmedling. Min avsikt är att låta sammanställa en
dokumentation från konferensen och sörja för att denna sprids. Inom
departementet kommer vidareutvecklingen av de olika uppslag som
kom fram vid konferensen att bevakas särskilt. Jag avser ocksa att ta de
initiativ som behövs för att intensifiera och effektivisera den stödjande
verksamheten från centrala myndigheter.

2.5 Begränsning av straff rättens tillämpningsområde
Jag har nu berört de områden där regeringen f.n. gör s:irskilda insatser.
Inte minst i det nuvarande statsfinansiella liiget maste man emellertid
vara beredd att ocksa ange vad som inte skall prioriteras. Om polisen och
andra myndigheter skall kunna arbeta mer intensivt mot den grövre
brottsligheten, måste de därför avlastas mindre angehigna uppgifter. För
tilltron till rättsväsendet på längre sikt är det dessutom mycket väsentligt
att samhället inte uppriitthåller straffsanktioner på andra områden än
där det är tillräckligt motiverat.
Sedan åtskilliga ar tillbaka har också en av huvudlinjerna vid reformarbetet på rättsväsendets område varit att rationalisera verksamheten.
De rättsvårdande organens resurser kan därigenom i större utsträckning
tas i anspråk för lagföring av allvarligare brottslighet. Utvecklingen har
följt olika linjer. Dels har lagföringcn av mindre brott stegvis Oyttats
över frän handläggning vid domstol till summariska reaktionsformcr
som handhas av åklagare och polis. Dels har man genom kriminalpolitiska åtgärder sökt hegränsa utrymmet för straffrättsliga ingripanden.
För att driva denna utveckling vidare beslutade regeringen sommaren
1983 om ett särskilt program för att utnyttja rättsväsendets begränsade
resurser mera rationellt. Detta program har nu börjat ge resultat.
Genom en systematisk genomgång av olika straffbestämmelser skall
onödiga regler efter hand tas bort. Riksåklagaren fick i uppdrag att
genomföra den kartläggning som behövdes och har redovisat uppdraget
i två etapper.
l den första lade han fram en rad förslag på trafikrättens område. Bl.a.
föreslog han att gränsen för straffbar vårdslöshet i trafik skall sättas
högre än i dag och att man skall avkriminalisera en del enklare överträdelser av bestämmelser i vägtrafikkungörelsen. Viss ytterligare kartläggning på detta område äger nu rum inom kommunikationsdepartementet
där också riksåklagarens förslag övervägs närmare.
I en avslutande rapport som överlämnades till regeringen i oktober
1984 har riksåklagaren fört fram vissa ytterligare förslag. Dessa rör bl.a.
särskild åtalsprövning vid vissa brott och avkriminalisering av några
mindre förseelser. Dessutom diskuteras möjligheten att minska antalet
utvisningar av nordhor på grund av brott och att ge åtalsunderlåtelse vid
nordbors olovliga vistelse i Sverige efter utvisning. Riksåklagaren fram-
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håller vidare att det är angeläget att det nordiska samarbetet på sikt leder
till att utvisning av nordiska medhorgare avskaffas.
Rapporten remisshehandlas f.n.
En annan del a\' programmet var det regcringsförslag om vidgade
möjligheter till åtalsunderlatelse som riksdagen nyligen har antagit på
grundval av prop. 1984/85:3. Genom dessa lagändringar blir det möjligt
att ge åtalsunderlatelse ocks~1 vid förväntad villkorlig dom. Dessutom
har möjligheterna till åtalsunderlt1telse ökat bl.a. vid seriebrottslighet.
Genom den koppling som numera finns mellan reglerna om {ttalsunderlåtelse och reglerna om förundersökningsbegränsning innebiir denna
refl)rm arbetsbesparingar ocksC1 för polisen.
Programmet för att begr;insa straffrällens tilliimpningsomr:1de och
utnyttja rättsväsendets resurser bättre har också andra inslag. Jag kan
hiir särskilt niimna a!l polisens möjligheter att ge rapporteftergift har
utvidgats genom lagstiftning som trädde i kraft den I oktoher 1984.

2.6 Polis- och åklaganäsendet
Riksdagen fattade itr 198 l ett principbeslut om polisens uppgifter, utbildning och organisation. Till grund för heslutet låg l 975 års polisutrednings betänkande (SOU 1979 :6) Polisen. I enlighet med riksdagsbeslutet
<llli'Örtroddes det [I! en siirskilt kommit!<! - 1981 ars polisheredning att utarheta de mera detaljerade förslag som behövs för reformens praktiska genomförande. Reformfrågorna inom polisväsendet har därefter
behandlats i två olika propositioner.

I prop. 1983/84:89 om polisens organisation, m.m. som lämnades till
riksdagen i januari 1984 lades i ett första steg i reformarbetet fram förslag
om ett förstärkt medhorgarintlytandc p<'I lokal nivå, en ändrad organisation och :indradc uppgifter för rikspolisstyrelsen och för vissa län en
ny regional polisorganisation - l:inspolismiistaralternativet. Slutligen
l"öreslogs en :indrad organisation a\· rekryterings- och utbildningsverksam beten. Förslagen godtogs a\ riksdagen (Ju U 1983/84: 16, rskr 182)
och har genomförts den I oktoher 1984. Samtidigt med de organisatoriska förändringarna inom polisväsendet triidde en ny polislag i kraft
(prop. 1983/84:111, JuU 27, rskr 3>1. SFS 1984:387). Polislagen innehåller de grundliiggandc bestämmelserna för polisvcrksamheten.
Regeringen har nyligen i prop. 1984/85:81 om polisens arbetsformer
på lokal och regional niv~1, utbildning, m.m. lagt fram förslag om en
fortsatt reform av polisviisendet. Förslagen som syftar till en demokratisering och en decentralisering av polisväsendet innebär i korthet följande.
De lokala och regionala polismyndigheterna ges en väsentligt ökad
frihet och ett avgörande inflytande över verksamhetens inriktning och
fördelningen av ekonomiska och personella resurser med utgängspunkt
från de allmänna riktlinjer för verksamheten som riksdagen har beslutat.
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Ett system införs med en hasorganisation. som heslutas av regeringen,
och i övrigt fria resurser, som den tekniska termen lyder. Detta förutsätter också t:n ny utbildningsordning för polispersonalen. Vidare behandlas frågan om en närmare anknytning mellan polishögskolan och den
allmänna högskolan. En satsning på polisforskning föreslås också. Slutligen tas frågan upp om hur medborgarinflytandet skall stärkas även på
regional nivå inom polisväsendet. Enligt förslaget skall förändringarna
genomföras den I juli 1985. Propositionen har ännu inte slutligt behandlats av riksdagen.
I juni I 984 har polisberedningen överlämnat betänkandet (Os Ju
1984:9) Tjänsteförslagsnämnd inom polisväsendet. Betänkandet har remisshehandlats. Jag avser att i ett senare sammanhang återkomma till
regeringen med en redovisning av min inställning till de förslag som
polisberedningen har lämnat.Jag vill i sammanhanget slutligen också
nämna att polisheredningen nyligen har överlämnat betänkandet (Ds Ju
1984: I 0) Anmälningar mot polismän. I betänkandet behandlas frågor
som rör handläggningen av anmiilningar mot polismän om brott och av
disciplinärenden. Betänkandet remisshehandlas f.n.
Även åklagarväsendet är sedan en tid tillbaka föremål för översyn i
organisatoriskt hänseende. Riksdagen har tidigare beslutat om riktlinjerna för en ändrad regional organisation (prop. 1982/83:158, JuU 1983/
84:6. rskr 35 ). Förändringen genomförs den I juli 1985. Jag kommer
strax att ta upp vis8a frågor som har samband med genomförandet av
den nya organisationen.
Riksåklagarens kansli har setts över av en särskild utredare, som har
överlämnat betänk<tndet ( Ds Ju 1983: 19) Riksåklagaren och hans kansli.
Jag kommer i det följande också att behandla förslagen i det betänkandet.
Som ett sista steg i översynen av åklagarväsendet har en ny kommitte,
äklagarkommitten (Ju 1984:04), nyligen påhörjat en översyn av åklagarviisendets lokala organisation.

2. 7 Domstolsväsendet
Jag har tidigare (avsnitt 1.5) redogjort fi.ir det aktuella läget när det gäller
reformer hetr:iffande r:ittegängsförfarandet. I detta sammanhang vill jag
i all korthet ta upp några särskilda frågor med anknytning till domstolarnas viktiga roll i kampen mot hrottsligheten.
I den av riksdagen antagna prop. 1982/83: 134 om snabbare handlägg-

ning av skattebrottmål föreslogs på föredragning av min företrädare
åtgärder för att påskynda avgörandena av skattebrottmålen. Till följd av
den nya lagstiftningen behöver tingsrätten endast i undantagsfall avvakta skattedomstolens prövning av skattefrågan innan den dömer i brottmålet. I de fall där tingsrätten ändå måste invänta ett avgörande av
skattefrågan är det självfallet angeläget att detta kommer så snart som
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möjligt. Jag riiknar med att arbetsliiget i de nesta av länsrätterna skall
vara tillfredsst;il!ande vid ingängen av det nya budgetåret.
Bl.a. de utvidgade möjligheterna att anviinda strafföreläggande har
lett till att antalet brottmal i tingsrätterna har minskat håde under år 1983
och 1984. Såväl åklagarnas som domstolarnas resurser kan härigenom
mer än tidigare inriktas på prövningen av de kvalificerade brottmiilcn.
Som jag nyss har redovisat måste emellertid denna utveckling drivas
vidare.
Avsikten är att i enlighet med förslag från kommissionen mot ekonomisk brottslighet juristdomarna skall rn en bättre utbildning i fråga om
t~konomisk brottslighet. En första insats är avsedd att göras kommande

budgetiir. Jag har redan niimnt att min avsikt är att på grundval av
förslag frän kommissionen och rättegfogsutredningen ta upp frågorna
om möjlighet för tingsrätterna att knyta ekonomisk och skatterättslig
expertis till sig som ledamöter i mål som kriiver särskild sakkunskap.

2.8 Påföljdssystemet
Har man väl bestämt sig för att straffbelägga en viss handling måste man
ocksä vara beredd att döm;i ut päföljder niir förbudet överträds. Annars
mister kriminaliseringen på sikt sin troviirdighet och kriminalpolitiken
sin genomslagskraft. Rättsväsendets brottsförebyggande effekter blir
ocks[1 mindre. Oiiremot skall inte betydelsen av striinga straff överdrivas, siirskilt inte för brott som begätts utan niirmare kalkylerande. Det iir
ocks{1 viktigt att bruket av straff bringas att överensstiimma med de
v:irderingar som bör styra strafflagstiftningen rn.:h att straffen uppfattas
som rättvisa av medborgarna.
<tV

En viktig utvecklingslinje inom kriminalpolitiken Lir att minska bruket
fiingelse niir det kan ske utan fara för den allmiinna laglydnaden. Det

iir en inriktning som det råder bred politisk enighet om, iiven om meningarna ibland kan vara mer delade om vilka viigar som bör viiljas.
Man är också överens om att frihetsstraff inte Lir iignade att ha några
positiva effekter för de personer som utsiitts för dem.
Ar 1979 tillsattes tvä kommitteer för att arhet<t med pC1följdsfr<lgor.
frivårdskommittcn och fiingelsestraffkommittcn. De fick tillsammans
som uppgift att i princip se över hela v[irt påföljdssystem.
Bada kommitteerna har lagt fram delbetänkanden som lett till lagstiftning. Frivårdskommitten slutförde sitt uppdrag i juni 1%4 och f:ingelsestraffkommitlen heriiknas avge sitt slutbetiinkande umkr hösten 1985.
Kommitten kommer då alt behandla frågor om straffskalorna för olika
brott och om regler för pilföljdsbestämning. r-..1en ocksil tkn livligt tfakuterade frågan om den villkorliga frigivningens utformning kommer att
tas upp pä nytt.
Frivt1rdskommitten har i sitt slutbetiinkande I SOL! 1984:)2) Nya alternativ till fängelsestraff gjort en genomgäng av tiinkbara nya pMöljder i
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sanktionssystem. Kommitten har stannat för att möjlighet bör öppnas att döma alkohol- och narkotikamissbrukare som begått brott till s.k.
kontraktsdrd i stiillet för fängelse. Diirem0t a\·visar kommitten tanken
på att införa samhiillstjiinst som ny p~!följd. Betiinkandet har remissbchandlats under hösten och överviigs nu i justitiedepartementet. Som jag
ser det finns det anledning att beakta detta förslag ii\'cn i samband med
de överliiggningar mellan riksdagspartierna som jag förutskickat i anslutning till att prop.1984/85 :21 ri.irande påföljder för trafiknykterhetsbrott återkallades ( regaingens skrivelse I 9~4/85 :91 ).
PMöljderna för psykiskt anikande lagövertriidare iir en fråga som
ständigt iir aktuell i den kriminalpolitiska debatten. Nu har socialberedningen i betiinkandet (SOU 1984:64) Psykiatrin, tvånget och riittssiikerheten föreslagit en total reform av den psykiatriska tvångslagstiftningen
och därvid även behandlat det straffrättsliga systemet i berörda delar. En
utgångspunkt för kommitten har varit att vanliga påföljdsregler skall
tillämpas i så stor utsträckning som möjligt även för psykiskt avvikande
lagövcrtriidare. Bl.a. föreslås att en domstol skall kunna döma till fängelse men förordna om verkställighet inom den riittspsykiatriska vårdl'n
tills vidare. En längsta tid för rättspsykiatrisk vård skall alltid heslämmas. Betänkandet remissbehandlas f.n.
På pMöljdsområdet vill jag slutligen nämna det förslag om en ny
sanktion för brott begångna i niiringsverksamhet som kommissionen
mol ekonomisk brottslighet har lagt fram ( DsJ u 1984:5) Företags bot.
Sanktionen, kallad företagsbot, är konstruerad som en särskild r~ittsver
kan av brott och skall kunna ~'\dömas ett företag eller en företagare när
ett brott har begåtts i utövningen av verksamheten. Enligt förslaget skall
företagsboten kunna bestämmas till bgst 10 000 kr och högst 3 milj. kr.
Betänkandet har remissbehandlats och fått ett positivt mottagande.
Jag riiknar med att jag under våren skall kunna anmäla för regeringen ett
förslag till lagrådsremiss som bygger p{1 promemorian. Det är tillfredsställande alt den segslitna frågan om effektiva straffrättsliga sanktioner
mot brott som begås i niiringsverksamhet och om ett straffrättsligt ansvar
som skall kunna drabba även juridiska personer nu tycks vara nära en
lösning.
Sammantaget talar alltså mycket för att vi snart åter kan tycka oss stå
inför en omvandling a\· pMöljdssystemet. Mtrnga har ju också menat att
grundtankarna bakom brottsbalkens påföljdssystem skulle ha övergetts
redan nu. Sjiilv kan jag inte se det så. Vad som hänt iir att vi har blivit mer
medvetna om fängelsestraffets negativa verkningar. Vi har också fått
överge de mest optimistiska föresliillningarna om möjligheten att genom
behandling av l'nskilda lagövertriidare motverka återfall i kriminalitet.
Samtidigt kvarstår uppfattningen att frihetsstraff i vissa fall iir ett nödvändigt led i brottshekämpning.en.

Att vi anpassar oss efter dessa insikter rnr självfallet inte hindra att vi
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beh:1ller viktiga ambitioner i fråga om

hum~rnitet

och 'ocial rätt\ isa.

Inom ramen för både anstalts\·ärd och fri\"{ud milste \"i se till att Ctstadkomma biista möjliga hehandlingsresultat. För mig hlir lcdordrn niir det
giillcr rMöljdsdelen i kriminalrolitikcn fasthet l1ch konsck vens i straff·
miitning och behandling rarad med resrekt för den dömdes integritet
och miinniskovärde.

2.9 Kriminahården
De princirer som k:innctecknar kriminalvårdsreformcn frfo [1ren 197374 ligger i huvudsak fast. En \"iisentlig grundtanke jr att kriminaldrdens
klienter skall ha samma r:itt till samhällets service som andra medborgare och att de i rrincip skall rn denna i samma f(1rrner som andra. den
s.k. normaliseringsprincipcn. Jag återkommer till detta under anslaget
E

Fridrden.
En annan viktig princip iir att verkställighet av frihehstraff inte skall

?>

ske i mer slutna former än nödvändigt och att de intagnas kontakter med
omvärlden skall stimuleras. Lagstiftningen ger också goda möjligheter
till bl.a. permissioner och frigång.
Detta är bra principer och bra regler som det finns all anledning att sli\
vakt om. Kriminalvårdsmyndigheterna måste kunna anpassa verkställigheten till de förhållanden som råder i enskilda fall.
När det gäller personer som dömts till frihetsberövande p[1följd för
ekonomiska brott har i den allmänna debatten förekommit päst[1enden
om att detta klientel, som ofta har en förhållandevis stabil personlig och
social situation, i praktiken skulle

rn en oberiittigat positiv siirbehandling

i förhållande till andra. Så mycket står också klart som att de regler för
kriminalv{ird i anstalt som nu giiller utformades utan särskilda överviiganden om den speciella kategori intagna som många av dem som dömts
för ekonomiska brott tillhör. Jag har därför tillkallat en särskild arbetsgrupp inom departementet med företrädare iiven för kriminalv;1rdsstyrelsen för att pröva om n;.°lgra ändringar i nuvarande regler eller praxis
:ir påkallade.
Bcliiggningen p~\ kriminalvårdens anstalter steg kraftigt under budgettlret 1982/83 och åren närmast dessförinnan. Den höga beliiggningen
begränsade möjligheterna att bedriva en ändamålsenlig kriminaldrd.
Den gjorde det inte möjligt för kriminalvården att Lex. tillgodose rimliga
anspråk på differentiering. Reliiggningstrycket i förening med de skiirpningar i lagstiftningen som skett för att förbättra möjligheterna att h~llla
kriminalvårdsanstalterna fria frfo narkotika har medfört att arbetsförh~1llandcna

blivit mycket pressande för personalen.
Det var inte i syfte att minska beläggningstrycket som statsmakterna
beslöt om den reform i fråga om villkorlig frigivning och kriminald\rd
i frihet som trädde i kraft den I juli 1983. Reformen bars upp a\· andra
skäl. främst önskemålet att av allmänt humanitiira skäl minska anv~ind-
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ningen av frihetsstraff och intresset av att öka förutsebarhet och riillvisa
samt avveckla onödig byr~1krati. Rent faktiskt kan det emellertid konstateras att medelbcliiggningen efter halvtidsreformen har minskat med ca
350 platser under budget~het 1983/84 jiimfört med föregäende budgetk
Det är i dag för tidigt att <-iga om denna minskning blir bi:stäende. Di:t
finns emellertid nu - efter !lera ar av överbeliiggning - bättre möjligheter
att åter bedriva den kriminaldrd i anstalterna som statsmakterna har
avsett. Tillfredsställande iir också att den uppstramning av frivi1rden
som ocks{1 var ett viktigt syfte med reformen sa snabbt har slagit igenom
på fältet.
I enlighet med den av riksdagen godkända principplanen för förändringar inom lokalanstaltsorganisationcn har under år 1984 nya lokalanstalter färdigställts i Karlskoga, Kristianstad och Tiiby. F.n. byggs nya
lokalanstalter i Ystad. Härnösand. Malmö och Gävle. Nya anstalter
projekteras i Göteborg och Vänersborg.
Antalet klienter inom frivarden har minskat från 17 541 den 30 juni
1983 till 12 846 den 30 juni 1984. Räknat per tjänsteman har den genomsnittliga ärendemängden minskat från 39 till omkring 30. Denna minskning har gjort det möjligt att intensifiera övervakningen under det första
året av prövotiden då återfallsrisken är som störst.

3 Budgetförslagets huvudsakliga inriktning
Anslagen inom departementets område har i allmiinhct beräknats med
utgångspunkt i det s.k. huvudförslaget. Detta gäller bl.a. polis- och
domstolsvåsendet. I några fall har bedömningen gjorts att huvudförslaget ej kan tillämpas på grund av rådande arbetsbelastning. Så är fallet
med det lokala och regionala åklagarväsendet. Inom kriminalvården har
stängning av platser bedömts som det för närvarande bästa sättet att
genomföra besparingar och anpassa organisationen till den minskade
beläggningen till följd av bl.a. halvtidsrcformen. Något traditionellt
huvudförslag har därför ej tillämpats. Detta har ej heller skett inom
frivården. En förnyad bedömning av medelsbehovet, med hänsyn till
klientutvecklingen, kommer där att ske i samband med utf:irdande av
regi eri ngsbrev.
Inom rättsväsendet, som inom annan verksamhet. måste även mera
omfattande åtgärder vidtas för att minska kostnaderna och anpassa
behoven till de begränsade resurser som förutses för de kommande åren.
De möjligheter som härvidlag står till buds är dels att ändra lagstiftningen i olika avseenden, dels att ge olika verksamheter en effektivare organisation. Ett omfattande arbete med denna inriktning pågår f.n. inom
justitiedepartementet och i olika kommitteer under departementet.
Av de åtgärder som förbereds och som jag räknar med kommer att
minska utgifterna inom justitiedepartementets område de närmaste bud-
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getåren eller inom samma period kommer att leda till en effektivare
organisation vill jag först nämna den av 1981 års polishercdning föreslagna omorganisationen av polisväsendet. Aklag:H\':isendet är ocksa
föremäl för översyn.
Vad giiller domstolsväsendet räknar jag med att genomförda och
planerade reformer med anledning av bl.a. riittcgfogsutredningens arbete leder till vissa rationaliseringar för de allmänna domstolarna. I
samma riktning verkar de vidgade möjligheterna att anviinda strafföreläggande, att underlåta åtal och att hegränsa förundersökningarna. Jag
vill också erinra om att resurser kontinuerligt frigörs inom ting-;riittsorganisationen genom den datorisering som pågår inom fastighetsdataprojektct och som innehär att uppemot 40 procent av inskrivningsärendena
numera hanteras med hjälp av ADB. Även pä andra omr[1den har
ADB-stöd gett rationaliseringsvinster inom domstolarna.
Den under finansdepartementet hörande skatteförenklingskommitten
har vittgående direktiv för en reform av taxeringsförfarandet och skatteprocessen. Om de förenklingar m.m. i skattesystemet och av skatteprocessen som kommitten har föreslagit kan genomföras kommer helastningen på de allmänna förvaltningsdomstolarna att minska.
På rättshjälpens område har rättshjälpskommitten lagt fram ett förslag
med genomgripande förändringar av rättshjälpssystemet.
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A. JUSTITIEDEPARTEMENTET M.M.
A 1. Statsrådsberedningen
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

14 446 620
14 688 000
15 840 000

1984/85
Personal
Summa
Anslag
Förvaltningskostnader
(därav lönekostnader)
Representationsbidrag
Summa

Beräknad ändring
1985/86
62

14 650 000
(13 114 000)
38 000
14 688 000

1 152 000
(- 727 000)

+

+ 1 152 000

Med hänvisning till sammanställningen heräknar jag anslaget för
nästa budgetår till 15 840 000 kr. Anslaget har heräknab med utgångspunkt i en tvåprocentig minskning av resurserna i enlighet med den
princip som tillämpas generellt i årets budgetförslag.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Stalsrädsberedningen för budgetäret 19X5/X6 anvisa ett förslagsanslag av 15 840 000 kr.

A 2. Justitiedepartementet
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

42 402 487
45 997 000
32 435 000

1984/85

Personal
Summa
Anslag
Förvaltningskostnader
(därav lönekostnader)
Hedel för kampen mot
narkotikan
Summa

Beräknad ändring
1985/86

157
30 997 000
(27 575 000)

+ 1 438
(-t 1 333

000
000)

15 000 000

15 000 000

45 997 000

13 562 000
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För föregående och innevarande budgetår har medel för vissa insatser
mot narkotikan beräknats under detta anslag. För nästa budget[1r anvisas medel för kampen mot narkotikan under andra anslag.
Med hiinvisning till sammanstiillningen beräknar jag anslaget för
niista budget{1r till 32 435 000 kr. Jag har därvid beaktat att i departementet under budgetåret 1983/84 tillkommit en tjänst som statssekreterare
för fdgor rörande ekonomisk brottslighet m.m. och en biträdestjänst.
Anslaget har beriiknats med utg<'ingspunkt i en tv<lprocentig minskning
av resurserna i enlighet med den princip som tillämpas generellt i årets

budgetförslag.
Jag hemställer att regeringen föresh'lr riksdagen
att till Jusririedepar1e111e111er för budgetåret 1985/86 anvisa ett förslagsanslag av 32 435 000 kr.

A 3. Kornmitteer m.m.
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

22 096 502
21 000 000
16 500 000

Reservation

2 172

Nio nya kommitteer har tillsatts under år 1984. Dessa är friköpsutredningen. riintelagsutredningen. röstviirdeskommitten. åklagarkommitten, folkstyrelsekommitten. data- och offentlighetskommitten (DOK),
utredningen med uppdrag att se över lagstiftningen om förmyndersbip
och godmanskap. utredningen med uppdrag att utreda frågor om franchising och kommitten med uppdrag att utred<i frågor om betalnings<insvaret för juridiska personers skulder m.m.
Under år 1984 h<ir följande elva kornmitteer avslutat sina uppdrag.
nämligen datalagstiftningskommitten ( DALK ). byggnadspantutn:dningen, konsumentköpsutredningen. tv<lngsmedelskommitten, kommitten rörande marknadsanpassad ersättning för intagna i kriminalvårdsanstalt m.m. ( MAi K-kommitten), frivärdskommitten, utredningen om
godtrosförviirv av stöldgods m.m .. niiringsförhudskommitten. utredningen med uppdrag att göra en översyn av 10 kap. 5 *regeringsformen.
kommissionen mot ekonomisk brottslighet och 1983 års röstriittskommitte.
Jag heräknar högst 0.8 milj kr. under anslaget för fortsatt utredning
om rättsväsendets informationssystem ( R I).
Med hänsyn till den beräknade omfattningen av utredningsverksamheten bör anslaget uppgå till 16 500 000 kr. under nästa budgetår.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Kmnmilleer m.m. för budgetåret 1985/86 anvisa ett reservationsanslag av 16 500 000 kr.
3
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A 4. Extra utgifter
1983/84 Utgift
19B4/85 Anslag
1985/86 Förslag

1 744 182
1 050 000
1 050 000

Reservation

1 052 515

Anslagsbeloppet bör för nästa budgetår vara oförändrat.
Jag hemställer att regeringen föreslär riksdagen
att till Extra utgifter för budgetåret 1985/86 anvisa ett reservationsanslag av I 050 000 kr.
A 5. Information om lagstiftning m.m.
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

506 089
1 000 000
750 000

Reservation

2 225 616

Anslagsbeloppet bör för nästa budgeUr uppgå till 750 000 kr.
Jag hemställer att regeringen föresl{tr riksdagen
att till Jn.f(mnation om lagst(/ining m.m. för budgetåret 1985/86 anvisa
ett reservationsanslag av 750 000 kr.
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B. POLISVÄSENDET
Inledning
A nslagskonsl ruk tionen

Regeringen har nyligen till riksdagen överlämnat en proposition nm
polisens arbetsformer på lokal och regional nivt1, utbildning och rekrytering (prop. 1984185:81 ). Förslagen innebär bl.a. att en ny anslagskonstruktion införs för den lokala polisorganisationen (avsnitt 2.1.3 ). A \sikten iir att ge de lokala polismyndigheterna en ökad frihet att hestiimma
över den egn;i resursanviindningen. I det följande redovisas anslagen till
polisväsendet med utgitngspunkt i den föreslagna nya ordningen. Detta
innebiir att vissa av de nuvarande anslagen har upphört och att posterna
har förts över till andra anslag. Till den nya s.k. medelsramen p~i anslaget
till den lokala polisorganisationen har ocksa förts över delar av \ issa
poster. Slutligen har vissa av de kvarstående anslagen gett> nya beteckningar. Den nya anslagskonstruktionen medför att anvisade medel för
budgetåret 1984/85 och rikspolisstyrelsens yrkanden inte alltid kan direkt hiinföras till de nya anslagsposterna. Den nya anslagskonstruktionen redovisas närmare i en bilaga underhi/aga 4.2.

Rik1/inierfiir resursam•ändningen inom polisriisende!
Såsom närmare har redovisats i prop. 1984/85 :81 om polisens arbetsformer på lokal och regional nivå, utbildning och rekrytering. avsnitt 2.1.
bör statsmakterna i samband med budgetprocessen ta ställning till hur
resurserna inom polisväsendet totalt sett skall användas. Statsmakternas
prioriteringsbeslut utgör riktlinjer för den resursanviindning och resursfördelning som i den nya polisorganisationen beslutas av de regionala
och lokala polismyndigheterna. Som underlag för statsmakternas stiillningstaganden i dessa frågor skall bl.a. finnas de uppgifter om den
faktiska och planerade verksamheten inom polisväsendet, som har redovisats i de nya planeringsdokumenten (se vidare 4 kap. polisförordningen ( 1984:730) om det nya planeringssystemet som har genomförts
under våren 1984 ).
I fråga om resursfördelningen under budgetåret 1985/86 vill jag till en
början erinra om att det ännu inte finns något fullgott underlag för en
diskussion om prioriteringsfrågor. Det beslutsmaterial som nu finns
tillgängligt genom planeringsprocessen har av naturliga skäl vissa brister
och materialet tar inte heller i tillräcklig grad sikte pil verksamheten
under budgetåret 1985186. Jag vill också peka på att polisväsendet står
inför omfattande organisationsförändringar och att verksamheten övergångsvis måste inriktas på att finna de nya arbetsformerna.
En naturlig utgångspunkt för myndigheternas prioriteringsbeslut bör
emellertid vara de ställningstaganden som regeringen har redovisat i
särskilda propositioner till riksdagen under hösten 1984. Som jag tidi-
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program rörande bekämpningen av narkotikabrottsligheten och den
drnnomiska brottsligheten (prop. 1984/85: 19 och 1984/85 :32 ). Riksdagen har i huvudsak godtagit regeringens förslag rörande narkotikabrottsligheten (Ju U 12, rskr I OJ). Propositionen om den ekonomiska
brottsligheten har ännu inte slutligt behandlats a\' riksdagen.
Jag vill erinra om att regeringen i den förstnämnda propositionen
uttalat att narkotikabrottsligheten även i rortsättningen horde prioriteras
och att detta också borde komma till uttryck vid statsmakternas ställningstaganden till resursanvändningen inom polisväsendet under hudgetäret 1985/86. I prop. 1984/85:32 har regeringen föreslagit att polisväsendet för bekämpning av den ekonomiska brottsligheten skall tillföras vissa nya resurser, till vilket jag återkommer i det följande. Ocksa
detta område hör enligt regeringens uppl'attning i propositionen om den
ekonomiska brottsligheten prioriteras högt.
Det är uppenbart att resursanvändningen inom polisväsendet mäste
ses mot denna bakgrund. Polisens insatser pil dessa omr~!den bör allts[1
om möjligt överstiga den nuvarande nivån. Vad som har sagts om bekämpningen av narkotikabrottsligheten och den ekonomiska brottsligheten bör som jag tidigare framhållit även gälla för bekämpning av olika
former av v{1ldsbrottslighet. I ett tidigare avsnitt (2.1) har jag emellertid
framhållit vikten av att denna prioritering inte leder till att man eftersätter kampen mot sådana mera traditionella brott som exempelvis inhrottsstölder. Jag har också i det föregående (avsnitt 2.4) pekat pä \'ikten
av en samverkan mellan olika instanser för att söka förebygga den
traditionella brottsligheten.
Prioriteringar av vissa verksamhetsgrenar innebär givetvis att viss
annan verksamhet får ägnas mindre uppmärksamhet. De rationaliseringsvinster som är förenade med det andra steget i den föreslagna
polisreformen (avsnitt 2.6) hör emellertid enligt min mening göra det
rnöjligt att genomföra de omprioriteringar som jag nu har förordat utan
att något annat verksamhetsområde eftersätts på ett allvarligt sätt.

B 1. Rikspolisstyrelsen

1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

233 095 000
541 430 000
558 468 000

Rikspolisstyrelsen är enligt 7 § polislagen ( 1984:387) central förvaltningsmyndighet för polisväsendet och har tillsyn över detta. Inom rikspolisstyrelsen finns fyra avdelningar, en för polisfrågor. en för teknikoch datafrågor. en för administrativa frågor samt en för säkerhetsfrågor.
Inom avdelningen för polisfrågor finns tre byråer, två polisbyråer och
registerbyrån, inom avdelningen för teknik- och datafrågor finns två
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hyd1er. teknikhyr:rn och databyrån. inom avdelningen för administrati\'a fr:Jgor finns tv:! hyr:'icr. ekonomibyrån och personalhyran samt vidare
en polishögskola. Inom avdelningen för säkerhetsfrågor finns tre byraer
(anslaget B ~).
Beräknad ändring 1985/86

1984/85

Rikspolisstyrelsen
Personal
Summa

Föredraganden

510

' 5

Anslag
Utgifter

forval tningskostnader
114
!därav lönekostnader) (94
Lokalkostnader
70
Löner och utrustning till
extra polismän m. fl.
312
Avgifter till datamaskinfonden m. m.
36
Bidrag till kostnader för
gemensam kontorsdri ft
m. m. i kv. Kronoberg
8
Summa

627 000
121 000)
087 000

~ 16 440 000
I+ 11 626 000)
3 054 000

+ 7 193 000
I+ 5 136 000)
1 643 000

525 000

.,. 80 205 000

+ 7 713 000

123 000

+ 12 791 000

722 000

068 000

+

541 430 000

6 286 000

+ 118 776 000

~

4 253 000

+ 18 238 000

Inkomster

Inkomster frän utbildningsverksamhet
Nettoutgift

- 1 200 000
541 430 000

+ 118 776 000

+

17 038 000

Rikspolisstyrelsen
l. Huvudförslag 599 644 000 kr.
2. Pris- och löneomräkning m.m. 70 452 000 kr.
3. Huvudförslaget innebär enligt rikspolisstyrelsen en medelsminskning med 12 238 000 kr. Huvudförslaget har tidigare regelmässigt tillämpats på anslaget. För varje budgetår under perioden 1982/83 - 1984/85
har anslaget belastats iiven med den del som beräknas falla på statens
kriminaltekniska laboratorium. En ny organisation för rikspolisstyrelsen beräknas träda i kraft den I oktober 1984 och en viss övertalighet i
anledning av detta förutses. Övertaligheten hanteras enligt trygghetsavtalets regebystem. Därför bör huvudförslaget inte tillämpas på anslaget
för budgetåret 1985/86.
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4. Rikspolisstyrelsen föreslår att antalet elever i grundutbildningen
ökas från 200 till 460. Styrelsen föreslår vidare att kompletteringsutbildning anordnas för de polismän som - inför utbildningsreformen som
v~intas träda i kraft den I juli 1985 - inte har genomgått assistentkursen.
Vidare föresliir styrelsen en polisehefskurs med 30 aspir<mter. De föreslagna :hgärdcrna innebär att lönekostnaderna till lärare ökar med ca
6 457 000 kr. och att omkostnaderna för den centralt anordnade utbildningen ökar med ca 969 000 kr.
5. Under anslags posten A vgifler till datamaskinfonden m.m. föreslår
styrelsen en ökning frän 36 123 000 kr. till 48 914 000 kr. Styrelsen föresl:lr vidare att anslagsposten tillförs ytterligare en delpost, bcniimnd
"Utbildning i ADB". Av anslagsökningen utgörs 595 000 kr. av den nya
delposten.

Föredragandens Ö\'erväganden
Enligt riksdagens beslut har rikspolisstyrelsen getts en ny organisation
och nya uppgifter från den I oktober 1984 (prop. 1983/84:89, JuU 16,
rskr 182 och prop. 1983/84: 111, Ju U 27, rskr 331 ). Den nya organisationen innebär en minskning av personalen pit styrelsen med ganska betydande övergi'mgsproblem.
Mot denna bakgrund hör enligt min mening rikspolisstyrelsen för
budgetäret 1985.:"86 undantas fr{tn tilliimpning av huvudförslaget.
Vid bcriikning av medel för lokalkostnader har jag tagit hänsyn till att
verksamheten vid polishögskolan i Solna och utbildningsverksamheten
i Striingnäs och i Sollefteå i enlighet med riksdagens beslut skall föras
över till polishögskolan i Ulriksdal senast den I juli 1985.
Vid min anmiilar. till 1984 ärs hudgetproposition (prop. 198V84:l00,
bil. 4 s. 35) konstaterade jag att personalläget inom polisväsendet successivt hade förbiittrats. Det fanns da ca I 000 polismän som hade genomgått grundutbildningen och fullgjort alterneringstjiinstgöringen men
som ännu inte hade falt en tjiinst vid en polismyndighet. Dessa polismän
tjiinstgör säledes vid myndigheterna utöver gällande personaltahlä. Mot
bakgrund av bl.a. detta bedömde jag att antagningen av aspiranter till
polishögskolan kunde begr:i.nsa~ till 200 under innevarande och de följande tvä budget:iren.
Under det senaste :1ret har personalläget förbättrats ytterligare. F.n.
finns det ca I 200 polismän som tjiinstgör utöver gällande personaltablä.
Med hänsyn främst till detta finner jag nu alt antagningen av aspiranter
bör begriinsas till 150.
Antalet aspiranter som har antagits till grundutbildning har under
budgetären 1978/79-1984/85 varierat mellan 800 och 200. Dessa stora
variationer har inneburit vissa olägenheter för polisväsendet. Jag har för
avsikt att undersöka hur man - samtidigt som man undviker större
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skillnader mellan åren - på bästa sätt kan anpassa aspirantantagningen
till behovet av poliser i samhället.
Jag föreslår

att en polischefskurs med 20 aspiranter genomförs under

nästa budgetår (4).
I prop. 1984/85 :81 om polisens arbetsformer på lokal och regional
nivå, utbildning och rekrytering har regeringen föreslagit en satsning på
polisforskning. Jag beräknar mot denna bakgrund medel för två tjiinster
som forskare i ämnet polisforskning vid polishögskolan samt till en
administrativ tjänst.
Den nya polisutbildningen skall enligt förslaget i den nyss nämnda
propositionen hörja genomföras den 1 juli 1985. Den äldre utbildningsordningen kommer att upphöra vid samma tidpunkt. Jag heriiknar medel för att under niista hudgetår utbilda omkring I 600 av de ca 3 500
polismän som behöver kompletteringsuthildning (4).
1981 års polisberedning har i betänkandet (Ds .I u 1980: 15) Rekrytering och utbildning inom polisväsendet föreslagit ett system för interndebitering av vissa kostnader för central funktionsinriktad utbildning
(specialkurser och konferenser som anordnas av rikspolisstyrelsen).
Ordningen har som syfte att underlätta för myndigheterna att väga
behovet av utbildning mot andra krav på verksamheten. Jag har funnit
att ett sådant system nu bör genomföras. Till följd av detta bör medel för
kostnader för central funktionsinriktad utbildning föras över till anslaget B 4. Lokala polisorganisationen anslagsposten 2 Förvaltningskostnader. -Under anslaget B I. bör detta motsvaras av en inkomstpost.
Till lönekostnader för sådan personal från den lokala polisorganisationen som kommenderas in för tjänstgöring vid rikspolisstyrelsen har
jag beräknat 2 milj. kr.
I prop. 1984/85 :32 om riktlinjer för det framtida arbetet mot ekonomisk brottslighet m.m. (s. 61) har regeringen stannat för att polisväsendet
bör tillföras nya resurser för bekämpning av ekonomisk brottslighet.
Propositionen har ännu inte slutligt behandlats av riksdagen. Under
detta anslag har jag beräknat medel för en tjänst som revisor samt för en
administrativ tjiinst för att på detta omdde förstärka rikskriminalen
inom rikspolisstyrelsen. Jag återkommer i övrigt till frågan om bekiimpningen av den ekonomiska brottsligheten under anslaget B 4. Lokala
polisorganisation en.
Mot bakgrund av den ytterligare satsning på bekämpning av den
ekonomiska brottsligheten som nu görs krävs ökade utbildningsresurser.
Jag beräknar ca 1,3 milj. kr. för särskild utbildning av polismän.
Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen
föreslår riksdagen
att till Ribpolisstyrelsen för budgetåret 1985/86 anvisa ett förslagsanslag av 558 468 000 kr.
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B 2. Poliswrksamheten rörande brott mot rikets säkerhet m.m.
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

137 156 000 111
148 503 000

(1) Anslaget B 2. Särskild polisverksamhet för hindrande och
uppdagande av brott mot rikets säkerhet.

Rikspoli.1.11yrelsen föreslår att anslaget förs upp ml'd 150 766 000 kr.
Föredragandens Ö\'erväganden

Anslagt't bör uppga till 148 503 000 kr. under nästa budget;'\r.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att til1Poli.1'l'erksamheten rörande hroll mot rikets säkerhet m.m. för budget[1ret 1985/86 anvisa ett förslagsanslag av 148 503 000 kr.
B 3. Statens kriminaltekniska laboratorium
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985 /86 Förslag

18 743 000
18 490 000
19 676 000

Rikspolisstyrelsen är chefamyndighet för laboratoriet som är beläget
i Linköping.
Chef för laboratoriet är en professor. Laboratoriet är organiserat på
tre a\·delningar.
Laboratoriets arbetsuppgifter består huvudsakligen i att utföra kriminaltekniska undersökningar åt polis- och åklagarmyndigheter samt
domstolar och att bedriva självständig forskning inom sitt verksamhetsomr~tde.

Beräknad ändring 1985/86

1984/85

Föredraganden

Rikspolisstyrelsen
Personal
Summa
Anslag
Förvaltningskostnader
!därav lönekostnader)
Lokalkostnader
Övriga utgifter

73

14 649 000 + 1 260 000
112 481 000) I+ 706 000)
3 246 000 + 347 000
610 000 + 190 000
18 505 000

Ersättning för utförda
undersökningar m. m.
Summa

+1

(+

769
600
327
90

000
000)
000
000

+ 1 797 000

+ 1 186 000

+ 1 797 000

+ 1 186 000

- 15 000
18 490 000
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Rikspolisstyrelsen
I. Huvudförslag 19 525 OOU kr.

2.

Pris- och löneomräkning m.m. I 418 000 kr.

3. Rikspolisstyrelsen begiir Jtl statens kriminaltekniska lahoratorium
skall undantas fritn tilliimpning av huvudförslaget. En tilliimpning av
huvudförslaget skulle enligt styrelsen innehiira att två-tre tjiinster inte
kan aterbesiittas niir vakanser uppkommer samt att kostnaderna för
utrustning måste skäras ned.
4. An takt ärenden till den skrifttekniska avdelningen har ökat kraftigt

de senaste [1ren. Avdelningen bör därför tillföras en tjiinst som förste
byråingenjör/byråingenjör ( + 144 000 kr.).
5. Styrelsen yrkar bl.a. 400 000 kr. för en mikrospektrofotometer,
340 000 kr. för en gaskromatograf samt 160 000 kr. för en multi kanaldetektor för viitskekromatografi.

Föredragandens iiwnäganden
Under

budget~1ret

1983/84 har antalet inkomna ärenden minskat något.

för andra året i följd. Antalet oredovisade iirenden har däremot ökat och
uppgär till knappt 700. Antalet narkotikaiirenden har minskat medan en
stadig ökning har skett av skrifttekniska ärenden.
Laboratoriet fyller en viktig uppgift i samhiillets insatser mot framför
allt den grövre brottsligheten. Personalliiget är liksom tidigare bekymmersamt. varför det är angeläget att uppkomna vakanser kan återbesiittas. Med hämyn härtill bör enligt min mening ett reducerat huvudförslag
tillämpas.
Med hiinvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till
I 9 6 7 6 000 kr.
Jag hemstiiller att regeringen föreslär riksdagen
att till St(l/ens krimi11a/tck11iska /ahoratorium för budgetaret 1985/86
anvisa ett förslagsanslag av 19 676 000 kr.

B 4. Lokala polisorganisationen
1983/84 Utgift
4 422 969 000( 1)
1984/85 Anslag(2) 3 768 291 000(1)
1985/86 Förslag 4 159 687 000
(1) Anslaget B 4. Lokala polisorganisationen: Förvaltnrngskostnader.
(2) Härav har 457 000 kr. anvisats genom tillaggsbudget I till
statsbudgeten för budgetåret 1984/85 (prop 1984/85 25. JuU 13,
rskr 76)
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Linen är indelade i polisdistrikt. Antalet polisdistrikt är 118. I varje
polisdistrikt finns en polismyndighet som ansvarar för polisverksamheten inom distriktet.
Beräknad ändring 1985/86

1984/85

Rikspolisstyrelsen

Föredraganden

Personal
Tjänstemän i polischefskarriären
Övriga polismän lexkl. personal i rekryteringskåren I
Annan personal

15 927(1 I
4 812, 511 I

+

20

+ 25
+ 32

Summa

21 017, 5

+

20

+

Anslag
Lönekostnader till polispersonal
Förval tningskostnader
Idärav lönekostnader I
Ersättningar till
sakkunniga
Vissa kostnader for förundersökning m. m.

278

2 390 435 000121 + 138 526 000 + 109 867 000
(3)
(3)
997 690 000(4)
- 131
- (3)
(682 871 0001141
19 637 000
9 885 000

Lokalkostnader
502 942 000
Kostnader för förpassning,
polititransporter samt för
kost och sjukvård för omhändertagna personer m. m.
17 907 000
Passformulär m. m.
7 670 000
Bidrag till kostnader för
gemensam kontorsdri ft
m. m. i kv. Kronoberg
22 703 000

2 945 000 +

982 000

+ 10 657 000 +

9 228 000

+

+ 55 744 000 + 35 280 000

2 686 000

+
+

1 150 000

+

168 000

Kostnader för åtgärder enligt L-ATF !hela polisväsendet I
Summa

57

+
+

1 433 000
614 000

- 1 378 000

34 792 000
-131

-131

-131

11 l Fem polismanstjänster och en administrativ tjänst har genom regeringsbeslut den 20 december 1984 inrättats vid polismyndigheten i Katrineholm
för utredning av främst asylärenden.
(2) Härav har 392 000 kr. anvisats genom tilläggsbudget I till statsbudgeten
för budgetåret 1984/85.
131 Se inledningen; avsnittet om anslagskonstruktionen.
(4\ Anslaget för förvaltningskostnader (lönekostnader\ redovisas med hänsyn
till de gjorda förändringarna i anslagskonstruktionen med absoluta belopp.
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Sammanfattning
Anvisade belopp 1984/85
utom anslagsposten 2
Förvaltningskostnader

2 971 179 000

Beräknad ändring 1985/86
utom anslagsposten 2
Förvaltningskostnader

156 026 000

Kostnader för ätgärder
enligt L-ATF !hela polisvasendet)

34 792 000

Anslagsposten 2 Förvaltningskostnader

997 690 000

Summa

4 159 687 000

Rikspolisstyrelsen
I. Huvudförslag 3 968 344 000 kr.
2. Pris- och löneomräkning 281 496 000 kr.
3. Rikspolisstyrelsen begär att anslaget till den lokala polisorganisationen skall undantas från tillämpning av huvudförslagel. Om huvudförslaget skulle tillämpas på anslaget drabbar detta enligt styrelsen till allra
största delen kostnaderna för personal, vilket skulle innebära att ca 575
tjiinster inte kan återbesättas när vakanser uppkommer.
4. För budgetåret 1985/86 yrkar rikspolisstyrelsen att 20 tjänster som
vaktkonstapel inr~ittas genom omfördelning av medel. För att förstärka
polismyndigheternas kanslier förestas att tretton tjänster som polisinspektör inriittas genom omfördelning från andra verksamhetsområden.

Föredragandens överväganden

Tunnelhaneörerl'(tkningen i Stockholm
Den 2 november 1973 beslöt regeringen att medge rikspolisstyrelsen att
ta i anspråk disponihla vakansmedel för polismyndigheten i Stockholm
för ersiittning till Allmänna Bevaknings AB (ABAB) för bevakning av
vissa tunnelbanestationer i Stockholms kommun. Regeringen har därefter årligen godkänt denna ordning. F.n. får högst 80 vakter samtidigt
anlitas fr<'in ABAB för dessa uppgifter. Bakgrunden till regeringens
beslut år 1973 var dels de sdra ordningsstörningarna i tunnelbanan dels
det besv~irliga vakansläget avseende polismanstjänster i Stockholm.
Genom beslut den 6 maj 1982 bemyndigades dåvarande chefen för
justitiedepartementet att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att
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utreda behovet och effekterna a\· att använda ordningsvakter för dessa
bevakningsuppgifter. l.'tredningen. som antog namnet utredningen om
tunnelbanebevakningen. överl:imnack i mars 1983 betänkandet (D' Ju
1983:4) Ordningsh~illningen i Stockholms tunnelbana. Betiinkandet har
remissbehandlats. Inom justitiedepartementet har en sammanstiillning
över remissyttrandena uppdttats. Denna, liksom en förteckning över
remissinstanserna. finns tillgiinglig i justitiedepartementets ärende dnr
897-83. Jag avser att i det följande redovisa några av de principiella
fdgor som har tagib upp i betiinkandet.
Utredningen konstaterar att systemet med ordningsvakter i tunnelbanan iir förenligt med de riittsrcgkr som gäller för bevakningsföretag och
anlitande av ordnings\·akter. Enligt utredningen har den allmänna ordningen under senare ~'ir förbättrat~ avseviirt. En orsak till detta har
otvivelaktigt varit de utökade insatserna av polis och ordningsvakter i
tunnelbanan. Enligt utredningen finns det inte skäl att nu minska nidn
på bcvakningsverksamheten.
Utredningen har ocksa funnit att den nuvarande avvägningen mellan
insatser av polismän och av ordningsvakter är lämplig. Mot bakgrund av
detta, och med hänsyn till vissa överväganden om kostnaderna för en
avveckling av ABAR:s insatser. har utredningen stannat för att inte
föreslå några grundläggande förändringar i den nuvarande ordningen.
Utredningen har däremot föreslagit vissa ändringar om hur tunnelbaneövervakningen i framtiden bör utformas.
De nesta remissinstanserna har i huvudsak godtagit utredningens
förslag i denna del. Till dessa hör rikspolisstyrelsen och länsstyrelsen i
Stockholms län liksom flertalet polismyndigheter i Stockholms län. Till
de kritiska hör Stockholms kommun, polismyndigheten i Stockholm
samt de fackliga organisationerna och intresseorganisationerna inom
polisväsendet.
Jag vill för egen del först framhålla vikten av att allmän ordning och
säkerhet upprätthalls i Stockholms tunnelbana. Oet är ett oavvisligt krav
att medborgarna skall kunna använda de allmänna kommunikationsmedlen utan att hehö\'a känna ohehag eller utsättas för brott eller andra
faror. Som utredningen har funnit har den nuvarande övervakningen av
tunnelbanan bidragit till att förbättra ordningsläget. Jag anser det därför
inte möjligt att nu siinka nivfo på övervakningen. Skiirs övervakningen
ner, skulle detta kunna orsaka allvarliga problem.
Som har framh:1llits i motiven till 3 ~lagen ( 1980:578) om ordningsvakter bör bevakning inom omdden som fortlöpande frekventeras av
allmänheten (prop. 1979/80: 122 s. 66-67) ordnas endast undantagsvis
genom ordningsvakter. Sådan övervakning skall i princip ske genom
polisens försorg. Man kan inte heller bortse från att det bekymmersamma vakansläget vid polismyndigheten i S1ockholm år 1973 f.n. har ersatts
av ett läge där det rt1der ett visst överskott på polispersonal och att
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si1ledes ett av de grundliiggandc sblen för den diskuterade ordningen nu

har försvunnit.
Jag anser dock inte att det iir möjligt att nu ersiitta de insatser som görs
genom ordningsvakter frän AHAl3 med polispersonal. ln strii\'an hör
emellertid vara att på sikt avveckla den hcvakning som sker genom
AI3AB till förmtin för bevakning genom polisens fiirsorg.
Jag uterkommer i ett senare sammanhang till regeringen med en
redovisning av de övriga förslag som utredningen har liimnat.

Medelshcräkningen
St1som jag tidigare har redovisat (avsnitt 2.6 och inledningen p{t avsnittet
13. Polisväsendet) har regeringen föreslagit riksdagen en ny anslagskonstruktion för den lokala polisorganisationen. Riktlinierna för utformningen av denna konstruktion framgår av propositionen 11m polisens
arbetsformer på lokal och regional nivå. uthildning och rekrytering
(avsnitt 2.1.1 ). Jag får vidare hänvisa till zmderhilaga 4.l i fritga om den
niirmare utformningen av denna konstruktion.
För innevarande budget;h tillfördes inte polisväsendet några nya
tjänster utöver de som har tagits upp i tilläggsbudget I till statsbudgeten
för budgetåret 1984/85. 1 stället skedde en begriinsad omfördelning av
tjänster till vissa angelägna verksamhetsområden. Som fr::imgiir av det
följande bör den lokala polisorganisationen för niista budgetc'1r tillföras
vissa nya resurser. I övrigt får behoven inom olika angeliigna områden
tillgodoses inom ramen för det system med fria resurser som jag berört
i det föregående lifr avsnitt 2.6).
I fråga om insatserna mot narkotikabrottsligheten far jag hänvisa till
vad jag har anfört i prop. 1984/85: 19 om en samordnad och intensifierad
narkotikapolitik samt vad jag inledningsvis har anfört om prioritering av
detta verksamhetsfält.
För bekämpning av den ekonomiska brottsligheten inrättades med
verkan fr.o.m. den 1 juli 1983 inom polisorganisationen sex nya rotlar
med ett trettiotal polismanstji-inster. Samtidigt förstiirktes de befintliga
ekonomiska rotlarna med ett tjugotal tjiinster. Den I juli 1984 inriittades
en ny eko-rotel vid polismyndigheten i Östersund med tre tjfoster.
Samtidigt tillfördes befintliga rotlar eller enheter 46 polismanstjiinster.
Dessutom avdelades en befattningshavare vid polismyndigheten i Visby
för sådan verksamhet.
I prop. 1984/85 :32 om riktlinjer för det framtida arbetet mot ekonomisk brottslighet m.m. framhölls att det finns ett kvarstående behov av
spanings- och utredningsresurser inom polisen för bekämpning av denna brottslighet (s. 60). I enlighet med dessa ställningstaganden har jag nu
beräknat medel för 15 polismanstjänster, avsedda att sättas in i kampen
mot den ekonomiska brottsligheten . .lag har vidare beriiknat medel för
fyra tjänste~ för revisorer. Medel har också beräknats för en utökning av
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den administrativa personalen med 19 tjänster. Under anslaget B 5.
Utrustning m.m. för polisväsendet har jag beräknat medel bl.a. för inköp
av datorer för ADB-stöd vid främst utredningsverksamhet.
Betriiffande medel för siirskild utbildning av den personal som skall
syssla med bekämpningen a\' den ekonomiska brottsligheten fftr jag
hänvisa till vad jag har anfört i anslutning till anslaget B 1. Rikspolisstyrelsen.
För polisens personalbehov vid SAS:s svävarterminal i Malmö har jag
beriiknat medd för tio polismanstjiinster samt nio tjänster för pass- och
säkerhetskontrollanter (prop. 1983184: 173. TU 31, rskr 335 ).
Fr.o.m. den 1 oktober 1984 har för de valda ledamöterna i polisstyrelserna införts ett månadsarvode. Jag har för detta ändam<ll räknat upp
anslaget med 4 milj. kr.
Arbetssituationen i den lokala polisorganisationen är fortfarande allvarlig. Polisen star ocksä inför betydande organisationsförändringar
som emellertid samtidigt innebiir en effektivare resursanvändning. Jag
bedömer med hiinsyn till dessa omständigheter att ett reducerat huvudförslag kan tillämpas på den lokala polisorganisationen.

Hemställan
Med hänvisning till vad jag har anfört och till sammanställningen hemställer jag att regeringen
dels bereder riksdagen tillfälle att ta del av vad jag har anfört om
tunnelbaneövervakningen i Stockholm
dels föreslär riksdagen att till Lokala polisorganisationen för budgetåret
I 985/86 anvisa ett förslagsanslag av 4 I 59 687 000 kr.
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B 5. Utrustning m.m. för polisväsendet

1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

Reservation

111
90 767 000

1984/85

Inköp av motorfordon m. m.
Inventarier och annan
utrustning till nya
polislokaler
Telefonväxlar
Utveckling av ny utrustning
Summa

15 746 000

(11

- (1)
25 000 000
50 000
- 11)

Förslag 1985/86
Rikspolisstyrelsen

Föredraganden

- (1)

66 706 000

21 517 000
20 700 000
65 000

15 296 000
8 700 000
65 000

- (1)

90 767 000

(1) Se inledningen, avsnittet om anslags konstruktionen.
Anslaget är nytt och bildat genom en sammanslagning av huvuddelarna av de
nuvarande anslagen B 5. Lokala polisorganisationen: Utrustning och B 6.
Inköp av motorfordon m.m. Hindre delar av dessa anslag har förts över till
anslaget B 4. Lokala polisorganisationen. Se vidare underbilaga 4.2.

Rikspolisstyrelsen

I a. På grund av personalökning vid ekonomiska rotlar och narkotikarotlar yrkar styrelsen att sammanlagt 30 nya bilar anskaffas.
I b. Fr.o.m. budgetåret 1977178 t.o.m. budgetåret 1983184 har ca 150
personbilar, avsedda för patrullering med en polisman, bytts mot bilar
som är avsedda för patrullering med två polismän. Styrelsen anser att
frågan om fortsatta byten till större fordonstyp bör överlåtas åt styrelsen.
Styrelsen föreslår att sammanlagt 580 bilar och 40 motorcyklar byts ut
för en kostnad av 66 860 000 kr.

I c. Styrelsen beräknar att sex båtar bör bytas ut under de närmaste
åren. För budgetåret 1985/86 föreslår styrelsen att en båt byts ut till en
beräknad kostnad av I 500 000 kr.
2 a. För viss modifiering och komplettering av polisväsendets radiosystem 70 begär styrelsen 750 000 kr. För komplettering med 25 reservbasstationer begär styrelsen 500 000 kr. För anskaffning av 50 bärbara
radiostationer begärs 500 000 kr. Styrelsen begär vidare 11 850 000 kr.
för utbyte av vissa radiostationer som tillhör civilförsvaret.
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2 b. För radiosystem 80. som håller på att installeras i polisdistrikten
Sto1:kholm. Göteborg och Malmö. begär styrelsen sammanlagt
5 250 000 kr.. varav 2 000 000 kr. har beräknats för rortsatt utbyggnad av
tal krypto.
2 c. För nya och lättare radiostationer till polisens motorcyklar begär
styrelsen I 000 000 kr.

2 d. För anskaffning av viss radioutrustning för passpolisen i Trelleborg och Helsingborg har styrelsen yrkat 156 000 kr.
2 e. För utrustning till en reservledningscentral i kvartaet Kronoberg
begär styrelsen 600 000 kr.

2 f. För driftbidrag till det multinationella projektet SARSAT ( Search
and rescue satellite) har styrelsen beräknat 200 000 kr. Systemet skall
an\'ändas för att ta emot nödsignaler fr{m fartyg och nygplan och bl.a.
även brukas i tjällriiddningsverksamheten.

2 g. För utbyte av manöverutrusllling till trafikövt'rvakningssystcmet
i Stockholm begiir styrelsen I 200 000 kr.

2 h. För annan radioutrustning begär styrelsen sammanlagt I 320 000
kr.

3. Styrelsen yrkar 300 000 kr. för att byta ut tio hästar. 2 760 000 kr. för
utbyte av 60 övervakningshundar och 390 000 kr. för att byta ut fem
narkotikahundar. Bidraget till Svenska hrukshundkluhhen rör avelshefriimjande åtgärder föreslås utgt1 med oförändrat belopp. 50 000 kr.
4 a. För anskaffning av 250 transportabla fordonsv;:1gar yrkar styrelsen
I 0 000 000 kr.

4 b. För komplettering, utökning och utbyte av annan trafikövervakningsmateriel begär styrelsen totalt 3 570 000 kr., varav 2 400 000 kr. för
alkohol mätn i ngsutrustn i ng.
5. För utveckling av ny utrustning inom polisomrädet yrkar styrelsen
65 000 kr.
6. För sådan övrig utrustning som bör tas upp under detta anslag har
styrelsen begärt sammanlagt 9 352 000 kr.. varav ca 3 milj. kr. för inköp
av sex röntgenapparater för bagagekontroll vid nygplatser. 420 000 kr.
för utbyte och utökning av anläggningar för telefonkontroll. 500 OOU kr.
för utbyte av en microficheutrustning samt 5 432 000 kr. för inköp av viss
särskild materiel såsom kroppsskyddsutrustningar, vapen od1 riiddningsbåtar.
7. För inköp av inventarier och annan utrustning till nya polislokaler
beräknar styrelsen 21 517 000 kr., varav 2 milj. kr. som reserv för oförutsedda lokalbehov.
8. För utbyte av telefonväxlar begär styrelsen 20 700 000 kr.. varav
bl.a. I 300 000 kr. för polisväsendets andel i en för flera myndigheter
gemensam växel i Sundsvall.
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Föredragandens iivenäganden
lkhtlllningen p[1 de nuvarande anslagen 13 :'. Lokala polisorganisationen: Utrustning (beriiknad till 2 259 000 kr.) och 13 (i. Inköpa\' motorfordon m.m. (heräknad till 13 487 000 kr.) hör föras över till detta anslag.
Rikspolisstyrelsen f:tr under innevarande hudgetår placera sina medel
för anslaget 13 6. Inköp

ä\

motorfordon m.m. r:intehiirande i riksgiilds-

kontoret och diirvid tillgodor:ikna sig riinta p:1 den del av anslaget som
inte fiirhrukats. Denna försöksverksamhet upphör vid utgängen av inne\'arande hudgetitr. Jag har tagit hiinsyn till detta vid heriikningen av
anslagets storlek.
Under detta anslag redovisas medel för sådan utrustning som bör
anskaffas av rikspolisstyrelsen. För utrustning som polismyndigheterna
sjiilva far anskäffa har medel heriiknats under anslaget B 4. Lokala
polisorganisationen (se vidare underbilaKa 4.2).
Jag har - efter samråd med chefen för socialdepartementet - under
detta anslag beriiknat I :'40 000 kr. till driftbidrag för statens hundskola
i Sollefteå.
För uthyte av ca 500 bilar heriiknar jag omkring :'6 milj. kr. Jag
beriiknar ockst1 medel för utbyte av 20 motorcyklar (I b).
För radioutrustning utom montagekostnader för uthytesfordon har
jag beriiknat 3 milj. kr. (2 a - h).
Jag beriiknar medel för utbyte av tio hiistar och sammanlagt 35 hundar. varav fem narkotikahundar (3). Vidare heriiknar jag 800 000 kr. för
anskaffning av alkoholmiitningsutrustning (4 b).
För anskaffning av td röntgenapparater för bagagekontroll heriiknar
jag I milj. kr. För utbyte och utökning av anliiggningar för telefonkontroll beriiknar jag 420 000 kr. Vidare tar jag upp 1.3 milj. kr. för siirskild
materiel och I 164 000 kr. för inköp av datorer för ADB-stöd vid friimst
utred ni ngsverksam het( 6 ).
För inköpa\· inventarier och annan utrustning till nya polislokaler för
jag upp 15 296 000 kr.. varav 2 milj. kr. som reserv för oförutsedda
lokalbeho\' (7).
För utbyte av telefonväxlar beräknar jag 8.7 milj. kr. (8).
Med hiinvisning till sammanstiillningen heriiknar jag anslaget till
90 76 7 000 kr.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Utrustning m.m . .f("ir poliwii.1e11dc1 för hudgetäret 1985/86 anvisa
ett reservationsanslag av 90 76 7 000 kr.

4

Riksdagen 1984/85. I suml. Nr 100. Bilugu 4

Prop. 1984/85: IOO

Bilaga 4

B 6. l'.nderhåll och drift a,· motorfordon

1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

50

.lustiticdepartementet
111.111.

198 052 00011)
201 903 000111
105 442 000

11 i Anslaget B 7. Underhåll och drift av motorfordon m m
Under detta anslag anvisas medel huvudsakligen för underh:111 av
polisviisendets fordon m.m. l\1cdel för drift a\· motorfordon, för underh[11l och drift a\· h~nar samt för underh[11! och vård av sJdan utrustning
som polismyndigheterna sjiilva fJr anskaffa har emellertid heriiknats
under anslaget B 4. Lokala polisorganisationen anslagsposten 2 Förvaltningskostnader. I övrigt överensstiimmer anslaget med det tidigare anslaget B 7. Underh[11l och drift a\' motorfordon m.m. (se vidare 1111derhilaga 4.2).
Jag heri.iknar anslaget till 105 442 oon kr.
Jag hemsLiller all regeringen föreslår riksdagen
alt till Vnderhäll och dr!fi ar mntor/imlon m.m. för hudget<lret 1985 /86
anvisa ett förslagsanslag av 105 442 000 kr.

B 7. Gemensam kontorsdrift m.m. inom kvarteret Krnnoberg

1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

1 00011)
1 000

(1) Anslaget B 8. Gemensam kontorsdrift m. m. inom kvarteret
Kronoberg

1984/85

Beräknad andring 1985/86
Rikspolisstyrelsen

Personal
Summa

155

Före·
draganden

- 7

Förvaltningskontoret för kvarteret Kronoberg ingar som \!n sektion i
rikspolisstyrelsens ekonomibyrå. Kon1orets huvuduppgift iir att svara
för samordning och ledning av kontorsdriften för de olika lokalnyttjarna
i kvarteret. Förvaltningen avser följande myndigheter: rikspolisstyrelsen, polismyndigheten i Stockholm med vaktdistrikt, kriminalv[1rdsverkets allmfona häkte i Stockholm, åklagarmyndigheten i Stockholms
äklagardistrikt, delar av Stockholms tingsriitt samt hygg.nadsstyrelsens
fastighetsdrift. Dessutom ingår brottsförebyggande rådet, datainspektionen och länsiiklagarmyndigheten i Stockholms län och Gotlands liin
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i den gemensamma tclefoll\ :ixeln. Antalet tj:i11'tem:in inum k' artnet
uppg:ir till 1.:a 3 uon. I kontorsdriften ing:1r 1elefon1j:i1i:;t. lt1kalv;ird. pustoch godsmottagning. tele- och s\·agströmsservicc. inventariöen·iL·c. reprndukti(111-,central. simhall och bevakning samt forvaltning av srortoch nwtionshallar. hiir- och film~.alar. restaurang och cafeteria. garage
och parkeringsutrymmen.
Kostnaderna för kontorsdriftcn fördelas i förh:tllande till den lokalyta
som varje myndighet disponerar. Den erS:ittning som myndigheterna
betalar tillförs anslaget. som i statsbudgeten förs urp med ett formellt
belopp a\' I 0011 kr. Regeringen fastst:iller i reglcringsbre,·et en stat för
,·erksamheten.

Rikspolisstyrelsen
I. Inom ramen för lokalkostnaderna yrkar styrelsen medel för ytterligare fem lokal\':lrdare ( + 580 018 kr.I för st:idning av lokalytl1r tUr

st:idning p.g.a. andra angcl:igna st:iduppgifter hittills har eftersatts. Vidare yrkar styrchen medel för tvt1 lokalviirdare ( + 227 3~ I kr.) för
stiidning av nya lokaler som :ir bel:igna utanför kvarteret Kronoberg.

2. Styrelsen yrkar sammanlagt I 425 000 kr. som engfogsanvisningar
för bl.a. möbler, larmanl:iggningar samt dataterminaler for inpasseringskontroll.
De av rikspolisstyrelsen ber:iknade kostnaderna för förvaltningskontoret och reproduktionscentralen framgår av följande sarnrnanst~illning
(rcprnduktionscentralcns kostnader för expenser debitera~ nyttjarna i
förhallandc till utfört arbete).

Utgifter
Lönekostnader
Sjuk värd
Reseersättni nga r
Lokalkostnader
Expenser
Engångsanv1sning
Kostnader för reproduktionscentralen (endast expenser)

Beräknad kostnad
21 640 000
60 000
10 000
13 767 000
12 032 000
1 425 000

Summa

49 944 000

1 010 000

Inkomster
Bidrag till kontorsdriften från
lokalnyttjarna
47 955 000
Ersättning för vid reproduktions1 010 000
centralen utfört arbete
Ersättning från vissa nyttjare av
badanläggningen, telefonväxeln
979 000
m. m.
Summa

49 944 000
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Fört.'dragandens övenäganden
Kostnaderna för kontorsdriflen och reproduktionscentr;tlen bnäknar
_jag med utgi\ngspunkt frtm en begriinsad tilliimpning a\ huvudfi"irslagct
till ca 46,6 milj. kr.
Jag har bcriiknat 500 ()()()kr. Slllll en eng{mgsanvisning for rl~novering
och byte a\· möbler för ~tklagarmyndighetcn i Stockholms t1klagardistrikt.
.lag hcmstiiller att regeringen föresl:ir riksdagen
att till Gemensam kontorsdrifi
getitret

1985/~6

111.111.

inom krarteret Krnnohl'rg för bud-

an\'isa el! förslagsanslag av I 000 kr.

B 8. Diverse utgifter

1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 F<irslag

3 665 00011 I
3 321 000(1 I
4 321 000

11) Anslaget B 9. Diverse utgifter
Från detta anslag betalas bl.a. bidrag till föreningar för amt:illda ,·id
polisv:isendet. I övrigt betalas frfo anslaget bl.a. kostnader för efterspaning av försvunna personer.
Kostnader för sådan polisverksam het som inte skall betalas från annat
anslag betalas frän detta anslag efter s:irskilda beslut av regeringen.
Rikspolisstyre/sen föresl{tr att anslaget förs upp med 3 321 000 kr.

Fiiredragandens Ö\·en·äganden
Till förevarande anslag bör föras över medel för kostnader för s.k. övriga
utgifter. Medel för dessa kostnader beräknades innevarande budgetttr
under anslaget B 4. Lokala Polisorganisationen: Förvaltningskostnader
anslagsposten 13.
Jag beriiknar anslaget till 4 321 000 kr.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Dil'erse 111gifier för budgetåret 1985/86 an\'isa ett förslag.sans\ ag
av 4 321 000 kr.

B 9. Byggnadsarbeten för polis,·äscndct

1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

125 092 966111
1 000111
1 000

Behållning

147 942 352

(11AnslagetB10. Byggnadsarbeten för polisväsendet
Från anslaget hetalas utgifter för investeringar i hyggnader för foimst
polisv;isendet samt för inlösen av polishus.
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Byggnadsstyrclsen

Efter polis\'iisendel:i fiirst;ttliganck den I januari

I%~. d~1

staten atl1g sig

att S\'ara för lokakr till poliwiisendct. har ett stort antal polishus uppförts efter kommunala och enskilda ;!iaganden.
Denna del a\· pl1lishushyggandet. Slllll har skett i ~amarhcte med
hyggnaJsstyrelsen. h;ir ;nvct:klats. Staten har löst in ett antal av dessa
hus. Enligt heslut av regeringen fi\r styrelsen triiffa köpeavtal för förviirv
a\' fordigstiillda polishus enligt vilka hetalningen av köpeskillingen delas
upp p[1 llera budget~1r. Avtal som triiffas under budget[iret 1984 85 samt
under tidigare budget~lr triiffade a\·tal rar medföra knstnadn om tillsammans högst 10 milj. kr. för innevarande hudgct{1r. Ä\'talen skall go<lLinnas av regeringen. Styrelsen före~·d<'tr att 3U milj. kr. Lh disponeras för
hu<lgctt1ret 1985. '86 för for\'iir\' a\· fordigstiillda enskilt eller kommunalt
hyggda polishus.
Föredragandens ihenägandcn

För niista hudgetår heriiknar jag I0 milj. kr. för inlösen av polishus som
har uppförts efter kommunala eller enskilda åtaganden.
Regeringen har med stöd av riksdagens bemyndigande (prop. 1982.i
83: 150 bil. I, Fi U 50, rskr 392) den 12 april 1984 uppdragit åt hyggnadsstyrelsen au utföra dels en nyhyggnad av förvaltningsbyggnad i Lidingö
inom en kostnadsram av 35 900 000 kr. dels en om- och tillbyggnad av
förvaltningsbyggnad i Årjiing inom en kostnadsram av 5 360 000 kr. Jag
för upp kostnadsramarna och heräknar medel för byggnadsohjekten i
mitt förslag till investeringsplan.
I förslaget till investeringsplan har jag beaktat av hyggnadsstyrelsen
föreslagna ramhöjningar som föranleds av den allmiinna stegringen av
byggnadskostnaderna .
.lag förordar att medel för niista budget~ir anvisas enligt följande
investeringsplan och anslagsher:ikning.
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Inv~steringsplan

(1 000-tal kr.

Prujekt

Kostnads ram

Medelsförbrukning

83 01-01 84-01 01

Faktisk Beräknad för
t. o m.
84-06-30 1984/85 1985/86

_

..

______

Projekt färdigställda
före 1983-07-01
men ännu ej
slut redovisade 152 015
Ombyggnad av polis
högskolan i Ulriksdal. etapp I
4 300
Förvaltningsbyggnad
i Lidingö
35 900
Förvaltningsbyggnad
i Katrineholm
29 600
Om och tillbyggnad av
forvaltningsbygg
nad i Eskilstuna 29 500
Förvaltningsbygg·
nad i Mjölby
20 000
Fbrvaltningsbyggnad i Nassjö
14 900
Ombyggnad av förvaltningsbyggnad
i Växjö
6 400
Om- och tillbyggnad
av förvaltningsbyggnad i Västervik 10 500
Förvaltningsbyggnad i Trelleborg 45 000
Fbrvaltningsbyggnad i Mölndal
42 000
Förvaltningsbyggnad
för vaktdistrikt
6 inom Göteborgs
polisdistrikt
19 300
Ombyggnad av allmänna
häktet i Karlstad 2 900
Förvaltningsbyggnad
i Filipstad
20 200
Ombyggnad av
Årjängs tif'!gshus
för polismyndigheten m. f l.
5 360
Förvaltningbyggnad
3 750
i Bräcke
Förvaltningsbyggnad
i Bollnäs
35 000
Inköp av förvaltningsbyggnader för
polisen m. fl.
Projekteringskostnader
Erfarenhetsmässig
reduktion av
medelsbehovet
Summa

476 625

151 290
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138 737 11 440

Byggstart
år månad

Färdigställande
är
manad

1 116

4 600

4 459

1 000

83-03

83-11

37 900

2 302

9 000 15 000

84-10

86-06

29 000

20 607

5 000

3 000

83-02

84 06

6 184 11 600

8 000

84 03

85- 12

28 000
20 500

14 816

5 000

500

82-11

84 06

14 000

4 873

5 000

4 000

83-10

85 01

6 400

5 183

800

400

83-10

84-05

9 500

4 626

4 000

800

83-10

84-10

46 000

29 146 13 000

2 000

83-02

84-12

42 000

31 886

8 000

2 000

83-01

84-08

18 000

12 701

4 300

000

83-04

84-08

2 900

2 152

600

100

83-03

83-07

17 000

7 031

7 000

2 500

83-12

85-04

5 700

548

4 000

1 100

84-09

85-03

3 400

2 371

1 000

20

83-10

84-06

14 102 15 000

3 000

83-10

85-02

33 500

10 000 10 000
15 524

469 690

5 000

5 000

23 240

9 536

317 248 97 500 50 000
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Anslagsberäkning (1 000-tal kr.
Medelstillgång

Beräknad medelsförbrukning

----------------------------Behållning 1984-07-01
Anslag för 1984/85
statsbudget
Anslag för 1985/86 (förslag)

147 942

Sum~.a

147 944

1984/85
1985/86

97 500
50 000

147 500

-----------------Jag hemst:illcr att regeringen föresl[ir riksdagen att
I. hemyndiga regeringen att besluta om bygg.nadsarbeten för
polisv:isendet inom de kostnadsramar som jag har förordat i
det föregående
" till Byggnad!;arheren fiir poli.Häsender för hudgetåret 1985/86
anvisa ett reservationsanslag av I 000 kr.
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C.ÅKLAGARVÄSENDET
C I. Riksåklagaren
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

11 828 000
10 371 000
11 308 000

Riksäklagaren iir under regeringen den högste åklagaren och leder
i riket. Riksåklagarens kansli är organiserat på två
byr<tcr, kanslihyrån och tillsynsbyrån. Vid sidan hiirav finns viss personal för ribåklagarens egen ak\agarverksamhet.

tiklagarv~isendet

1984/85

Beräknad ändring 1985/86
Riksåklagaren Föredraganden

Personal
Summa

- 5

44

Anslag
Förvaltningskostnader
(därav lönekostnader}
Lokalkostnader

8 688 000
(7 635 000)
1 683 000

Summa

10 371 000

+ 1 430 000
(- 1 188 000)
+
37 000
+

1 467 000

- 2

+ 900 000
I+ 789 000)
37 000
t

937 000

Riksåklagaren

I. Huvudförslag I 0 633 000 kr.
2. Pris och löneomräkning 479 000 kr.
3. Under hänvisning främst till den översyn som nyligen har skett av
organisationen i riksåklagarens kansli bör huvudförslaget inte tillämpas
på anslaget C I. Riksåklagaren.
4. I samband med omorganisationen bör riksåklagarens kansli tillföras dels de av utredningen föreslagna två tjänsterna som byråchef respektive byrådirektör (personalkonsulent), dels därutöver en t.iiinst som
avdelningsdirektör. en tjänst som förste byråsekreterare och en tjänst
som förste byräassistent.
5. En uppriikning bör ske av förvaltningskostnaderna med 150 000 kr.
Motsvarande minskning kan då göras på anslaget C :2. Läns- och distriktsåklagarmyndigheterna. Medlen är a\'sedda att anviindas för en
utökad intern tryckning av blanketter m.m. för de regionala och lokala
åklagarmyndigheternas behov.
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Föredragandens ihenäganden

Örcr.1Tn ar riksäklagarens kansli
Inledning
Utredningen (Ju 1982:04) om en översyn av riksåklagarens kansli: (RÅutrt'dningen) överliimnade i decemher J 9S3 hetänkandet ( Ds Ju I 9S3: 191
Riksåklagarrn och hans kamli.
Betänkandet har remissbehandlats. Remissyttranden har kommit in
fr;1n justitiekanslern, hoHiitten Ö\'er Skane och Blekinge. domstolsverket. riks[1klagaren. rikspolisstyrelsen, {1klag.armyndigheterna i Stockholms ~iklagardistrikt, Malmö ~lklagardistrikt och Halmstads :iklagardistrikt, liinS:iklagarmyndigheterna i Giivlehorgs liin. Kopparhergs liin.
Viisterbottens liin och Örebro bn, statskontoret, riksdagens nmhudsmiin, TCO:s statstjänstemannasektion, Sveriges advokatsamfund, Föreningen Sveriges statsåklagare, Föreningen Sveriges åklagare och Centralorganisationen SACQ:SR, som har som eget yttrande bifogat ett
yttrande av förbundet för jurister, samhiillsvetare och ekonomer (JUSEK ). En sammanställning av· remissyttrandena finns tillgänglig i justitiedepartementets akt, dnr 3735-83.
Utredningens förslag berör friimst tre frågor: organisationen av rikstiklagarens kansli, medborgarinOytandc p[1 central nivt1 inom Jklagarvii~endet och formerna för tillsynsverksamheten.
Organisationen av riksäklagarens kansli
Den nuvarande organisationen av rikS:tklagarens kansli speglar riksäklagarens tre huvudfunktioner. niimligen funktionen som åklagare i
h0gsta domstolen. funktionen som rikets högste åklagare och funktionen
som centralmyndighet för åklagarväsendet. I vaksledningen ingt1r fiirutom riksaklagaren en biträdande riks:iklagare.
För riks<lklag.arens \'erksamhet som aklagare i högsta domstolen finns
en :italsenhet med tre byrächefer.
Riksäklagarens funktioner som rikets högste <1klagare utövas inom
ramen för en tillsynsbyrä. rör de administrativa uppgifterna som h0r
samman med riks~1klagarens funktion som central för\'altningsmyndig.het finns en kanslibyr~'\. Kanslibyr<ln iir uppdelad i en personal-. en
ekonomi- och en planerings- och utbildningssektion.

RA-111redni11ge11 anser att den största svagheten i den nuvarande organisationen i riksåklagarcns kansli iir avsaknaden av en resurs för mera
Ö\'ergripande juridiska uppgifter utanför den egentliga tillsynssektorn.
En föriindring av organisationen mästc d:irför enligt utredningen ta sikte
p:I en förstiirkning av den judiciella planeringsfunktionen inom kansliet.
1 Särskild utredare lagmannen Lars-Olov Hillerudh. Experter: bvrachefcn Uno Hagelberg. övedklagaren Sven-Olof Håkansson och organisationschefen Göran And-

ren.
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Aklagarna p~1 Liltet skulle hiirigenom kunn;1 f:t ökad sen·ice och mera
stöd av centralmyndigheten. b\.a. i form av information. rt1dgivning,
handhöckcr och riittsfallssamlingar. Enligt utredningen stiills det också
ökade kra\' p[1 planeringsfunktionen niir det giiller arbetsbelastningen
inom aklagar\'iisendet. Utredningen niimner fr;Jgor som antalet itklagare
och \'ar de skall vara placerade. arbetsuppgifterna och tillg{mgen till
hjiilpmedel. l\'lot den hak grunden har utredningen föreslagit att riks;Jklagarens kansli delas upp i fyra enheter i stiillet för de nuvarande tre
enheterna.
Atalsiirendena bör. i motsats till vad som nu är fallet. enligt utredningen föras upp som en stahsfunktion. Utredningen har inte ansett det
möjligt att föra samman atabiirendena och tillsynsverksamheten till en
~amlad juridisk enhet. Skälet till detta är enligt utredningen att riksåklagarens verksamhet i högsta domstolen måste hållas utanför den övriga
verksamheten. Däremot förordar utredningen en större Oexihilitet nifr
det giiller de juridiska arbetsuppgifterna så att ätalsbyråcheferna kan
utnyttjas för andra uppgifter iin att föra talan i högsta domstolen. Detta
förutsiitter emellertid att riksåklagaren i betydligt större utstriickning än
vad som nu är fallet använder sig av andra åklagare än åtalsbyråcheferna
för verksamheten i högsta domstolen.
Tillsynshyrän hör enligt utredningen oförändrad bilda en ny juridisk
enhet. I fräga om tillsynshyråns verksamhet föreslår utredningen vissa
förändringar i formerna för tillsynsverksamheten. Jag återkommer till
detta i ett senare avsnitt. Utredningen föreslår vidare att vissa övergripande planeringsfrågor av judiciell natur förs över till en nyinrättad
organ isationsenhet.
Kanslihyrån bör enligt utredningen delas upp i en kanslienhet. som
består a\' de nuvarande personal- och ekonomisektionerna, samt i en
organisationsenhet. Planerings- och utbildningssektionen bör enligt utredningen hryta~ ut ur kanslibyrån och i stället bilda hasen i den nya
organisationsenheten. När det gäller kanslihyrån har utredningen vidare
föreslagit att personalsektionen utökas med en tjänst som personalkonsulent, något som idag helt saknas inom åk lagarväsendet. I det sammanhanget pekar utredningen bl.a. på åklagarnas arbetsmiljö. inte minst de
hot och övergrepp som åklagarna utsätts för.
Utredningen har överviigt om de långsiktiga planeringsuppgifterna
kan fullgöras inom ramen för den nuvarande verksamheten på tillsynshyrån. Denna hyr;\ skulle i st1 fall delas upp i en planeringsdcl och en
tillsynsdel. Utredningen anser inte det vara en liimplig lösning, eftersom
man riskerar att en blandning av löpande och långsiktiga uppgifter leder
till att de senare blir eftersatta. Utredningen anser st1lunda att planeringsfunktionerna bör samlas pa en nybildad organisationsenhet. Detta
innebiir dels att man betonar vikten av dessa frågor, dels att man skapar
en garanti för att tillräckliga resurser avsätts för ändamålet.
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Drn n~ a organisationscnhctcn hör enligt utredningcn utgöra rikst1klagarcn' resurs för övergrirandc frC1gor av rlaneringskaraktiir inl)fTI hurndsakligcn den juridiska ,ektorn. Arhetsurrgifterna hör hestj frJrmt i
n.·rbamhct>planering, 1:111gsiktig planering pa den administrati\'a sidan,
statistik. anslagsframst:illning. ADB-fr~lgor. rationaliscringsfrC1gor. planering av uthildning. informations- och samordningsfdgor. En \'iktig
urpgift blir ocks[1 att ans\ ara för rikS:1klagarens utvecklingsarhetc n:ir
det g:iller den juridi~ka \'erksamheten. t.e.\. genom all la fram handböcker och liknamk Utredningen har förcslagit att en ny t_ifost sL1m hyriichef och chef fi.ir den nybildade enheten iruiittas i riks:1klagarens kansli.
Lnligt direktiven för RA-utredningen skulle utredningen ocks:1 hehandla fr{1gan om förhttllandet mellan riksiiklagan:ns och bitriidande
riks<"1klagarens funktil)ner. Utredningen menar att det inte finns n[1got
bel10\ a\ en niirrnare reglering av förhällandet mellan rikst1klagarefö
och hitriidande riks~'tklagarens funktioner. Det IJmpligaste torde enligt
utredningen \'ara att det överl:imnas till riksilklagaren att tdffa en överenskommelse med sin stiillföretrJdare om hur ;irhetsfördelningen dem
emellan skall vara. Däremot förordar utredningen att hitriidandc rib:tklagaren fär ett samordningsansvar mellan ätalsbyr{1cheferna och tillsynshyrån. Man skulle genom detta enligt utredningen n:1 en tillräcklig
samordning av de juridiska funktionerna inom kansliet.
Rc111i.1.1i11sransemas reaktion r:1 förslaget om att inrätta en organisationscnhet har ,·arit blandad. Genomgående hetonar remissinstanserna
behovet av ökade insatser n:ir det gäller planerings- och ledningsfunktionen inom den juridiska sektorn. De allra flesta framhåller det angeläg-

na i att skara resurser för detta. Remissinstanserna iir ocksä eniga om
behovet av de föreslagna personalförst:irkningarna. Flera instanser
framhåller att man för den juridiska verksamheten behöver förstiirkningar utÖ\er vad utredningen har föreslagit.
Meningarna bland remissinstanserna iir d:iremot delade om utredningens förslag innebär all man når det efterstrJvade syftet att stJrka den
_juridiska verksamheten i kansliet. De som tillstyrker förslaget framhåller
au det ligger en fördel i att ha en s:irskild enhet som bara skall syssla med
planering~fdgor. De som iir kritiska till förslaget framh[tllcr i första
hand att det iir fdga om en liten myndighet som srlittras upp i :innu fler
delar :in vad som nu är fallet. Man rekar vidare på att det :ir svårt att
avgr~insa dcn nya enhetens arbetsuppgifter från dc uppgifter som åvilar

kanslienheten respektive den juridiska enheten. N~'igot som ocksä framhi\11' :ir risken för samarhetssdrigheter.
RikS:tklagarcn konstaterar att arhctsuppgifterna inom riks{1klagarens
kansli inte kan utföras r~I ett tillfredsst:illande siitt inom ramen för de
nu,·arande personella resurserna med nuvarande arbetsrutiner och organisation. 1 folga om tillsynshyriln och åtalsbyr[1cheferna framhåller
rikS:1klagaren att han. om man hortser från den rationalisering som
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ligger i en hegriinsning av överprövningsverksamheten, h;.ir sdrt att
finna nftgon metod att rationalisera arhetet. I fråga om kafölihyrtm
råtalar riks<\klagaren att han :ir mcd\·eten om att planeringsarhetet r;'1
den administrativa sidan hordc ha en hättre framförhtillning vilket skulle
underliitta och effektivisera det dagliga arbetet. Han pekar framl'ör allt
r[1 att det \'arit önshiirt att utveckla hättre personaladministrativa rutiner och att rn en hiittre kontroll av personalsituationen nu och p{t liingre
sikt. [\fot denna hakgrund tillstyrker riksåklagaren förslaget om att inrätta en organisationsenhet. Riksttklagaren framhaller att han ~ir med\'eten om att detta kommer att splittra en redan liten myndighet och att
man i den nya organisationen hygger in en s\·aghet genom samordning!>hehovet. Riksf1klagaren anser emellertid alt förddarna med för<;laget
\'iiger Ö\'er.
Riks<!klagarcn anser alt hehovet a\' rcrsonalförst;irkningar ;ir qiirre
iin vad utredningen har funnit. Han förcslilr all sex nya tjiinster tillförs
kansliet, \'Jrav en r;'t den juridiska enheten. tv;'t på kanslienheten och tre
p;'.i den nyhildade organisationsenheten.
Niir det giiller förslaget att utnyttja andra f1klagare iin åtalsbyråcheferna för processverksamheten i högsta domstolen är riksåklagaren i huvudsak negativ. Skiilet till detta är att den som företräder riksåklagarcn
i högsta domstolen m{tste ha god kiinnedom om riksåklagarens praxis
och viirderingar i olika frågor. Beredningen av målen och utförandet av
talan i högsta domstolen kräver fortlöpande och nära kontakt med
riksåklagaren eller biträdande riksåklagaren personligen. Personalen p<1
tillsynsbydn hör enligt riksäklagaren emellertid kunna anviindas för
bl.a. \'issa heredningsuppgifter.
Fiir egen del kan jag först konstatera att samtliga nivåer inom äklagarväsendet iir eller har varit föremäl for översyn. Åklagarväsendets regionala organisation har nyligen setts över. l den delen har riksdagen under
förra riksmötet fattat heslut om bl.a. en ändrad regional indelning som
skall giilla frän den I juli 1985 (prop. 1982/83:158. JuU 1983/84:6, rskr
35). Den centrala nivån har nu också setts över och vad beträffar åklagarväsendets lokala organisation arbetar f.n. en kommitte (Ju 1984:04)
med en översyn. I arbetsuppgifterna ( Dir. 1984: 19) för sistnämnda kommitte ing~tr bl.a. att, mot bakgrund av de skilda förslag som har lämnats
om hur de administrativa fdgorna skall hanteras inom åklagarv~sendets
olika ni\'~ter, p{1 nytt se över denna fr[1ga.
Riks!tklagarcn som centralmyndighet skiljer sig i !lera avseenden

p{1

ett avgörande siitt från andra centralmyndigheter. Detta har sin grund i
riksåklagarens judiciella runktioner: hans roll som åklagare i högsta
domstolen och rollen som rikets högste i1klagare. Det ligger i sakens
natur att riksaklagarens uppgifter när det gäller riittssiikerhetsfr~1gor.
frågor som rör enhetlighet i riittstilhimpning och frågor som har samband med processen i högsta domstolen. inte kan föras ned p[1 någon
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bgre nid inom ~lklaganäsendet. De först:irkningar a\' personalst<Lten i
riksåklagarens kansli

s1.1111

jag i det följande förordar kan alltst1 inte ses

som ett steg mot en ökad centralisering. Först:irkningarna hehövs för att
riksäklagaren skall kunna fullgöra de viktiga judiciella funktioner som
han redan har och ~om man, som jag redan har nämnt. inte g:irna kan
decentralisera. Niir dl'I f<iller riks;\klagarens administrati\·a funktioner
skiljer sig verksamheten knappast fr<"tn den pi'! andra centralmyndigheter. Frägan om njgra uppgifter i den delen kan decentralisera-.; iir. som
jag redan har niimnt. förem:il för översyn och tas tfarför inte upp nu.
Jag delar utredningens uppfattning att man med den nu\ aran de ••rganisationen inom riks:iklagarcns kansli inte i tillriicklig uhtr:ickning
har kunnat tillgodose det beho\· a\· mer lt1ngsiktiga insatsl'r friimst i1ll1m
den juridiska verksamheten som har blivit alltmer framtriidandt'. Inte
minst bör niimnas de ökade krav p;I insatser friin tkn c.:ntrala myndigheten som utvecklingen av den ekonPmiska brottsligheten och narb1tikahrotbligheten har st:illt.
Dessa friigor hör niirmast till verksamheten p;'1 tillsynsbyrtrn. Utredningen har i ÖHigt när det giiller denna hyr;! föreslagit att de arbetsuppgifter som avser planering av mer övergripande slag skall föras över till
den nya organisationsenheten.
Arbetsläget p:1 tillsynsbyrtm har under de senastt" :1ren varit mycket
anstr:ingt. Sedan Oera år tillbaka har byrån stadig\'arande först:irkts med
minst en jurist. Det iir sett mot den bakgrunden inte forv[111ande att
juridiska projekt av mera J;lngsiktig natur har
läggas [It sidan till
förmän för löpande arhetsuppgifter. Enbart det förhållandet att man
med hiinsyn till arbetsliiget inte har kunnat fullgöra planeringsuppgifter-

mu

na p;'1 det siitt som skulle ha varit önskvärt iir emellertid inte ett tillr:ickligt sbl rör att viilja en annan organisation.
Även niir det gäller kanslibyrän anser jag, i likhet med rikS:iklagaren.
att man borde ha kommit längre med planeringsarbetet på den administrativa sidan, vilket skulle underliitta och effektivisera det dagliga arbetet. Riksåklagaren uttalar att han främst önskar att det varit möjligt att
utveckla biittre personaladministrativa rutiner. Frågan är emellertid
även har om den föreslagna nya organisationen skulle' bota dessa brister.
Ser man till vilka frågor av övergripande planeringskarakt:ir som det
kan röra sig om är dessa av två slag. Det iir dels fråga om planering av
långsiktigt slag som iir regelbundet återkommande och som förekommer
inom all statlig verksamhet. dels planering som är specifik för äklagarverksamheten och till sin natur mera har karaktären av engängsinsatser.
Den förra är uteslutande av administrativ natur. Den senare :ir i huvudsak a\' juridisk natur men kan ha administrativa inslag i större eller
mindre utstriickning.
Remissinstansernas reaktioner på förslaget om att inrätta en organisationsenhet har, som jag tidigare har berört, varit blandade. 131and
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svagheterna i förslaget niimns i frirsta hand att det rör sig om en redan
från hörjan liten organisation som nu splittras upp ytterligare. Vidare
framhålls att de frägor som organisationsenheten förutsiitts handlägga
går in pil de andra enheternas 0111r[1den och att samarhetssdrigheter
diirmed kan bli följden. Även riksiiklagaren rnrnar för den effekten.
iiven om han har ansett Jtt fördelarna med förslaget viiger i:iver.
För egen del \"il\ jag instiimma i de kritiska uppfattningar som har
kommit fram. En ytterligare uppspaltning av riks:lklagarens kansli leder
till att man hinder resurserna inom sm;I enheter i stiillet för Jtt i större
utstriickning utnyttja personalen över de administratirn griinserna. Redan nu finns en viss stelhet i organisationen. De f<trh[tgor som har
uttryckts för alt samarhetssv[1righeter Lin bli följden är inte heller utan
fog . .Jag vill \·idare framh;'tlla att de arbetsuppgifter som har förutsalli
höra tiil organisationsenheten till betydande del har karaktären av löpande uppgifter. s{isom anslagsframställning, >tatistik. utbildningsl"riigor m.m. Man riskerar d;I att redan frttn början rn en organisation diir de
lörande fr:1gorna tar överhanden. En annan konsekvens kan bli ;1tt
planeringsverksamheten med den föreslagna uppdelningen till överviigande delen rnr en administrativ prägel.
Jag anser mot hakgrund av det sagda att man redan inom ramen for
den nuvarande urpdelningen av arbetsuppgifterna inom kanslit:! i t:n
enhet för åtalsfrågor. en tillsynsbyrä och en kanslibyrå bör kunna skapa
det utrymme för planering som hehövs.
I fråga om planeringen p?t den administrativa sidan vill jag hetona
hehovet av att utveckla planeringarhetet pä kanslibyrån. att rationalisera
den administrativa verksamheten och att verka för hättre arbetsrutiner.
Att skapa goda arbetsrutiner är niimligen inte enbart en fräga som berör
riksåklagarens kansli. Tungrodda rutiner leder till ett merarhete iiven p~t
de regionala och lokala åklagarmyndigheterna.
Vad därefter gäller den judiciella planeringsfunktionen, som alltså
enligt min mening fortfarande bör finnas inom tillsynshyrån, hör verksamheten bedrivas med större inriktning på en planmässig information
och övergripande insatser. 1 vissa övergripande frägor, särskilt sådana
som rör åklagarnas arhetsmetoder, kommer emellertid iiven andra överväganden än de rent juridiska in. Som utredningen har funnit innehiir
detta att man i vissa projekt hör engagera personal från andra enheter.
När det gäller komplicerade juridiska frågor är det enligt min mening
naturligt att utnyttja den kunskap som finns bland åtabbyråchefcrna.
Likaså måste givetvis personal från kanslibyrån kunna medverka bl.a. då
frågor om arbetsbelastning, uthildning och liknande aktualiseras i samband med t.ex. ändrad lagstiftning.
Även om alltså resurserna och huvudansvaret för att ta initiativ till och
genomföra olika långsiktiga projekt med judiciell inriktning bör ligga på
tillsynshyrån krävs i vissa fall en samordning av mer övergripande slag.
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Ritriidande riksiiklagaren skall som verkschefens stiillfi.)retriidare ha en
god kunskap om och inblick i alla omdden inom kan~diet. Han :ir vid
sidan a\ riks~1klagaren den ende som har den fulla överblicken över
\'erksamheten. iivcn den administrati\'a. Det iir enligt min mening en
naturlig uppgift för biträdande rikS:tklagaren all biira samordningsan~varet för den planeringsverksamhet av i huvudsak judiciell natur som
man nu bör satsa på. Bitriidande riksttklagaren kan 01:kst1 genom sin
stiillning förfoga över personal över enhetsgrfoserna och pii ett liimpligt
siitt fördela uppgifterna om !lera enheter berörs.
De planeringsuppgifter av i huvudsak juridisk karaktiir som j~1g nu har
talat om är till sin natur mera av typen eng:rngsinsaber. Det kan i.ex.
gälla att skriva en handbok eller att utförda fiireskrifter eller allmiinn;t
r;ld med anledning av iindrad lagstiftning. Något som jag ock<1 siirskilt
vill framhtllla iir behovet a\· att se p<'t möjligheterna att fä fram riktlinjer.
arbetsmetodik. riiusrallsöver,ikter och liknande när det giiller nya
hrottsrormer eller bckiirnpningen a\· st1dana typer av hn)ttslighet som
statsmakterna prioriterar högt.
Siirskilt niir det giiller bekiimpningen av den ekonomiska brottsligheten. ett omräde som man under de senaste ären har satsat stora resurser
p;'1. är det angeläget att finna arbetsformer och hjiilpmedel som tillgodoser iiklagarnas behov a\' stöd från centralmyndigheten. Ett visst S:idant
arbete bedrivs inom ramen för riksttklagarens arbetsgrupp för kvalificerad ekonomisk brottslighet. Jag vill emellertid betona att huvudansvaret
för att driva denna verksamhet framiit ligger p<I tillsynsbyrttn.
Rchovet av rådgivning och information har kraftigt ökat under :-;enare
år. Även detta faller pä tillsynsbydn. Jag anser det angeliiget all inrormation om bl.a. rättspraxis och riksåklagarens bedömningar i olika
fdgor når ut till äklagarna p{t fältet. Likaså iir det a\' viirde all si1dana
idCer om hur arbetet skall kunna bedrivas rationellare som fångas upp
t.ex. i samband med inspektioner förs ut. Jag fiister diirför stor vikt vid
denna del av tillsynsbyråns \·erksamhet. Som jag ser det bör en yl!erligare satsning ske ptt en systematisk information och bearbetning av
rättsfrågor som iir centrala för åklagarviisendet. Här kan niimnas t.ex.
praxis när det giiller [1talsunderlåtelser, användningen av förundersökningsbegränsning och andra synpunkter på förundersökningsverksamheten.
Det ligger i sakens natur att tillsynsbyrån inte kan dimensioneras efter
det engängsbehov av insatser på det juridiska omddet som viixlar kraftigt över tiden. Jag ser det därför som naturligt att riksåklagaren såsom f.ö. nu sker - tid efter annan utnyttjar åklagare på fältet för olika
uppdrag, antingen genom att de tjiinstgör som extra personal i riksåklagarens kansli eller genom att de pä sina ordinarie arbetsplatser utför
uppdrag för riksåklagarens räkning. För större projekt kan man ocks{1
behöva bilda särskilda arbetsgrupper. Genom en sådan lösning vinner
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man de ytterligare fördelar som ligger i att riks<'1klagarens verksamhet
blir bnd för fler åklagare pa fältet och att ;'\klagarna Lir tillfolle att
bredda sitt verksamhetsomr<'.tde. Som jag redan har framhållit förutsiitter
jag o\.:ks;I att personal fran andra enheter inom riks;iklagarens kansli
utnyttjas i vissa fall.
Jag :ir medveten om att man med de begr:insade personalresurser som
finns till förfngande pä tillsynsbyr{in inte kan lösa alla uppkommande
arbetsuppgifter av del slag 'om jag har herört. \1ot den hakgrundt:n
föresl;ir jag att tillsynsbyran tillförs ytterligare tvt1 tjiinster för handliiggare. Ot:n a\' mig i ett senarl' ;1vsnitt fört:slagna föriindringl'n av formerna för riksåklagarens tillsynsverksamhet medför vidare atl man frigör
viss arbetskraft inom tilbynshyran.
Utredningen har hcträffande riksåklagarens \'erbamhet i högsta domstolen föreslagit den k1r;indringen att åtalsenhetcn fors upp ;;om en
stabsenhl't. Skiilet till detta skulle \·ara att \erks;,imheten i frJga krii\'er att
hyri\cheferna pCt enheten har en direkt tillg:\ng till riksC1k\agaren och inte
hör inlemmas i org;,inisationen i övrigt.
I dt:n nu\·arande organisationen utgör åta\sbyrächeferna en enhet vid
sidan av tillsynshyrån och kanslihyrån. rörslaget frän utredningen gär
enligt min mrning inte särskilt väl att förena med tanken pä att ätalsbydcheferna i större utsträckning skall kunna utnyttjas för andra juridiska
uppgifter inom kansliet. N.Jgra olägenheter med den nu\'arande organisationen har inte påståtts föreligga. Med den syn som jag har rt:dovisat
vad giiller samarhetct mellan enheterna i kansliet ;ir det tdrtom naturligast att behålla den nuvarande organisationen för åtalshyråcheferna.
Jag hitriider utredningen, uppfattning att man i större utsträckning iin
vad som nu iir fallet hör kunna utnyttja andra [1klagare iin <"1talshyråcheferna för riks;lklagarens verksamhet i högsta domstolen. Detta g~iller i
första hand åklagare som tjänstgör på tillsynshyrfo. I Ö\'rigt hör i viss
mån :'tklagare fdn linjen kunna utnyttjas för verksamheten i högsta
domstolen. Utrymmet hiirför iir dock hegriinsat. eftersom. som riksilklagaren har framh<1llit. process\'erksamhetcn i högsta domstolen kräver
förtrogenhet med riksåklagarens praxis och värderingar i olika frågor
och dessutom förutsätter niira och fortlöpande kontakter med riksåklagaren eller biträdande riks~tklagarcn undt:r m~tlets handläggning.
Jag har haft vissa synpunkter på biträdandt: riks[1klagarens arbetsuppgifter i det fört:gående. Utöver detta anst:r jag inte att man hör göra
någon formell uppdelning mellan riksäklagaren och biträdande riks{iklagaren utan att det i första hand får bli en fråga om intern arbetsfördelning mellan chefen och hans stiillföretriidare.
Av vad jag har sagt i det föregaende framgar att jag fäster stor vikt vid
vissa mera övt:rgripande planeringsuppgifter av framför allt judiciell
men även administrativ natur. Mina förslag innebär också en ökad
satsning på rådgivning och information. I gengäld bör enligt min mening
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vissa inskrfokningar kunna ske niir det g:iller tk löpande arbetsuppgifterna. Detta leder till en i \'iss m[rn :indrad inriktning a\ arbetet inom
riks~1klagarens kansli. Niir det g;iller <1dministrationen amcr jag att hns

riks;'1klag:iren hör administrationen av [1klagarviisenclet inskriinkas till
s:ldan verksamhet som av rationella skiil hör ligga centralt. Jag vill i detta
sammanhang erinra om att regeringen i direktiv för översynen a\' det
lokala äklagarväsendct m.m. framh[1llit att kommitten bör göra en samlad Ö\·ersyn a\· rutinerna rör ekonomioch personaladministration inom
;iklag;1n·:iscndet och att utg:lngspunkten bör \'ara att varje myndighet sii
Ungt det iir möjligt skall S\'ara för sin egen

admini~tratiPn.

~v1 edhorgari n Il yta nde

En av utredningens huvuduppgifter har varit att riiresl:i J:impliga former
för medhorgarinllytande p:1 central niv~1 inom C1klagarviisendet.
Utredningen har föreslagit all en r~1dgi\'andc niimnd inriitta' i riks;lklagarens kansli. l\iämnden röreslås bestå av rem ledamöter med parlamentarisk förankring. Riksåklagaren hör enligt utredningen inte vara
ledamot av nämnden. Riksåklagaren hör vara skyldig att i nhiimta yttrande fr.ln niimnden innan han fattar slutligt beslut i en fr:tga som ligger
inom n:imndens kompetensomr;1de. Ärenden som rör ett särskilt fall diir
riks:1klagaren utövar sina funktioner som åklagare skall tas undan. De
iirenden som riksåklagaren anmiiler hör vara av större eller allmiin
betydelse för ~1klagarv:isendet och dess roll inom dtts\'iisendet.
I fråga om den niirmare avgränsningen a\' niimndens kompetensomr<\de anser utredningen all administrationen av åklagarviisenclet, riks;lklagare115 verksamhet niir det giiller att ucriirda föreskrifter och allm:inna råd och rikS:1klagarens tillsynsverksamhet hör ingå. Undantag skall
göras för den egentliga :1klagarfunktionen. Betriiffande urrnlet av de m:'ll
som förs till högsta domstolen anser utredningen att s:irskilda sv:lrigheter röreligger, eftersom riksåklagarens över\'iiganden i rräga om fullföljd
grundar sig på överväganden i det enskilda fallet. Utredningen förcsl:ir
diirför att niimndens innytande i denna del skall hegriinsas till Ö\'erliiggningar med riksåklagaren om allmänna principer för rikS:1klagarens
heslul i fullföljdsfrågor.
Utredningen har ansett att personalföretriidare inle bör ing:'t i niimnden. Personalinflytandet bör enligt ucredningen tillgodoses genom \'anliga regler i avtal och författningar. Om en r[tdgivande niimnd inr:ittas
torde enligt utredningen det för riksaklagarens del inneb:ira att han i
åtskilliga fr[tgor som han iimnar föra till n:imndcn först far lov att
förhandla med eller informera arbecscagarorganisationerna. Detta leder
till all riksåklagaren någon gäng kan behöva att p{1 nytt kontakta personalföretr:idarna om riksåklagaren efter att ha hört nämnden avser att
fatta ett beslut som avviker från den uppfattning i fdgan som riksäklagaren tidigare har redovisat för personalen.
RiksdaRen 198.//85. I

~aml.
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Remissutfallet har varit hlandat. Några remissinstanser tillstyrker förslaget. Ett betydande antal :ir emellertid i huvudsak negativa eller tveksamma till utredningens förslag om medborgarinllytande . .Ä.ven vissa
remissinstanser som i och för sig godtar förslaget uttrycker sin tvekan.
De kritiska synpunkterna grundar sig friimst p~1 att verksamheten inte
anses l:impad för medborgarinllytande och p<'I att de f;J frågor som kan
komma att ligga inom nämndens kompetensområde inte motiverar att
man inför en rådgivande nämnd. Ett llenal remissinstanscr framhåller
dock att om man likväl skall ha någon form av medborgarinflytande
inom åklagarväsendet är en rådgivande n:imnd den l:impligastc formen.
rrän dt: fackliga organisationerna har kritik riktats mot att de inte
föresl[1s få någon företr:idare i nämnden. De har frarnhällit all det blir en
onödig omgång om riksåklagaren i vissa fr:1gor kan tvingas rf1dgöra mc:d
nämnden tv[! g{rnger om samma sak.
För egen del ser .iag dt:t som angel:iget att den centrala nivän inom
{1klHgarviisendet tillförs ett rnedborgarinllytande. Betr:iffande formerna
för rnedborgarinllytandet vill jag anföra följande.
Jag delar utredningens och remissinstanscrnas uppfattning att en lekmannamedverkan i arbetet i riksäklagarens kansli mäste bcgriinsas till
vissa frågor. Skiilet för detta :ir att äklagarverksamheten i det enskilda
fallet inte lämpar sig, lika lite som polisverksamheten i motsvarande
situationer. för en lekmannamedverkan. Genom att rik:iåklagarens arbete till stor del har karaktär av processföring eller andra åklagaruppgifter faller därför betydande delar av verksamheten utanför vad som
bör omfattas av en lekmannamedverkan. För övriga delar av verksamheten är däremot som jag ser det ett medborgarinflytande av viirde. Med
h~insyn till verksamhetens karaktiir kan det varn lämpligt att. som utredningen föreslår, ge medborgarinflytandet den formen att en rådgivande
nämnd inriittas. Jag godtar utredningens förslag om storleken av nämnden och hur den bör rekryteras.
De fackliga organisationerna har pekat pä att utredningens förslag om
hur personalinflytandet skall tillgodoses kan leda till ett duhhelarbete i
vissa fall. Denna fräga löses emellertid enligt min mening lämpligast s[t
att riksäklagaren rådfrågar n:imnden om dess uppfattning innan han
enligt de vanliga reglerna om information och förhandling tar kontakt
med personalorganisationerna.
I fråga om den närmare avgränsningen av niimndens kompetensområde delar jag utredningens uppfattning att administrationen av äklagarväscndet och riksåklagarens verksamhet när det gäller att utfarda föreskrifter och allmänna råd bör höra dit. Även tillsynsverksamheten i
övrigt, i den mån den ligger utanför den eg•:ntliga åklagarfunktioncn.
bör höra till verksamhetsområdet. Jag delar också utredningens uppfattning att nämnden bara bör ta befattning med frägor av större vikt eller
av principiell betydelse. Nämnden eller någon ledamot av denna bör
själv kunna ta upp en principiell fråga i nämnden.
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Ln siirskilJ fr{1ga är om rikS:1klagaren..; i')\crväganJen n:ir del g:illcr
fullfiiljdsfr<'1gor biir hi_ira till nämndens kompelensområde. L!g vill d:1

först erinra cim att riksdagen för en kort tid sedan hehandlade fr~1ga11 om
lckmanni:lmedverkan vid högsta dt)mstolens stiillning~tagande till om
prövningstillstånd skall meddelas ( prop. Jl)80.' 81: 154, Ju L i 9S I. 82: I 0.
rskr 25). Riksdagen fann d<'i att en fräga om tillst<'111d for enskild att L\
fullfölja talan i högsta domstolen hör prö\·as utan lekmannamedverkan.
Riks{iklagarcn har riitt att utan prörningstillständ föra upp 111~11 unJer
högsta domstolens prörning. Vid den formella bedömningen a\ \ ilka
m[tl som riksäklagaren skall föra till högsta dl)mstolen följer riksäklagaren helt de regler och den praxis som tillämpas vid högsta domstolen i
frclgor om tillständ till fullföljd. Det bör ocksii framht1llas att varje mäl
i materiellt hiinsecnde hedöms för sig och att n~!gra generella riktlinjer.
utö\'cr de som högsta domstolen tillämpar fiir prii\ningslilbtirnd. inte
förekommer. Mot bakgrund av det sagda anser jag au det inte finns
nägot l!lrymme för att l~1ta fdgor som rör riksiiklagarcns verksamhet i
högsta domstolen i nägon del höra till niimndens kompctensomrade. Jag
vill emellertid framh;llla att det kan vara Uimpligt att riks<lklagarl'n med
jämna mellanrum informerar niimnden om hur han ser p[1 \'issa fr[1gor
i samhand med fullföljd till högsta domstolen. Detta hör d:t ses som ett
led i riks{1klagarens information till niimnden om hur verksamheten i
kansliet bcdri\'s.
Tillsynsverksamhet en

R.4-utredningen har iivcn föreslagit vissa foriindringar niir det giiller
riks:lklagarens tillsynsverksamhet. I 4 ~ ;'\klagarinstruktionen 11974:9101
anges hl.a. att riksaklagaren har tillsyn över :1klagarnas verksamhet och
skall genom inspektioner och andra :hgiirder hillla sig underriittad om
åklagarv:isendets tillstånd och hchov samt om de förh[11landen i önigt
som tillhör området för hans tjänsteutövning. Ett led i tillsynen :ir
Ö\'erprövningsverksamheten. Riitten att övt.:rprönt en underordnad
åklagares beslut härleds ur bestiimmelsen i 7 kar 2 ~ riitteg[111gsbalken att
riks~!klagaren iir högste åklagare och i denna egenskap har ansvaret för
och ledningen av åklagarväsendet samt hestiimmelsen i 7 kap. 5 ~ rätleg;mgshalken att riksåklagaren och statsäklagare får överta uppgift som
tillkommer liigre åklagare.

Överprörningarna iir alltså hara ett utflöde a\' ribC1klagarcn~ allmiinna tillsynsverksamhet. Förfarandet :ir inte författningsreglerat. Genom
att förfarandet inte finns reglerat i n[1gon författning kan riks{lklagaren
i princip självständigt avgöra hur överprövningsverksamhcten bör utövas och vilka begriinsningar som eventuellt kan vara Umpliga.
Frågan om överprövningsförfarandet kan hegriinsas har tidigare behandlats av en av riksäklagaren tillsatt arbetsgrupp 1åklagarutredningen) i promemorian den 22 april 1982 Åklagarväsendets organisation. De
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ligt med RA-utredningens l'örslag.
RA-utredningen anser att ö\·erprövningsverksamheten i riksåklagarens kansli bör bcgr:insas dels genom att beslut att v:kka :nal normalt
inte bör överprövas, eftersom sakfriigan i dessa fall kommer att prövas
av domstol, dels genom att :1klagarbeslut som har Ö\'erprövats av en
statsäkl:.lgare normalt inte bör ön·rprövas ytterligare en g;lng av riks[1klagan:n. D:iremot bör ett beslut som primiirt har fattats av en statS:tklagare liksom nu kunna överprö\'as av riksäkl:.Jgaren. r-.tan skulle p:1 detta
siitt iiven n;ir det giiller :lklagarprövningen fa ett tv[1instanssystem. Detta
f{1r emellertid enligt utredningen givetvis inte hindra riks;lklagaren att i
förekommande fall som ett led i sin tillsynsverksamhet överpröva ett
ärende som kommer fr;\n den lokala ni vän. Utredningen anser att n;'\gon
siirskild författningsreglering inte hehöh niir det g;illcr överprövningsförfarandct men före~lär att institutet omn;imns i ~iklagarinstruktioncn.
RA-utredningen har iiven tagit upp fr{tgan om riks;iklagarens inspektionsverksarnhct hör för:indras. I den delen har utredningen ansett att
riksäklagarens nuvarande inspektionsverksamhet har ett alltför stort
omf:tng. Utredningen anser att inspektionerna hör vara mindre frekventa och genomföras med en mindre personalinsats. Utredningen framhåller bl.a. att den inspektionsverksamhet som förekommer inom äklagarväsendet saknar motsvarighet inom r;ittsviisendet i övrigt. Den ger ocks~i
enligt utredningen det felaktiga intrycket att äklagarna utför sina uppgifter p{1 ett s[1dant siitt att de ofta m;lste inspekteras. Utredningen menar
vidare att någon skillnad inte hör göras mellan inspektioner p~I regional
och lokal nivå.
Rcmi.,.1·i11sta11scma har genomgäende stiillt sig hakom förslaget att
begränsa överprövningarna. Man anser att överprövningarna nu har rntt
en omfattning som inte kan anses rimlig med hänsyn till det rättssäkerhetsintresse som förfarandet skall tillgodose. Riks[1klagaren framhåller
att utöver de begränsningar i övcrprövningsförfarandet som utredningen har föreslagit kan ytterligare begriinsningar göras. Riks<'lklagaren
pekar på möjligheten att hegrfo~a överprÖ\ ningarna genom att man
normalt inte tar upp ett m{tl till överprövning om prövningen inte hegiirs
endera av den ätalade eller av mälsäganden. eller av n:1gon myndighet
som har tillsynsfunktioner pä det omräde som överprövningen berör.
Förslaget att omnämna överprövningsförfarandet i [1klagarinstruktionen utan att samtidigt författningsreglera det har genomgående mottagits negativt av remissinstanserna.
Remissinstanserna har haft delade meningar i frägan om rikS:1klagarens inspektioner kan hcgriinsas. De som anser att inspektionerna bör
hållas på nuvarande nivå framhåller behovet a\' en stark central styrning
och kontroll. Riksåklagaren anser inte att någon minskning kan ske av
antalet inspcktionstillfällen men delar utredningens uppfattning att in-
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spektinnerna kan ge1ll1mfi)ras med en mindre persnnalin~ats iin vad som
nu :ir fall.:t. De remissinstanser som anser att en h1.'gr:in~ning a\ inspektionsverksamheten bör ske stöder sig i huvudsak p~1 de skiil som utredningen anför.
hircgcn dd\'illjag framhCtlla följande. Riks:lklagaren uti.i\'ar i huvudsak sin tilbyn genom tre olika funktioner: inspektionerna, ö\·erprö\·ningsverksamheten och riitten att utf:irda föreskrifter och allmiinna r:id.

I sammanhanget bör ocks:l niimnas handliiggningen av iirendeP som rör
klagomål mot aklagare. Att utöva tillsyn iir emellertid bara en av m:·rnga
aktiviteter inom riksttklagarens kansli. Tillsynsverksamheten m~1ste diirför viigas mot andra arbetsuppgifter och mot den totala tillg~lngen p:l
resurser. De resurser som kan avdelas för renodlad tillsyns\'erksamhet
L\r fordelas p;1 de nlika tillsynsfunktionerna. En viktig fr~tga iir d{1 hur
man skall f:I ut största möjliga effektivitet av de insatser som kan göras.
Riksdagen har \·id flera tillf:ilkn framhall it att riksftklagarens tillsynsverksamhet fyller en viktig funktion. 111.a. har nämnts att riitten att LI en
äklagares beslut överprövat utgör en rätts~iikerhetsgaranti. Aven vikten
av de övriga tillsynsformer som riksaklagaren tilliimpar har emellertid
betonats i dessa sammanhang.
Mot bakgrund av vad som nu har sagts och med tanke på det anstr:ingda n:sursliiget inom kansliet niir det giiller tillsynsverksamheten vill jag
hiir redovisa min syn p:: denna \'erksamhet.
Jag \'ill till en början niir det giiller

iirerpriil'lling~/iirt'ara11de1

att rätten att p:ikalla iindring av en liigre

~1klagares

framhtdla

beslut, framför allt

d~I

det giiller beslut att Eigga ned eller beslut att inte inleda förundersökning,
innehiir en garanti för m~Hsiiganden att f:! sin sak allsidigt prövad. Jag
vill ocks:I betona att sh·iil riks~1klagaren som stats{tklagare givetvis liksom nu alltid kan ta upp fdgan om att överpröva ett mäl mol hak.grund
av den allmiinna tillsynsskyldigheten.

I likhet med utredningen och rernissinstanserna anser jag emellertid
att vissa inskriinkningar i överprövningsverksamheten bör kunna göras.
Sf1dana [1klagarbeslut i skilda frågor som innebär att saken kommer att
prövas av domstol hör normalt inte ö\·erprövas. Jag tiinker dä i första
hand på åtalsbesluten. Detsamma hör giilla beslut a\· t1klagare vilka
omedelbart kan bringas under riittens prövning. t.ex. beslut om beslag.
Det sistniimnda tilliimpas i viss miin redan nu. I enskilda fall kan det
naturligtvi~ finnas skiil att överpröva iiven sådana beslut, t.ex. om ett

åtalsbeslut framst[tr som uppenbart felaktigt.
Niir det s:'\ giiller frttgan om man bi:ir begränsa prövningen av åklagarheslt:ten i övrigt till i princip td instaföer visar genomg[111gar av överprövningsiirendena i riks:'1klagarens kansli att riks{tklagaren mera siillan
iindrar p~1 beslut som redan har överprövats av en stats:1klagare. Detta
förhällande tyder pa att behovet av att överpröva ;1klagares beslut mer
fo en gång :ir begriinsat. Man hör vidare hälla i minnet att varje :1klagare

Prop. 1984/85: 100

Bilaga 4

Justitiedepartementet

70

så snart nya omständigheter ger anledning till det kan ompri)va ett heslut
som han tidigare har fattat: för detta hehiivs inte nt1gtJn överprörning.
Det innebär att t.ex. en mttl<igande, SL'lll beg;ir att <'tklagarens beslut skall
iindras under ~1beropande ;iv material som inte tidigare har förekommit.
får sin riitt tillgodosedd genom möjligheten till omprörning. f\lot den
bakgrunden kan jag inte finna att det skulle medföra 11[1gra nackdelar ur
riittssiikcrhetssynpunkt om rikst1klagaren i princip inte överprövar ett
tidigare fattat överprövningsbeslut. Tviirtom skulle denna förändring
leda till resursbesparingar i riks<'iklagarens kansli som iir nöd\'Hndiga för
att kunna tillgodose kraven på att tillsynsverksamheten i sin helhet
bedrivs rationellt och m[ilinriktat. Jag ställer mig s~lledes bakom utredningens förslag även i denna del.
Frågan är d[1 om ytterligare begriinsningar i överpriivningsverksamheten kan vara t;inkbara. En möjlighet iir att. som rik<1klagaren har
föreslagit, begränsa iiverprövningarna till sttdana som hegiirs av någon
av parterna i målet eller eljest av någon som kan anses ha ett beriittigat
intresse av att ftt saken prövad. Med dagens praxis inleds ett överprövningsförfarande sä snart någon påkallar det. Några grunder för att
beslutet bör överprövas behöver inte anges. För egen del vill jag framh<1lla att det måste bli en allmän bedömning om ett överprövningsförfarande alls skall inledas. En viktig fråga måste d[t givetvis vara om den
som begär saken prövad kan anses ha ett berättigat intresse av att få sitt
önskemål tillgodosett inom ramen for de begränsade resurser som står
till förfogande för överprövningsverksamheten. Jag delar riksåklagarens
uppfattning att begäran om överprövning av andra iin den misstänkte
eller tilltalade eller av malsiiganden normalt inte bör föranleda överprövning om inte det finns siirskilda skäl för att ta upp saken.
Verksamheten med att utfärda ji.ireskrifier uch allmänna råd har under
de senaste ären haft en ganska blygsam omfattning. Riksåklagaren har
endast i begränsad utsträckning utnyttjat sig av sina möjligheter att
utfiirda föreskrifter. något som ligger i linje med den syn som man
numera har pä hur centralmyndigheter skall använda sig av bemyndiganden. I samband med reformer inom åklagarverksamheten och inte
minst mot hakgrund av iindringar i s[1dan lagstiftning som ingående
berör åklagarna fordras uppenbarligen från tid till annan en ökad satsning på denna verksamhet. Även n~ir det gäller allmänna räd och annan
mer allmiin information har insatserna varit begriinsade. 1 den delen vill
jag iin en gäng understryka vikten av att äklagarna på fältet får eil
fortlöpande och god information i olika frägor. Som jag i ett tidigare
avsnitt har framhållit hör detta medföra att verksamheten på tillsynsbyrån i högre grad inriktas på en planmässig information och målinriktad
satsning p<'i att få fram riktlinjer i olika fdgor. Till en del bör detta kunna
ske genom att riks~1klagaren utfärdar allmänna rtid.
När det giiller inspcktion.nerksamheten på central nivä m{1ste man
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enligt min mening bedöma den i'r:1gan mot bakgrund av de funktioner
som de regionala myndigheterna i framtiden kommer att ha. nCtgot som

jag ;(terkomrner till i det följande. Vidare mi1ste man \'Jga in dc fi_irslag
till föriindringar i tillsyns\erksamhcten i övrigt som jag nyss har redo-

gjort rör.
Riks;H:lagarem tillsyföfunktioner tar inte bara sikte p<1 en tillsyn som
gäller handliiggningen av [tklagaruppgifter i det enskilda fallet. Riksåklagaren har vitala judiciella funktioner inte minst niir det 1:<iller riitbsiikerhetsfragor. Det åligger riksttklagaren att verka för en enhetlig riithtilliimpning i hela riket. Riksåklagaren har ockst1 rätt att utfiirda föreskrifter och allmiinna rad för Ciklagarnas \·erksamhel. Som _jag redan har
framhiillit hör en ökad satsning ske hl.a. p;'i en rl<inmässig information
och utfiirdancle <iv riktlinjer i olika för ~1klagarviisende1 centrala frägL)r,
I.ex. genom utfiirdande av föreskrifter och allmiinna riid. S:tdana insatser
minskar enligt min bedömning i viss rn[tn behovet av inspektioner.
De förslag _jag i det följande lägger fram niir det gäller de regionala
~iklagarmyndigheterna innehiir bl.•t. all cheferna för dessa myndigheter
befrias fr<'in skyldigheten att insrektera underlydande myndigheter, detta som ett led i striivandena att öka effektiviteten och att frigöra resurser
för renodlad åklagarverksamhet. En sådan förändring får givetvis vissa
~tterverkningar rå den centrala inspektionsverksamheten.
Mot bakgrund av vad jag nu har sagt anser jag inte att det finns något
sk:il att öka riks{1klagarens inspektionsverksamhet i förhållande till nuläget. Å andra sidan kan knappast heller några minskningar vara aktuella_ iiven om jag i många avseenden ställer mig bakom utredningens
princiriella syn ra inspektionsverksamheten. Jag delar emellertid riksåklagarens uppfattning att resursbesparingar kan göras genom att inspektionerna genomförs med mindre personalinsatser. Det är ocksC1
angeliiget att iiven denna del av tillsynsverksamheten bedrivs under
nexihlare former.
De synpunkter som jag nu har redovisat innebiir alltså sammanfattningsvis att en minskning av överprörnings- och. om man ser till resursinsatsen. inspektionsverksamheten hör ske till förmån för en tillsynsvcrksamhet som bedrivs under friare former och som iir inriktad på att
ge <1klagarna på fältet ett ökat stöd och ökad information.
De förslag till föriindringar i verksamheten vid riksäklagarens kansli
som jag nu har behandlat föranleder vissa iindringar i åk lagarinstruktionen. Jag a\·ser att senare återkomma till regeringen i dessa frågor.
A nslagsheräkningen i iil'rigt
1-ör niista budgetår hör medel för riksåklagarens verksamhet beräknas
med utgångspunkt i ett begränsat huvudförslag. Jag har, mot bakgrund
av mina förslag niir det giiller organisationen av riksåklagarens kansli,
beriiknat medel för tvC1 tjänster som avdelningsdirektör vid tillsynsby-
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r~1n.

l\kdel har ock<1 ber:iknats för att inriitta en r{1dgivande n:imnd.
Detta har kunnat ske genom att ta i anspr{1k vissa rationaliseringsvinster
inom iiklagarv:isendct.

Hems1älla11
Med hiinvisning till sammanställningen hemstiiller jag att regeringen
dels föreslår riksdagen att godLinna de av mig förordade riktlinjerna för verksamheten i riksi1klag.arens kansli
dels föreslår riksdagen att till Riksåklagaren för budgetåret
1985/86 anvisa ett förslagsanslag av 11 308 000 kr.

C 2. Aklagarmyndighcterna
1983 /84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

240 146 000( 1J
248 609 000( 1)
263 343 000

(11 Anslaget C 2 Läns- och d1striktsåklagarmyndigheterna Det nya
anslaget omfattar de regionala och lokala åklagarmyndigheterna
samt statsåklagarmynd1gheten för speciella mål.

Den I juli 1985 för;indras åklagarväsendets organisation på regional
ni va (se prop. 1982/83: 158. Ju U 1983/84:6, rskr 35) genom att 13 regionåklagarmyndigheter inrättas samtidigt som de nuvarande 21 l:insåklagarmyndighetcrna upphör. Regionåklagarmyndigheterna omfattar i
nertalet fall två liin vardera. Vid dessa myndigheter. som leds av en
överåklagare. tjiinstgör andra statsåklagare samt distriktsåklagare som
handliigger vissa typer av mål. främst sådana som rör ekonomisk brottslighet. Chefen för en regional myndighet skall handlägga mål som är
särskilt krävande. Han utövar dessutom ledningen överåklagarverksamhetcn inom sin region.
Från den I juli l 985 inrättas vidare en statsåklagarmyndighet för
speciella mål. Åklagare vid den myndigheten handliigger mål i hela riket,
i första hand mycket omfattande mål eller m{tl som berör nera regioner.
Riket är indelat i 86 <lklagardistrikt. Åklagarmyndigheterna i 83 a\·
dessa distrikt lyder under de regionala åklagarmyndigheterna och leds
av en chefs<iklagare. Åklagarmyndigheterna i Stockholms. Götehorgs
och Malmö åk lagardistrikt, som var och en leds av en överåklagare. står
däremot utanför den regionala :1klagarorganisationen. Över<lklagarna i
sistnämnda distrikt fullgör i princip samma uppgifter som chefen för en
regional åklagarmyndighet.
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Personal
Överåklagare
Länsaklagare
Statsåklagare
Chefsäklagare, kammaråklagare och
dis t rik tsåklagare
Assistentåklagare
Åklagaraspiranter/
assistentåklagare
till fbrfogande
Övrig personal
Summa

Vid omorganisationen
1 7. 1985

3

Beräknad ändring
1985/86

Riksåklagaren

Föredraganden

17

35
20

~31

-15

+11
-5

35
526

+11

+5

1 166

+27

+11

000

-14 732 000

+12 484 000

000)
000
000

(+13 758 000)
+ 2 248 000
570 000

(t-12 044 000)
+ 2 248 000
+ 387 000

000
000

341 000
+ 850 000
- 1 775 000

+

248 609 000

+16 966 000

+14 734 000

437
130

438
130

35
533
1 173

Anslag
Förval tningskost213 502
nader
(därav löne(208 127
kostnader I
26 681
Lokalkostnader
4 381
Resekostnader
Kostnader för gemensam
kontorsdri ft
2 270
Engångsanvisning
1 775

Summa
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540 000
850 000
- 1 775 000

Riksåklagaren
I. Huvudförslag 254 166 000 kr.
2. Pris- och löneornräkning 12 520 000 kr.

3. En tillämpning av huvudförslaget skulle innebära en minskning
med 5 187 000 kr. En så kraftig anslagsminskning skulle stå i direkt
motsatsl'örhållande till de satsningar på äklagarverksamheten som statsmakterna har gjort under de senaste åren. Mot den bakgrunden yrkar
riksåklagaren, som även hiinvisar till de osiikerhetsfaktorer som ligger i
den föriindrade regionala organisationen och utredningen som ser över
åklagarväsendets lokala organisation, att huvudförslaget inte skall tilllämpas på anslaget.
4. Sex tjiinstcr för distriktsåklagarc avsedda för hckiimpning av ekonomisk brottslighet bör inrättas. Tjänsterna bör placeras vid de nya
region~'\klagarmyndigheterna i Linköping, Malmö, Göteborg. Giivle.
Hiirnösand och Luleå.
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5. För att öka insatserna mot \'åldsbrottsligheten bör en tjänst för
kammaråklagare inr:ittas vid envar av åklagarmyndigheterna i Stockholms. Gtiteborgs och lvlalmö <tklagardistrikt.
6. P~1 grunda\· hiig arhetsbelastning bör en tjiinst för kammaråklagare
inr:ittas \'id envar av åklagarmyndigheterna i Göteborgs och Malmö
{1k la gard istri kt.
7. Vissa sti1rre :iklagarmyndigheter bör förstärkas för att kunna lokalt
handl:igg~1 bl.a. \'issa mål om ekonomisk brottslighet. En tjänst för distrikts<'1klagare hör inr:ittas \'id envar av äklagarmyndigheterna i Örebro,
Uppsala. lforib och Viister<ts åklagardistrikt.
~- Pt1 grund av hög arhetshclastning bör en tjänst för en distriktsåklagare inriittas \·id iiklagarmyndigheten i Giivle tik lagardistrikt, alternativt
en tjiin:;t för en as~istentf1klagare inriittas vid den nya regionåklagarrnyndigliekn i Giivle.
9. En tjiinst för en re\'isor hör inr{ittas vid regionäklagarmyndigheten
i Viister{is.
10. Femton tjiinster för kammart1klagare eller distriktsf1klagare hör
inriittas i utbyt\.:' mot samma antal tjiinster för assistentåklagare enligt
följande. Vid äklagarmyndigheten i Stockholms åklagardistrikt hör tvi1
tjänster for kammaråklagare inriittas. Vid <'iklagarmyndigheterna i Götehorgs och \1almö åk lagardistrikt hör i vartdera distriktet en tjiinst for
en kammaråklagare inrättas. Vidare hör en tjiinst för en distriktsäklagare
inrättas vid åklagarmyndigheterna i följande distrikt: Huddinge, Sollentuna. Solna, Nyköping. 1'orrköping, Helsingborg. Uddevalla. Karistad,
Viistert1s, Umeti och Luleti.
11. Medel yrkas för inrättande av tio biträdestjänster, varav tre vid
åklagarmyndigheten i Stockholms aklagardistrikt, två vid var och en av
{tklagarmyndigheterna i Göteborgs och Malmö åklagardistrikt samt en

tjänst vardera vid åklagarmyndigheterna i Uppsala, Örebro och Västerås
åklagardistri kt.
12. Förvaltningskostnadsanslaget hör räknas upp med 400 000 kr.
13. För utbildning angående ekonomisk brottslighet yrkas en engångsanvisning med 650 000 kr. Vidare yrkas en engångsanvisning för en
extra grundkurs för åklagare med 200 000 kr.

Föredragandens överväganden

De nya regionala åklagarmyndigheterna
Fr<ln och med den I juli 1985 genomförs en ny organisation för åklagarviisendets regionala nivå ( prop. 1982/83: 158, Ju U 1983/84:6, rskr 35 ).
Nägra av skälen till att förändra den regionala organisationen var att få
slagkraftigare enheter och att vinna fördelar vid bekämpning av kvalificerad ekonomisk brottslighet. Utformningen av de nya myndigheterna
inneb:ir att varje myndighet får betydligt fler åk lagartjänster än vad som
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iir fallet med de nu\arande regionala myndight•terna. Stora. tidskr:ivande od1 komrlicerade hrottm~1l. framl"ör allt m:tl om ck(>nomisk hrottslighet skall. som f'ramg:1r :I\ pn1positionrn. handl:iggas vid de regionala
myndighetana. For chefen för myndigheten blir i furtsiittningen den
viktigaste uppgiften att vara {1klagare. Som framg:lr av 7 kap.~~ riitleg:mgsbalken har emellertid chel"en samtidigt funktioner diirutö\'er.
'.\iir det giiller beslut i olika [1klagarfrägor vill jag erinra om att utvecklingen under de senaste :fren har gt1tt i riktning mot att aklagarna p<i de
lokab myndigheterna har behiirighet att handliigga de allra nesta typer
a\· m:'il och att fatta niira nog alla tyrer a\' heslut. Det senaste inslaget i
denna Ut\'edding iir rror. 1984. 85:3 som behandlar \'iSsa iindringar när
det giilkr beslut om ;'1t:1Jsunderbtel:'>e. Aklagarna pil en regional myndighet förutsiitts numera främst handliigga s~1dana m{il som i det enskilda
fallet iir S\ århemiistrade. antingen p<i grunda\· att de :ir siirskilt juridiskt
komplicerade eller diirför att de iir s{1 omfattande att de av det skiilet inte
kan handliiggas ra en lokal myndighet.
Den utredning betriillande den lokala :1klagarorganisationen ~om
tillsattes under \'<'tren 1984 förviintas avsluta sitt arhete i slutet a\· är 1985.
Utredningen ser hl.a. över hur de administrati\'a frägorna skall hanteras
r~1

samtliga nivt1er inom aklagarv:isendet. Som jag tidigare har \'arit inne
rä har en m{tlsiittning i direktiven varit att inga beslut skall ligg:t p{1 en
högre ni\<i iin vad som iir sakligt motiverat. Utvecklingen kan allts{1 iiven
i den delen förvfotas g~t mot en ökad sj:ilvstiindighct för de lokala
myndigheterna.
Den ut\eckling som jag ovan har skisserat pi'ivcrkar givetvis de regionala myndigheternas roll. Verksamheten diir bör i viss utstriickning ges
en annan inriktning iin som nu iir fallet. Vissa av de nuvarande ledningsfunktionerna bör tonas ner till förmfo för den renodlade åklagarverksamheten.
Jag har niir det gäller riks:'iklagarens kansli förespnlkat i viss mtm nya
former och en ny inriktning för tilbynsverksamheten. Vad jag diir har
sagt om inskriinkningar i överrrörningsverksamheten. bl.a. d<l det giiller
hegiiran om överrrövning av frågor som kommer att prövas av domstol.
giiller p<I motsvarande siitt iiven for de Ö\'erprövningar som sker pt1 den
regionala niv:m.
I fdga om inspektionsverksamheten pt1 central nivå inom åklagarvii-

sendet har jag, främst mot bakgrund av de föriindringar jag i det följande
förordar, inte ansett att någon större föriindring iir aktuell. Niir det gäller
inspektionsverksamheten p{1 regional nivå inom t1klagarviisendet vill jag
framhålla följande.
Under de senaste ;lren har. som jag redan tidigare har niimnt, utvecklingen inom <'iklagarviisendet gätt mot att allt ner arhetsuppgifter har
förts ner från regional till lokal nivä. Bakgrunden till detta iir bl.a
allmiinna krav på effektivitet. Ett beslut hör givetvis inte ligga på en
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högre ni\'it än \'ad som iir sakligt motin:rat. En fortsatt sådan utveckling
ligger i linje med hl.a. de direktiv till en översyn <H den lokala :tklagarorganisationcn som jag har heri)rt i det föregående. Denna iikade sj:ilvständighet för de lokala <iklagarmyndighcterna bör emellertid inte leda
till att ökade resurser liiggs på kontroll av s;!dana beslut.
Stats{1klagart' har. i likhet med riks;!klagaren. vissa tillsynsfu'.lktioner
över åklagarverksamheten. i huvudsak av judiciell art. BL.1. har en stats;lklagare t>nligt 7 kap. 5
rätleg;~mgsbalken r:iu att överta mål från

s

underordnad aklagare. Han skall ocksä. enligt en bestiimmelse i åk lagarinstruktionen. verka för enhetlighet i riittstillämpningen. Det ligger
emellertid i sakens natur att en stat<iklagares funktioner i det senare
fa:lt.:t är av betydligt mer begriinsat slag iin riks[1klagarens. Som högste
äklagarc har riksäklagarcn elt ansvar för r~ittssäkerhetsfriigor och skall
enligt sin instruktion verka för en enhetlighet i rättstill:imrningen i hela
riket. Riksaklagaren har vidare riitt alt utLirda föreskrifter och allmänna
råd. Som part i hiigsta domstolen har riks:1klagaren ocks<1 en central roll
i r:ittstilliimpningsfdgor. ~om helt saknar mots\·arighet pa den regionala
nivän. Statsäklagarnas tillsynsfunktion kan allts~i sägas vara inriktad på
en tillsyn av handläggningen av äklagaruppgifter i det enskilda fallet.
Skyldigheten för en regional chef att inspektera underlydande myndigheter m~tste ocks:i ses i ett historiskt perspektiv. Den hade s:ikerligen
sitt bcriittigande vid förstatligandet av <tklagarv:isendet då myndigheterna var nyhildade och arbetsuppgifterna i m[rnga avseenden hlev föriindrade. Vid den tiden saknade ocks<1 en stor dela\· {1klagarkåren fullständig
juristuthildning.
Jag anser all den nuvarande inspt>ktionsverksamheten p< 1 regional
nivå hör kunna begriinsas. Det hcho\' ~om finns av systematisk inspek0

tionsverksamht>t bör kunna tillgodoses genom riksåklagarcm försorg.
Den nuvarande skyldigheten för chefen för en regional myndighet att
varje år inspektera de lokala myndigheterna inom en region hör d~irför
upphöra.
En chef för en regional myndighet bör som regel kunna uppdaga om
påtagliga missförh{tllanden rt1der p<t en myndighet genom sin övriga
verksamhet av tillsynskaraktär och den allmänna kiinnedom om förhållandena lokalt som den regionala myndigheten L\r. Med verksamhet av
tillsynskaraktiir avser jag bl.a. riitten att överta handläggningen av mål
och skyldigheten för lokala i\klagare all underrätta den regionala myndigheten i vissa frägor. När förh<'tllandena i ett distrikt undantagsvis
pakallar en inspektion bör emellertid över<'tklagaren inom ramen för sin
allmänna tillsynsverksamhet också kunna företa en sådan. Det ligger
vidare inom ramen for det arbete som bedrivs av åklagarkommitten att
överviiga olika möjligheter till en effektivare resursanviindning och att
se över de administrativa rutinerna pt1 alla niväer inom åk lagarväsendet.
Mot den bakgrunden anser jag att ytterligare förändringar av den regio-

Prop. 1984/85: IOU

Bilaga 4 Justitiedepartementet

77

nala inspektionsverksamht:ten inte nu hör genomföras. Den av mig
föreslagna föriindringen inneh:ir en \':i~entlig minskning av inspektionsverksamheten till förm[rn för den rena ~1klagarvcrksamheten.
Den delvis itndrade inriktning som jag har föreslagit betriiffande
verksamheten p~1 tillsynshyrtrn i riks[1klagarens kansli hedl1mcr jag ock<.[1
kan hidra till att minska hcl10\ et a\· information och r:1dgivning fr:in ek
regionala myndigheterna.
I motion 1981/82:664 togs fr<lgan upp om lekman11amcd\'erkan

p~1

regional nivå inom äklagan:isendet. Justitieutskottet framhiill \'id behandlingen a\· frågan (.luL 1982. X3:2l att. ii\·cn om det finns betydande
olikheter rnell<rn de lednings- och tilbyn,;uppgifter som :1vilar riks[1klagaren respektive de rcginnala myndigheterna. det kunde finna' ~Li! att
öven·iiga förutsättningarna för n~tgl)J1 form av lekmann.1inflytande ii\'l:n
pJ regional niv;i inom <lklagarriisendet. Överviigandcna borde enlig!
utskonet inte la sikte p:1 äklagarfunkrioncns uti.)\·arHk i det enskilda
fallet. Riksdagen biföll utskottet,; hcmst:ilb1 (rskr 19X2·83:22l.
Jag har tidigare hehandla! fr<'tgan om lekmannainllyrande n;ir det
gäller verksamheten i riksäklagarens kansli. !\iir det giillcr fdgan (lnl
med\'erkan a\ lekmän pä de regionala <'1kl;;garmyndigheterna \'il! jag
först framhälla att dessa myndigheter inte utfiirdar föreskrifter eller
allmänna dd för de underlydande m: ndigheterna. Vad som kan vara
aktuellt är råd oc.:h upplysningar i ett enskilt iirende.
De lednings- och tillsynsfunktioner som förekommer p~1 en regional
myndighe! iir al11s:1 inriktade anringcn p;i [iklagarfunktionens u!övande
i det enskilda fallet eller på administrali\'a frt1gor. De synpunkter jag i
det föregt1ende har lämnat p[1 den framtida inriktningen a\' \·erksamheten på de regionala aklagarmyndigheterna inncbiir all tyngdpunkten diir
kommer ::itt ligga pä den renodlade {1klagarverksamheten och att de
lokala myndigheterna f;)r en ökad sjiih·st:indighel. Som jag ser det saknas det därför något egentligt utrymme för ett 1lll'dhorgarinflytande
inom åklagar\'iisendets regionala niv<l.
Sammanfattningsvis innebiir mina förslag i del föreg<kndc följande.
I enlighet med de riktlinjer som riksdagen har godkiint för omorganisationen a\· det regionala äklagarviisendct forskjuts tyngdpunkten p[t de
regionala åklagarmyndigheterna mot den egentliga [1klagarverksarnheten. I stort sett motsvarande inskränkningar som föresbs niir det giiller
överprövning av riksåklagaren skall g:illa för de regionala myndigheterna. Cheferna för de regionala myndigheterna befrias vidare frfo skyldigheten att inspektera underlydande myndigheter.
Jag avser att senare <llcrkomma till regeringen med förslag till de
författningsändringar som krä\'s i anledning av de fr<lgor som jag har
berört här.
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A11slagsheräk11i11ge11 i iivrigT
Person<1lliiget inom åkl<1garviisendet har under en följd :.tv ar rnrit mycket bekymmersamt. Under de senaste åren har betydande satsningar
skett pii denna sektor av rättsväsendet. 131.a. har i 1983 och 1984 ars
budgetpropositioner föreslagits s:.tmmanlagt 24 nya tjän,tcr för ;'.1klagarc
för bekämpning av den ekonomiska brottsligheten. Under samma tid har
fem tjänster för revisorer ockstt föreslagits för detta ~indamäl. Riksdagen
har godkänt förslagen (JuU 1982/83:21, r~kr 191. Juli 198J/84:17. rskr

201 ). Vidare har genom regeringsbesiut {ir 1983 och 1984 tillkommit
sammanlagt tio nya äklaganjfoster avsedda för narkotikahekämpning.
I 1984 ärs budgetproposition föreslogs även en förstärkning med km
t1klagartjänster för att man skall kunna öka insaberna mot \':1ldshrot1sligheten. Ocksi\ sistn:imnda förslag har godkänts av riksdagen (Jul]
1983..'84:17. rskr 201).
I prop. 1984/85 :32 om riktlinjer fiir det framtida arbetet mot ekonomisk brottslighet m.m. ts. 62) u!talade regeringen att arhetslägct inom
åk lagarväsendet alltjämt :ir Jnsträngt oeh att något utrymme för omfördelningar inte finns. Regeringen framhöll vidare all de yllerligare resurser som åklagarviisendet behöver för att bemästra problemen med de
komplicerade, svårutredda och tidsödande målen om ekonomiska hrott
därför mäste tillskapas genom att åklagarväsendct tillförs nya tjiinster.
Riksdagen har iinnu inte slutbehandlat förslaget.
Mot bakgrund a\' vad jag hiir har anfört hör anslaget för hudgeUiret

1985/86 undantas från tilliimpningen a\' huvudförslaget.
Jag har beräknat medel för sex tjänster för distrikts:iklagare. avsedda
friimst för bckiimpning av den ekonomiska brollsligheten (4). Vidare har
jag beriiknat medel för en tjiinst som revisor (9). Medel har ocks[1 heriiknats för en utökning av den administratiYa personalen med fyra t_iiinscer
(I I).
Tre tj;iföter för kammaråklagare samt tYå tjänster för distriktsåklagare
bör inrättas i utbyte mot fem tjänster för assistentåklagare ( 10).
På samma siitt som har skett undi::r de senaste budgett1ren. och mot
bakgrund av den ytterligare satsning p:'i beLimpning a\ ekonomisk
brottslighet som gi.irs nu. bör medel ansUs för k\'alificerad ekonomisk
utbildning för äklagare. Jag heriiknar 650 000 kr. för delta iindamål. .lag
beräknar vidare medel för anordnande av en extra åklagarkurs, 200 UOO
kr. ( 13 ).
Med hänvisning till sammanst:illningen ber~iknar jag anslaget till
263 343 000 kr.

Hemsrällan
Jag hemställer att regeringen
dels bereder riksdagen tillfälle att ta del av \'ad jag nu har anfört
om verksamheten på de regionala aklagarmyndigheterna
dels föreslår riksdagen att till Aklagarmyndigherema för budgetåret 1985/86 anvisa ett förslagsanslag av 263 343 000 kr.
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D. DOMSTOLSVÄSENDET M.M.
D I. Domstolsverket
1983/84 Utgift
1984i85 Anslag
1985/86 Fbrslag

47 771 682
47 140 000
51 730 000

Domstolsverket är central förvaltningsmyndighet för de allmiinna
domstolarna, de allmiinn:i förvaltningsdomstolarna, hostadsdomstokn,
arrende- och hyresniimnderna. rättshjälpsniimnderna och de allmänna
acl\'okathyråerna. Domstols\'erket har ocksii till uppgift att p:'1 det allmännas vägnar föra talan mot hcslut i rättshjiilpsfrågor.
Domstolsverket leds av en styrelse. Chef för domstolsverket är en
generaldirektör. Inom \'erket finns en organisationsenhet. en ekonomienhet, en personalenhet och en juridisk enhet. Dessutom finns ett
sekretariat och en disciplinniimncl.
Från anslaget hetala,; också kostnaderna fiir \'crksarnhetcn \'id notarienämnden, tjiinsteförslagsnämnden för domstolsviisendet och hesviirsniimnden för rättshjiilpen.

1984/85

Beräknad ändring 1985/86
Domstolsverket

Personal
Summa
Anslag
Förvaltningskostnader
(därav lönekostnader)
Efterutbildning inom
domstolsverkets
verksamhetsområde
Blanketter m. m. inom
domstolsverkets
verksamhetsområde
Datorbearbetning
Rittsf allspublicering
Engångsanvisning
Summa

Föredraganden

144
27 890 000
(19 821 000)

•1 805 000
i' 1 299 000)

+1 385 000
(+1 090 000)

3 225 000

- 279 000

. 155 000

5 350 000
9 785 000
890 000

- 475
+1 585
22
... 600

47 140 000

000
000
000
000

+4 722 000

+ 425
895
30
T1 700

+

000
000
000
000

T4 590 000

Domstolsverket
I. Huvudförslag 49 204 000 kr.
2. Pris- och löneomräkning m.m. 2 824 000 kr.
3. Huvudförslag~! innebiir att anslaget efter pris- och löneomräkning
minskas med 760 000 kr. Ett genomförande av huvudförslaget skulle
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medföra en minskning av den administrativa sen·iee som verket ger
myndigheterna inom sitt verksamhetsområde och av det utvecklingsoch rationaliseringsarbete som verket bedriver. Domstolsverket yrkar
diirför att verket tilldelas oförändrade resurser i förhällandc till budgetåret 1984185.
4. Dom stolsverket yrkar att anslags posten Förvaltningskostnader räknas upp med ett engangsbelopp på I 00 000 kr. för information i samhan<l
med företagsinteckningsreformen den I januari 1986 samt med 200 000
kr. som tidigare år har stiillts till verkets förfogande genom samarhetsorganet för rättsvä~endets informationssystem (SARI).
5. Domstolsverket begiir att anslagsposten Datorbearhetning utöver
vad som följer av prisomriikning räknas upp med ca I. 7 milj. kr. för
datorstöd vid handUggning av mål om lagsökning och betalningsföreläggande vid l\.1almö tingsriitt och för datorstöd vid företagsinteckningsregistret.

Föredragandens övenägandcn
För nästa hudget~!r hör anslaget beriiknas med utgängspunkt i huvudförslaget. Som engängsanvisningar hör anvisas 800 000 kr. för utbildning av
domare som ett led i kampen mot den ekonomiska hronsligheten -- jfr
prop. 1984/85 :32 s. 63 - och I 00 000 kr. för information i sam hand med
företagsinteckningsreformen. Härutöver bör anslaget räknas upp med
medel motsvarande dem som tidigare har ställts till förfogande genom
SARI.
Anslagsposten Datorbearbetning hör efter pris- och löneomräkning
räknas upp med 1.5 milj. kr., varav 800 000 kr. som engångsanvisning för
övergangen till ADB vid handläggningen av ärenden om företagsinteckning.
Chefen för socialdepartementet kommer i sin anmiilan till hudgetpropostionen att behandla frågan om publicering av riittsfall frän förs;ikringsdomstolarna. Jag beräknar medel för den medverkan av domstolsverket som planeras för detta :indamäl.
Med hänvisning till vad jag nu har anfört och till sammanställningen
hemställer jag att regeringen föresltir riksdagen
att till Domstolsrerket för budget<lret l 985i86 anvisa ett förslagsanslag
av 51 730 000 kr.

D 2. Allmänna domstolarna
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

905 099 111

889 390 000
940 580 000

Allmänna domstolar är tingsrätterna, hovrätterna och högsta domstolen.
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Tingsriitterna iir allm:inna undcrriitter. Det i'inns 97 tingsriittcr.
Hovriitlerna är överriitlcr i de mtt! som fullföl,is frt111 Lingsriittcrna.
lfovriitterna iir Svea honiitt ( 15 avdelningar, varav I.~ fi.ir allmiinna miil
och t\'; 1 fi'ir \'attcn- L1ch fastighetsm;'tl). Göta ho\ riitt (fyra a\·dclni11garl.
0

hovriittcn över SLinc och Blekinge <fem a\delningarJ. h(1\T:itten ,-i.ir
Viistra Sverige bex avdelningar). IH1\'riitten för Nedre 'Jorrland (tv:1
avdelningar) och hovr;itten för Önc ~orrland (td a\·delningar).
Högsta domstolen iir övcrriitt i de mttl som fullföljs fr:rn lll1vriittern:1.
D1.imstolen iir indelad i tre a\·dclningar. I dom,tolen finns 25 justitieriid.
Fem av dessa tjiinstgör f.n. i lagr;'1det. Fiir högsta domstolen finn' ett
<irskilt kansli till vilket revisi1rnssek1eterarc iir knutna.
Från anslaget betalas ocks~t kostnaderna rör de kansligör\1m~tl f~ir
statens ansvarsniimnd som fullgiir, av Svea hnn;itt.

Beräknad andnng 1985/8G

1984/85

Domstolsverket

Föredraganden

--------- -----------

Personal

Hogsta domstolen
Justitieråd. kanslichef
och revisionssekreterare
Övrig personal

64
57

Hovrätterna
Dornare och hovrättsfiskaler
Övrig personal

329
270

Tingsrätterna
Domare
hngsnotarier
Övrig personal

647
632
2 346

4

Summa

4 345

4

Anslag
Förvaltningskostnader
(därav lönekostnader)
Engångsanvisning
Reseersättningar
Lokalkostnader
Ersättning till
nämndemän
Summa

6

723 230 000
(681 370 000)
7 497 000
132 453 000

- 36 478
I· 31 991
730
750
+
+ 15 345

26 210 000
889 390 000

000
000)
000
000
000

341 000
T

53 644 000

RiksdaKen 1984· 85. I sam/. Nr 1110. Bila!!a 4

i-

28 340 000

i i 26 900 000)
730 000
500 000
- 1S 330 000
~

6 290 000

+ 51 190 000
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Domstols\·crkct

I. Hu\'udförslag 927 110 000 kr.

2. Pris- och löneomriikning m.m. 52 914 000 kr.
3. Huvudförslaget innehiir att anslagsposten Förvaltningskostn<Jder
efter pris- och lör;eomriikning minskas med omkring 15 milj. kr. Ett
genomförande av huvudförslaget skulle medföra en väsentlig ökning <IV
antalet oavgjorda m;1l och iirenden i domstolarna. Dom ..,tolsverket yrkar
diirl'ör oför:indr<Jt anslag för de allmänna domstolarna hudgetärct
I 9~5/86.
4. Dom~tnlsverkec hegiir 730 000 kr. som eng[ingsan\'isning för kostnader i samband m~d genomförandet den I januari 1986 a\' företagsinteck ni ngsreformen.

Föredra~andens

överväganden

Doms10/arna.1 arhc1släge m.m.
Under år \ 983 m:h 1984 har dt:n tidigare ökningen av antalet m~tl och
iirenden i de allmiinna domstolarna brutits. Minskningen av antalet m[1l
torde dock inte fullt ut motsvaras av en minskning av domstolarnas
arhetshörda. En fortsatt ökning av förhandlingstiderna tyder s;llunda på
all målen har blivit färre men av mer komplicerad art. Vid en samlad
bedömning - där jag också väger in det fortlöpande rationaliseringsarhetet - finner jag emellertid att en begränsad tillämpning av huvudförslaget (I 0 milj. kr.) kan ske utan att effektiviteten och rättssäkerheten
vid domstolarna sätts i fara.
Överg;lng till ADB har nu skett vid 24 a\' landets 94 inskrivningsmyndigheter. Detta innebär att uppemot 40 procent a\' inskrivningsärendcna
numera handläggs med ADB-stöd. Utbyggnaden avses fortsätta i oföriindrad takt niista budgetår. De medel som hcriikna~ på detta anslag för
den särskilda överföringsorganisationen hör emellertid reduceras med
480 000 kr. för fyra tjänster som hör nyttas över till centralnämnden för
fastighetsdata.
Chefen för bostadsdepartementet kommer att i sin anmälan till budgetprnpositionen ta upp frågan om planläggningen av fastighetsdatareformen efter den nuvarande fcm;irsetappens utgiing den I juli 1987.
ADB-stöd vid handläggning av mål om lagsökning och hetalningsföreliiggande införs under innevarande budgetår vid Malmö tingsriitt.
Som jag tidigare har berört triider en ny lagstiftning om företagshypotck i kraft den I januari 1986. En central. ADB-stödd inskrivningsmyndighet knyts till Malmö tingsrätt. För kostnader i samband med
övergången till ADB bör som engångsanvisning anslås 730 000 kr.
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D11111a rha 11a 11
f·r:1gor som h:inger samman med Ltrriiirllli.ijlighctnna fi.ir de icke c1rdinarie domarna - fiskalerna och a,scssorern:t har behandlats i t'll promemoria som har uppriittats irwm .iustitiedepartementet.
Bakgrunden till promcmnrian iir att antalet icke ordinarie domare
som under tjiinstlcdighet fr{111 sin dolllstolstj:inst har ett annat uppdrag
eller en annan tjiinst har ökat. St1dan tjiinstkdighet kan enligt giillande
ordning förekomma av 11lika sbl. Domstobverket heslutar l1ll1 tjiinstkdighet för fiskaler. med:tn regeringen beslutar om tjiinstlcdighet för
asse~sorer om det sker i samband rm·d ett i'örordnande om offentligt

uppdrag. Vidare kan tjiinstkdighet förek11mma uran siirskilt hölut hiirom genom reglerna om förening a\' t_iiinster i anstiillningsförnrdningen
( 1965 :60 I). En fiskal eller asse,sor. som utÖ\'ar annan högre extra tj:inst
irrnm statsfi'lnaltningen. iir enligt dessa regler automatiskt ledig frCtn
domstols\·iisendct.

Promemorian
Promemoriam innehåll kan sammanfattas enligt följande:
Antalet icke ordinarie domare som utnyttjas för uppdrag utanför
domstolarna har under den stnaste tioärsperioden ökat kraftigt - frtin
224 till 411 -

och alltsC1 niira nog förduhhlats. Detta kommer att med-

föra att den genomsnittliga tiden frän intriidet i hovriitt eller kammarriitt
till ordinarie tjänst kommer att öka drastiskt under den niirmastc tioiirsperioden. Detta ger anledning till oro. Den negati\·a utvecklingen har
redan hörjat s{1\'itt giiller tiden fram till adjunktinn i hovriitt.
1\lan m[1ste komma fram till en rimlig propurtiun mellan antalet
ordinarie och antalet icke ordinarie lfomarc. Antalet icke ordinarie
domare för andra iindam{il iin dom!>tolarnas egna behnv m:iste minskas
kraftigt. Rekryteringen för s[1dana iindam<H hör hegriinsas till att avse
lagstiftningsarhete i kommittC:tr, regeringsLtnsliet och riksdagen samr
hehovet a\' domarpersonal inom specialdomstolarna. rör för\'altningen
i övrigt bör domstolsjurister kunna tas i anspri1k bara om det finns
siirskilda skiil. Som en riktlinje anges i prnmemorian att antalet icke
ordinarie domare som iir tjiinstlediga för offentligt uppdrag hör halveras. Bara ass6sorer. inte fiskaler. hiir komma i fr{iga för uppdragen.
Fdgan om tjiinstledighet för offentliga uppdrag och annan statlig anstiillning skall prövas av regeringen med justitieministern

~om

föredra-

gande.
I promemorian föreslås ingen iindring a\· de regler i tjiinstledighetsf"iirordningen ( 19~4: 111) som ger möjlighet till tjiinstledighet under en
kortare tid för all pröva annan anställning. Det framh<"tlls all fiskalerna.
~om i fortsättningen bör tjiinstgöra liingre tid i ho\'l"ätten.· kammarrätten
efter fiskalsfiirordnandet nch uteslutande kommer att rn iigna sig åt
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miiste L'1 en allsidig l'Ch meningsfull u1hildning. Slutli-

gen <ig:• ock<1 att effekterna av den förölagna nrdningen iir 1:1ngsik1iga.
Rem issheha nd Iingen
Promemorian har remissbehandlats. "Vttranden har kl1mmi1 in l"r;1n hiigsta domstolen. regeringsriittcn. justitil'kanskrn. riksiiklal,!aren och d,1111stols\·erh·t samt fri111 samtliga överriitll.:r. samtliga central;1 \"l'f"k. ii\ rig;1
förvaltningsmyndighetn och specialdomstolar som berörs a\ den f<iresbgna ordningen. de juridiska fakulteterna. ett antal ting.;;riitter lK'h
liinsriiller och bl.a. \ issa intresseorgani,;atil1ncr.
De centrala verken och öniga berörda fön·altningsmyndigheter iir till
den ö\·erviigande delen negati\"a till förslagen i promemorian.
De .iuridiska f;1kulteterna a\·styrker l"örslagen. Hland specialdl1mstlilarna och de dom~aolsliknandc n:imnderna iir remissutl";1llet blandat.
Högsta domstolen finner. s[1vitt giiller verksamheten i den dl1mstolen.
ingen anledning till erinran mot promemorians förslag.. Regeringsriittcn
tillstyrker i princip förslagen . .Justitiekanslern L'Ch domstob\·erket iir
positiva medan riksaklagaren :.ir negativ.
Bland hovriitterna iir Svea hovr:.itt negativ medan Göta hovriitt intt:
har någon erinran mot riktlinjerna i promemorian. Hovr:.itten Ö\"er Skt1ne och Blekinge motsiitter sig i princip inte att de föreslagna ätgiirderna
genomfors men pekar p{t att :1tgiirderna :.ir otillräckliga. Hovrätten för
Viistra Sverige accepterar en hegränsning av antalet tjänstlediga icke
ordinarie domare. De h:1da norrliindska hovriitterna :ir i princip positi\'a
till promemorians förslag.
Av kammarriitterna iir kammarrätterna i Stockholm. Göteborg och
Sundsvall i allt väsentligt negativa till förslagen medan kammarriitten i
Jönköping anser sig delvis kunna godta förslagen.
Bland de tingsrätter som har yttrat sig iir ungefiir h:ilften för förslagen
i promemorian medan den andra hiilften iir kritisk. Bland liinsriitterna
iir tlertalet negativa.
Vad slutligen giiller intresseorganisationerna har Sveriges lndustriförhund tillstyrkt förslagen. Centralorganisationen SACO.'SR och Förbundet för jurister, s;trn hiillsvetare och ekonomer (J US EK) avstyrker förslagen men motsätter sig inte att det inom ramen för gällande ordning
införs en mera re:;triktiv praxis vid prövning av tjiinstledighet för fiskaler
och att fiskalernas tjänstgöring i överrätt förliings. Sveriges domareförbund medger att en viss minskning av domarnas tjiinstgi.iring utanfiir
domstolsväsendet iir nödviindig.
Flertalet remissinstanser delar den oro inför utvecklingen pii domarbanan som kommer till uttryck i prcmemorian.

M~lnga

- iiven bland dem

som iir kritiska till förslagen i promemorian - anser att man inte kan
beh{1lla den nuvarande ordningen och att provisoriska åtgiirder hör
vidtas i avbidan på ytterligare öwrviiganden.
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följande siirt.

I promenwrian anl:iggs

L'll

:dit för sn:in perspekti\' p!1 rr:1gan

\)111

domarhanans attraktionskraft. Vid sidan a\' befordringstidens bngd :ir
det en rad andra faktorer som :ir a\ hetydelse. !\fan pckar pa ,;;hfant s\1m
flinen. arbetsuppgifternas art. möjli)!heterna till onwii\ling i arhetet,
ökat ans\·ar n.d., tvimget att llytta ml'ilan l)lika lirtn under utbildning
och tj:instgöring samt Ö\erhu\'ltdtaget lkn sociala

~ituatinnen

för de

yngre domarna. Vidare pekar man pit de negati\ a effektn fr;in rekrytL'ringssynpunkt s(1m fiirliingningen

;1\·

iiverriithtjiinstgiiringen skulle

medfi.ira. Miijligheten att f:t tj:instgöra p:i andra 't:illen i stat>förvaltningen anses \ara en \':isentlig fördel med Hket.
En rad prinL·ipiella aspekter ta' 1k·b;"1 upp. <1som fönaltningens
hcl1ll\' a\· juridisk kompetem och den betydelse detta har fi)r r:itt"iiker·
heten i myndighctsutörningen. \'ilka effekter de l"{,reslagna hcgriinsningarna far fi"ir förvaltning,;myndigheterna samt behovet a\' en öppen domarbana.
Fr~tgorna

om domarhanan och domarbanans attraktionskraft mi1ste

alltsa enligt remissinstanserna ses i ett vidare perspekti\· :in tkt som har
anlagb i promemorian. Friin m;"mga hiill förordas en allsidig utredning.
Stlln argument för en utredning niimns ocksC1 den situation ,om har
uppkommit genom domarnas ökade arbetshörda samt riittegtmgsutredningens och skatteförenklingskommittens arbete. som kan LI stor betydelse för domstolsviisendet och därmed {iven domarkarriiiren.

Ö\ er\'iiganden
1972 ärs domarutredning (.lu 1972:08) lade <lr 1974 fram betiinkandet
(SOL 1974:%) [n öppnare dom,1rhana. Niir het:inkandet behandlades
i 1976 [1rs budgetproposition ( prl)p. ! 975/76: I 00 bi I. 4 s. 46 ) anförde
dt1varande chefen för justitiedepartementet att utredningens modell för
en för:indrad domarbana hade mötb a\' mycket stark kritik \'id rcmissbehandlingen och att den bl.a. pt1 grund av detta inte kunde bggas till
grund för en ny domarkarri:ir. Ett mycket stort antal remissinstanser.
utt::ladc departementschefcn vidare. hade emellertid stiillt sig bakom
grundtankarna i betiinkandct om att domark[iren behöver tillföras ökad
erf:Jrenhet fdn andra samhiillsomr<'tden iin domstolsv:iscndct l1ch om
viirderingar och uppfattningar som g:iller inom skild;1 delar av samhiillet. Frt1gan hur s[1dana önskcm;IJ b:ist skall tillgodoses fick överviigas
ytterligare. Den fortsatta ut\'ecklingen inom ramen för \'ttrt nu\'arande
system torde ocksit höra anpassas h:irtill.
Jag vill för egen del framh[tlla att jag helt ansluter mig till de nyss
t1tergivna uttalandena om v:inkt av en s{1 öppen domarbana som möjligt
inom ramen för det system som finn,; fi.ir utbildning och tjiinstgiiring.
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Samtidigt m:istc jag konslalerJ all den utveckling som beskri\'s i promemorian med ett stort antal ide ordinarie domare sysselsatta r[; olika
stiillen i statsförvaltningen jr oroviickande.
AH den oro inför utvecklingen pä domarhanan som kommer till
uttryck i promcmMian iir hefogad vitsordas ocks;1 av det swra tlertalel
rcmis~instan,,er. Inom justiticderartemcntet överviig:-, nu inriktningen a\
det mera 1:111gsik1iga arhctel för all lii~a problemen. För mig iir det
emellertid klart atl m<m i avhidan hiirr:i inte kan godta den nu,·arande
ordningen, enligt vilken de icke ordinarie domarna har en niirmasl
ohegriirN1d riill till tjänstledighet för all fullgi.ira uppdrag inllm slatsförvaitningen. Med unkc p;'.1 de verkningar detta filr för domarkarrdren
och diirmed för domarrekryteringen iir det L1fr:."111komlig1 all nägot m:."1slc
göras rt'dan nu.
Regeringt'n har diirför. p{1 min föredragning. besluta! t'm \ issa iindringur i de dom~tolsinslruktioner som berörs. And ringarna triider i !Jaft
den l januari 1985. Innebörden av iindringarna är att reglerna i anstiillningsförnrdningen ( 1%5:601 I om automatisk t_iiinstledighet i vissa fall
av tjänsteförening inte kommer att giilla för domarpersonal Fdgan om
tjiinstlcdighet för offentliga uppdrag och för annan liknande anstiillning
inom statsförvaltningen skall i stiillet fortsiittningsvis rröva-; av regeringen efter beredning i justitiedepartementet. Rätten till ledighet för att
under en hegriinsad tid (sex-tolv m:inader) pröva annan anställning
enligt 3 ~ tjiinstledighetsförordningeri ( 1984: 11 I) berörs inte av ändringarna. Frågor om sådan ledighet skall som hittills prövas a\' domstolsverkel.
Genom den nya ordningen riiknarjag med att kunna fä en samlad bild
av situationen för de icke ordinarie domarna. Jag kan ocks:1 verka för en
praxis som innebär att man ätrninstone pä sikt kommer fram till en
rimlig proronion mellan antalet ordinarie och icke ordinarie domare.
De riktlinjer som har angetts i promemorian for möjligheterna att rn
tjänstledighet kommer diirvid att vara viigledande för min bedömning.
Jag har emellertid tagit intryck av remisskritiken i så m:1tto att jag
förordar en mindre restriktiv linje r fråga om de tjfostledigheter ~om
skall rrövas av regeringen. Remissutfallet visar också att det finns vissa
uppdrag som är mer liimpade för en fiskal än för en assessor. .Även om
de offentliga uppdragen i rrincir bör styras över till assessorerna hör
allts[1 fiskalerna inte vara helt uteslutna fr[in si\dana uppdrag.
Den nya ordningen innehiir inga förändringar niir det giiller lagstiftningsarbetct i regeringskansliet, i riksdagsutskotten eller i kommitteerna.
Ocksä i andra hänseenden mäste i det fort~;atta arbetet skiilig hänsyn tas
till dessa orgam särskilda ställning i statsförvaltningen.
Inom regeringskansliet p[1g:1r ett fortlöpande arbete med all hegriinsa
regeringens befattning med löpande förvaltningsiirenden. Niir tjänstledighet<irendena under en tid prövats av regeringen och en fast praxis
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hunnit etableras. hör förut<iltningarna vara goda för att delegera heslutanderiitten till n~igon myndighet under regeringen.
Sädana fiskaler och assessorer som !"öre den I januari 1985 iir tjänstlediga. antingen automatiskt till följd av tjänstefört'ning eller p[1 grund
av siirskilt tjänstledight'tsht'slut. berörs inte av den n_va ordningen s[1vitt
gäller det uppdrag eller den anstiillning de då är lediga för. Detta innehiir
att det iir möjligt att genomföra de angivna begriinsningarna efter hand
och att rimlig hiinsyn kan tas till de övergängsprohlem som kan uppkomma for den euskilde. domstolarna och de herörda fiirvaltningsmyndigheterna .

.4 rdc/11i11gsi11dc/11i11gc11 i Srockholms. Ciii1chorg.' och Malmii 1i11gsrii11a
l min anmiilan till 19X4 C1rs budgetproposition redovisade jag mitt stiillningstagande till domstolsverhb dittills föreliggande utredning om avdelningsindelningen av tingsriitter. Verket har numera slutfiirt sin utredning med td rapporter I 1983:4 och 1984:1) om avdelningsindclningen
i de tre största tingsriitterna. Rapporterna har remissbehandlats.
De fragor som behandlas i domstolsverkets utredning är till överviigande del frägor som ankommer på de tre tingsrätterna sjiilva att besluta
om i arbetsordningen och i övrigt frågor som faller under regeringens
ansvar. Med hiinsyn till frågornas hetydelse för effektiviteten och rätts~iikerheten i de tre största tingsrätterna vill jag dock i korthet redogöra
för domstolsverkets förslag, remissutfallet och de principer som enligt
min uppfattning bör vara viigledande.
Domsto/sl'erkc1.1· förslag utgär från att man -

inom ramen för den

hittillsvarande uppdelningen i tvistem{ils- och brottmälsavdelningar hör öka avdelningarnas självbiirighet. dvs. deras förmåga att med egna
resurser möta skiftningar i arhetshördan. Detta innebiir en minskning av
den reserv av icke ordinarie domare. som f.n. st<lr till lagmannens förfogande för förstiirkningsiindamål. Sjiilvbiirighetsprincipen leder enligt
verkets uppfattning till en normalorganisation om sex domarrotlar på en
tvistem{1lsavdelning och fem domarrotlar p;'\ en brottmålsavdelning.
Denna mer decentraliserade organisation medför ett större ansvar för
chefsrädmannen i fråga om den judiciella arhetsledningen och utbildningen av främst de icke ordinarie domarna.
Utöver den grundliiggande indelningen i tvistemåls- och brottmålsavdelningar hör enligt domstolsverkets mening en viss specialisering av
m;'\kn ske. Yi~sa mål bör sålunda speciallottas till en enda avdelning. Dit
hör rnäl diir tingsriitten är specialforum, arbetstvister. konkursmäl och
mål som rör rikets siikerhel. Praktiska skäl talar vidare för att iiven
bötesmCil handliiggs p{1 en enda avdelning. Diiremot anser domstolsverket att mCil om ekonomisk brottslighet (eko-m{il), narkotikamål, militärm{1l, familjem{il och mäl enligt lagen (1974:8) om handläggningen av
tvistemål om mindre viirden (småmål) kan spridas p{t ner avdelningar än
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r.n. iir \·anligt. Skiilet för en ökad spridning av mälen iir att detta skulle
kunna ge en mera jiimnt frlrddad hörda och fr:imja sjiilvbiirighetcn.
F\ir att domanrn skall kunna vidmakthålla sina kunskaper över hela
sill \·erksamhetsomr{ide förutsätter \ crkct att dt> som hittills cirkulerar
mellan tllika avdelningar med bestiimd~t tidsintervaller. för r:idmiin tv~t
och för chefsrådmiin fem [1r.
1\fot hakgrund av de principiella öveniiganden som nu har redovisats
i'öresliir dom,tobverkct att antalt>t avdelningar minskas. \'id Stockholms
tingsrätt med tv~1 len tvistemitba\delning - vattendomstolen - och en
hrottm:tlsavdelning) och vid Göteborgs tingsr:itt med en (cn tvistem<"tlsavdelning). rör Malmö tingsr~i\l föresl:is ingen fodring av antalet avdelningar.
De llesta rnnissi11.1·1an.1cma godtar den a\· domstolsverket uppst:illda
sj:ilvb:tnghetsprin.::ipcn och delar ocksC1 verkets uppfattning om Umpligt
antal dumarrotlar p[t avdelningarna. Bl.a. de tre tingsr:itterna framhäller
dock att principerna bör tilliimpas med urskillning, eftcrsom iiven andra
faktorer :in antalet rotlar iir av hetyddse för en effektiv organisation.
StJm s:1dana faktorer n:imns m<lbtrukturcn. personalsammans;ittningen
m:h lokalerna. Flcra remissinstanscr, bl.a. statskontoret, menar all sjiil\'h;irighetsprincipen inte bör drivas sä längt all varje domare indelas pt1
rotel utan lagmannen hi\r ha en viss resc:rv till sitt förfogande.
De flesta remissinstanserna utg:'lr fr:tn att de tre tingsrätterna bör vara
indelade i tvistem<'ils- och brottmälsavdelningar men har kritiska synpunkter mot verkets förslag att sprida vissa mäl p~t !ler avdelningar än
nu. M:rnga menar att domstolsverket har underskattat viirdet av specialisering. I synnerhet giillcr detta eko-m:llen. narkotikam[ilen och familjemålen. Däremot godtar man i allmiinhet att småmålen sprids på llcr
a\·delningar iin nu.
Stockholms tingsrätt godtar för sin del att antalet tvistemälsavdelningar minskas med en. dock först den I januari 1987, dä tingsr:ittens nya
lokaler i kvarteret Klamparen kan tas i bruk. Tingsrätten är ocksä beredd
att mimka antalet brottmålsavdelningar. om en motsvarande minskning
sker i fraga om antalet {tklagarkamrar. Göteborgs tingsriitt mocs:itter sig
den föreslagna indragningen av en tvistemälsavdelning.
För egen Je/ vill jag inledningsvis erinra om vad jag anförde i 1984 :1rs
budgetproposition i fr[tga om avdelningsindelningen av andra tingsriitter än de tre största. Jag framhöll där att tio domarrotlar iir den nedre
gr~ins

vid vilken avdelningsindelning bör övervägas. att en avdclnings-

indelad tingsriitt i princip skall vara specialiserad. att domarna med ett
par års intervall bör cirkulera mellan avdelningarna och att chebn'\dmannen bör ha ett direkt arbctslcdningsansvar för den avdelning han
förestår. Dessa principer bör enligt min mening ha giltighet ocksä vid
avdclningsindclningen av de trc största tingsriitterna.
Jag kan mot denna bakgrund ansluta mig till domstolsverkets uppfatt-
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ning att en hrottm[tlsavdclning i allm:inhet hör ha minst fem och en
tvistem:tlsa\delning minst sex domarrotlar vid de tre största tingsr;itterna.
;'\;ir det giiller specialisering vill jag erinra om att avdelningsindelningen i första hand syftar till arhetsfördelning och överbliå men att
den ocb[1 hör anviindas som ett instrument för att bygga upp en ökad
kompetens och vana hos domare och kanslipersonal. Detta giiller inte
mimt p;'1 st1dana omr:tden diir särskild utbildning har meddelats ett
hegr;insat antal domare som fallet iir i fråga om eko-brott. Hiinsyn hör
ocks:l tas till vad jag skulle vilja kalla för serviceaspekten. I en mindre
dnmstol iir det i allmiinhet intl' sdrt för allmiinheten. ombud eller
myndigheter all söl·:.1 sig fram till dem som inom domstolen sysslar med
eller har erfarenhet a\· en viss typ av mt1I. Dessa 1111jjligheter minskar
emellertid i takt med domstolens storlek. Inte hara effektivitets- och
r;ittssiikerhctsskiil utan ockst1 serviceskiil talar diirför för att man i de
!>lOra domstolar som det hiir iir rr:tga om hör specialisera mitlen i förhttllandcvis stor utstriickning. En s{idan specialisering mellan avdelningarna motsvarar för övrigt den specialisering som kan förekomma påmindre domstolar genom att vissa m<lltyper lottas endast p<t vissa domarrotlar.
f:.nligt min mening bör man diirför - förutom de mttl som enligt
verkets förslag hör speciallottas - ocksil söka hälla samman ekom[ilen
och narkotikamälen till ett begriinsat antal avdelningar, siirskilt om en
motsvarande specialisering förekommer p•I :1klagarsidan. Inte heller
familjemålen hiir spridas på ett stort antal avdelningar.
N:ir det gäller antalet avdelningar rttdcr enigh..:t om att en tvistem~lls
avdelning kan dras in vid Stockholms tingsrätt. Jag delar tingsriittens
uppfattning att indragningen hör anst<I' till dess de nya lokalerna i
kvarteret Klamparen kan tas i bruk.
I likhet med domstolsverket an~er jag att starka skiil talar för att odsä
antalet brottmålsavdelningar i Stockholms tingsriitt kan minskas med
en. En viktig fdga i det sammanhanget iir om en säd an minskning ocksä
hör leda till en motsvarande omorganisation på åklagarsidan. Eftersom
den lokala iiklagarorganisationen f.n. ses över a\· åklagarkommitten (Ju
1984:04) anser jag det naturligt att den frågan behandlas av kommitten.
Hiinsyn hör ocks{t tas till den förestt'tende ombyggnaden av ri\dhuset.

Det iir därför varken nödv:indigt eller liimpligt att redan nu ta slutlig
stiillning till antalet brottmillsavdelningar.
Antalet avdelningar i Göteborgs tingsdtt minskades

~tr

1980 med en.

Den nu\·arande organisationen synes fungera väl, och en ytterligare
mimkning av antalet avdelningar skulle inte medföra en fdn alla synpunkter idealisk lösning. Antalet avdelningar vid Göteborgs tingsr:itt
bör diirför lämnas oföriindrat.
Mot bakgrund av de överväganden som jag nu har redovisat har
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regeringen på min föredragning den X novemher 1984 heslutat om åtcrhesiittande av ett antal chefsddmanstjänster vid de tre herörda domstolarna.

Niiml!liemä1111e11s ersiitt11i11g och tjii11stgiiri11gs/("irhiillamle11
Under hösten 1984 har en inom justitiedepartementet upprättad promenhiria lllll n:imndemiinncns erS:ittning och tj:instgöringsflirhallamkn
remisshehandlats. I promemorian diskuteras olika alternativ för att förh:ittra n:imndem:innens arvode. Under remisshehandlingen har det stora flertalet remissinstanser stannat för promemorians alternativ B, som
inneh:ir att det nuvarande dagarrndet. 220 kr.. heh[11ls som grundarvode
od1 att de niimndemiin som pä grund av niimndemannauppdraget fär
vidkännas en inkomstförlust får ett tilliiggsarvode för den del av inkomstförlusten som inte täcks av g.rundarvodet.
I promemorian diskuteras ncb:1 de effekter som en förkortning a\'
n:imndemannauppdragen från sex till tre ;)r skulle kunna ha för en mer
allsidig. rekrytering. Vidare herörs tjiinstgöringstätheten och antalet
niimndcmän vid de olika domstolarna.
En majoritet a\' remissinstanserna avvisar tanken på kortare mandatperioder. Diiremot är de flesta ense om att den tjänstgöringstäthet som
anges i promemorian -- [1tta till tio dagar per [1r - är ett lämpligt
riktm;irke. De flesta remissinstanserna delar också promemorians ständpunkt att fri1gan om antalet niimndemiin som bör knytas till varje domstol hör lösa~ först efter en utv:irdcring a\' 1983 {1rs domförhetsreform.
För egen del anser jag att man i arvodesfrägan hör v:ilja den lösning
med grundan·odc och individuellt tilliiggshclopp som majoriteten av
remissinstanserna har stannat för. L1g finner det diirvid mer angeliiget
inte minst från rekryteringssynpunkt att utnyttja de hcgränsade ekonomiska resurserna för att kompen~era dem som lider inkomstförlust på
grund av nämndemannauppdraget iin att göra en generell höjning av
grundarvodet. Eftersom det är fråga om ett helt nytt system för arvoderingen med den osäkerhet detta innebär i fråga om kostnadsberäkningarna anser jag att man åtminstone inledningsvis hör sätta ett tak för den
sammanlagda summan av grundarrndet och tilliiggsheloppet. Den i
promemorian antydda nivån, som anknyter till brytpunkten i skattesystemet, kan enligt min mening vara lämplig i detta sammanhang.
Det iir betydelsefullt att det nya systemet hlir enkelt och smidigt att
tillämpa för niimndemännen. domstolarna och domstolsverket. De ytterligare överviiganden som kan behövas i det hänseendet bör emellertid
inte hindra att de nya ersiittningsreglerna kan införas fr.o.m. den 1 juli
1985. I mitt hudgetförslag heräknar jag diirför <•milj. kr. för förhättrade
arvoden åt niimndemännen.
Retriiffande mandattiderna finner jag i likhet med nertalet remissin-
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stanscr :1tt Je inte har en siidan betydelse för rekryteringen Jtl det finn'
,kiil att fiirkorta dem.
I fr~!ga om tjiinstgöringstiithetcn OL'h antalet nämndemiin delar Jag
promen111rians uppfattning.
I /e111.11ällun
~led hiimi"ning till 1·ad jag har anf\"irt och till sammanstiillningen hem-

stiilkr jag att regeringen
förcsl~ir riksdag.en att till Allnui1111a do111s10/ama för budget[1ret l9l)5,·:-:o
anvisa ett fiir,lagsanslag av 940 5::<0 000 kr.

0 3. Allmänna fönaltningsdomstolarna
1983/84 Utyift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

304 072 287
300 055 000
308 427 000

Allmiinna förvaltningsdomstolar iir liinsri.itterna. mellankommunala
skatterätten. kammarriitterna och regeringsriitten.
Linsriitterna och mellankommunala skatteriitten iir allmiinna förvaltningsdomstolar niirmast under kamm:.1rriitterna. Det finfö 24 li.iför:itter.
Kammarriittcrna iir övcrriitt i de m{tl som fullföljs fr~in bl.a. liinsriitterna. Det finns fyra kammarriittcr, kammarriittl'n i Stockholm (sju avdelningar), kammarriitten i Götehorg (sju avdelningar). kammarriitten i
SundsYall (fyra avdelningar) och kammarrjtten i Jönköping (tre avdelningar).
Reg.eringsriitten iir högsta allmiinna f'ön·altningsdnrnstol. Regeringsriitten iir överriitt i de m;'U som fullföljs fr[m kammarriitterna och högsta
instans i patentm;'1l. Dl1mstolen iir delad p~\ tre anklning:ar. 1 dorm;tolcn
finm 22 regeringsr{1d. Fyra av dessa tj~in~tgör f.n. i lagr~1det. För regcringsr:ittcn finns ett kan~li till vilket reg.eringsriitts:-:L'krctcrarc iir knutna.
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Beräknad ändring 1985/86
Domstolsverket Föredraganden

Personal

Regeringsrätten
Regeringsråd, kanslichef
och regeringsrattssekreterare
Övrig personal

60
53

Kammarrätterna
Domare och fiskaler
Övrig personal

171
179

Länsrätterna och mellankommunala skatterätten
Domare
Personal med beredningsoch föredragandeuppgifter
Övrig personal
Summa

209
345
413
1 430

Anslag
Förval tningskostnader
244 610
!därav lönekostnader)
1230 100
Reseersättningar
2 720
Lokalkostnader
44 135
Ersattning till nämndemän
8 590
Summa

000
000)
000
000
000

300 055 000

.. 9
I+ 7
+
+2

059
521
272
769
146

000
000)
000
000
000

+12 246 000

' 4 232 000

I+ 4 014
245
+ 2 765
+ 1 130

000)
000
000
000

- 8 372 000

Domstolsl·erket
I. Huvudförslag 309 73X 000 kr.
2. Pris- och löncomräkning 111.m. 14 808 000 kr.
3. Enligt regeringens beslut i regleringsbrev för innevarande budgetår
skall domstolsverket vidta åtgiirder för att till den I juli 1985 successivt
avveckla förstärkningsorganisationen för halansavarhetning i länsrätterna. Domstolsvcrket anser emellertid att de hesparingar som under
budgetåret 1985/86 kan göras genom denna avveckling till viss del bör
anviindas till förstirkning a\ kammarrätterna di-ir arbetsläget fortfarande är ansträngt. Verket har diirför - utöver huvudförslaget, som innehiir
en minskning av anslagsposten Förvaltningskostnader med 2 procent redovisat ett hegriinsat huvudförslag som innehiir att anslagsposten Förvaltningskostnadcr i stiillct minskas med I procent eller 2 562 000 kr.
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Fiircdragandcns ii\cnägandcn

Dom.1·10/amas arhe1slägc

111.111.

I regleringshn~ven fiir de senaste hudget<lren har fiireskri\·its att domstnlsverket skall vidta {11giirder för att till den I juli llJS~ -,ucct:ssi\ t
avveckla förstiirkning.sorga1fr;ationcn för halansavarhl'lning i liinsrättt:rna. Flertalet lfosr:itter hör \·id dt:n tiden ha niitt ner till gl)dtaghara
ndlhalanser. vilket enligt min mening innchiir att skatt1~111:t1e11 i allmiinhet bi'lr ha en omloppstid p<"1 högst ett [1r. Jag iir med\·ct.:n om att det för
vissa l:insriitter :ir sdrt att redan d;1 uppfylla denna m<"tkittning. An,laget hör libiil eftc'r pris- och löneomr:ikning kunna minsL" med 4 milj.
kr. som motsvarar kostnaderna för t1terstuden av fiirst:irkningsPrganisationen. Härutöver hör en hegriinsad tilliimpning. av hurndr.:·irslaget kunna ske.
Emellertid inger kammarriitternas arhetsUige allt_iiimt oro. Det iir diirför nöddndigt att resen·era en del av den besparing som fi',l_ier a\· vad
jag tidigare sagt för att kunna heh;llla och. om det behövs. n~tgot utöka
de tillfiilliga förstiirkningar som för innevarande hudgetiir har tillförts
kammarrätterna.
Sammanfattningsvis innehiir mitt förslag att anslaget efter pris- och
löneomriikning minskas med 8 milj. kr.
I prop. 1984l85:70 har föreslagits att den kommunala taxeringen av
juridiska personer slopas. Om förslaget genomförs kommer mellankommunala skatteriittens arbetssituation att i grunden föriindras. dock först
under hudget{tret 1986/87.
Niir det giiller frågor som hänger samman med karriärmöjligheterna
för de icke ordinarie domarna får jag hiinvisa till vad jag har anfört
under anslaget Allmiinna domstolarna.
På skäl som jag har redovisat under anslaget Allmiinna domstolarna
bedknar jag medel ( 1 milj. kr.) för en förb;ittring av niimndemiinnens
ersiittning.

B_1-rtisek!"l'lerarna

Domstolsverket har i en raprort (I 9X3 :~) kartlagt och analysc1 at de
prohlem som föreligger niir det gäller rekryteringen. lönesiittningen och
utvecklingsmöjligheterna för hyrftsekreterarna i länsriitterna. I rapporten uttalas att det inom ramen för det nuvarande ~ystemet med en sluten
och hegriinsad karriär inom liinsrätterna inte finns njgra fönn~:ittning.ar
att förändra hyräsekreterarnas stiillning. I promemorian diskuteras i
stället andra lösningar som gar ut pä en vi~s samordning av handliiggarkarriiirerna i liinsriitterna och länsstyrelserna.
Domstolsverkets rapport har remisshehandlats. Yttranden har kommit in från riksskatteverket, statskontoret. statens arbetsgivarverk. liinsstyrelsernas organisationsnämnd. kammarrätten i Stockholm, sex lii1"iS-
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riillcr. sex hinsstyrclser. Sverige-; domarcfiirhund san11 de herörda fack-

liga orga1fr;atil)l1erna. Flertale1 av remissinstanserna anser det viirdefull1
all hyr~1sekrcterarnas situation uppmiirksammas och tas upp till diskussion. En majoritet av instanserna ställer sig dock kritisk till den sanwrdnade karriiir som har skisserats.
Ä\·en jag finner del viirdet"ullt att dnrnstolwerket har hclyst de prohlem som uppcnharligen kan förekomma hetriiffandc hyr~bekreterarna.
Jag an~l'r dud att det f.n. inte iir rätta tiden att söka en li.isning som
innehiir en mer ingripande organisatorisk fiiriindring. Hjnsyn m;bte
hl.a. tas till det p;!g~1ende reforrnarhetet p:1 ska1tcomr:1det. .lag iir diirför
inte beredd att nu föra fram n~1gra fi.irslag till fi.iriindringar för hydsckreterarna.

Il e111.,·1iil/a11
Med hiimisning till vad _jag har anfört och Lill sammanstiillningen hemstiiller jag att regeringen föresUr riksdagen
all till Allm1l1111ati"irl't:l111i11gsdoms10/ar11a fi)r hudg.:l:ire1 l•l8.'i·'86 anvisa
l"tl förslagsanslag av 30X 427 000 kr.

D 4. Bostadsdomstolcn och hyresnämndcrna m.m.
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

34 448 649
35 170 000
36 020 000

Hyresnämnderna har till urpgift bl.a. au medl<t och vara skiljenämnd
hyrest\'ister samt att avgöra vissa typer av s{1dana tvister. Arrendenämnderna har motsvarande uppgift i arrendetvister. Flenakt av niimnderna har två eller tre län som verksamhetsomrilde. Hyresnämnderna
har gemensamt kansli med arrendenämnderna. Sädana kanslier finns pä
tolv orter. Chef för kansliet är det hyrcsr:ld som har utnämnb eller
förordnats till det.
Bostadsdomstolen är fullföljds- och slutinstans i de ~irenden som
avgörs av hyresniimnderna.

1
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Beräknad ändring 1985/86

1984/85

Domstolsverket Föredraganden

--------Personal

Bost adsdoms tal en
Domare och föredragande
Övrig pc:rsonal

13
8

Hvresnämnderna
Hyresråd
Övrig personal

31
98
150

Summa

Anslag
Förval tningskostnader
(därav lönekostnader)
Reseersättningar
Lokalkostnader
Summa

29 555 000
124 970 000)
680 000
4 935 000
35 170 000

.,. 668 000

- 470 000

i+ 521 000)

i" 460 000)
60 000
320 000

68 000
- 297 000

+

+1 033 000

- 850 000

+

Oomstolsvcrket

1. Huvudförslag 36 203 000 kr.
2. Pris- och löneomräkning m.m. 1650000 kr.
3. Huvudförslaget inneh~ir att anslagspos1cn h.irvaltningskostnader
efter pris- och löneomräkning minskas med 617 000 kr. Dom~tols\'erket
hedömcr det möjligt att astadkomma dessa hcsparingar.
Föredragandens Ö\'enägandcn

För nästa budgetår kan anslaget heriiknas enligt huvudförslaget.
Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen
föreslår riksdagen
all till Bostadsdomswlen och h_rre.rniimndema m.m. för budget~iret
1985.186 anvisa ett förslagsanslag av 36 020 000 kr.
D 5. Utrustning till domstolar m.m.
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

9 814 000
14 300 000
15 900 000

Reservation

761 000

Från anslaget hetalas kostnader för inköp av utrustning och inventarier för myndigheterna inom domstolsverkets förvaltningsomr•1de med undantag av de allmänna advokathyr{ierna - , konsultkostnader i
samband därmed samt kostnader för flyttning.
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Domstol.1Takc1 haiiknar mcdelshehovet för hudgetärcl 1985. X6 till

J l) 300 000 kr.
Föredra~andens

öwnäganden

.lag heriiknar anslagshehovet till 15 900

non

kr .

.lag hermt;iller att regeringen föresl~ir riksdagen
att till U1ms111ing 1i/I domstolar m.m. riir hudgethet 1985/Xfi anvisa en
reservationsanslag a\' 15 900 000 kr.

[) 6.

Ryg~nadsarbeten

1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 FOrslag

för domstols,·äscndet

61 329 000
28 500 000
54 000 000

Reservation

3 937 000

Från anslaget hetalas utgifter för investeringar i hyggnader för domstolsväsendct.
Byggnad.1styrcl.ff11 beriiknar den sammanlagda medelsförbrukningen
under budget{1ren \984i85 och 1985/86 till I 16 milj. kr. 1-ör budget~m:t
I 985/86 beräknar byggnadsstyrclsen medelsbehon~t till o I milj. kr.,
vilket innebär en ökning med 32.5 milj. kr. i förhållande till anslagd för
inne\'arande budgetär. Den allm:inna l:iyggnadskostnadsut \'ecklingcn
för tiden den 1 januari 1983 - den I januari 1984 heriiknar styrelsen till
6 procent.
Medelsförbrukningen under hudget:hct 1983/84 blev 17 milj. kr. högre iin heräknad. Den högre mcdclsförhrukningen iir enligt hyggnadsstyrelsen ett resultat framför allt a\ nytillkomna projekt. fiirskjutningar i
bctalningsutfallet mellan budgetären och eng<"mgseffekter \'id övergång
till redovisning enligt bnkföringsm~issiga principer. För att tjcka den
ökade medelsfi.irhrukniLgen har byggnadsstyrelsen begiirt ett tilliiggsanslag av 22 milj. kr. för hudget[1ret 1984/85.

Föredragandens övcnäganden
Regeringen har med stöd a \' riksdagen' bemyndigande ( prop. 1982/
83: 150 bil. L Fi U 50, rskr 392) den 12 april l 984 uppdragit åt hyggnadsstyrelsen att utföra en nyhyggnad för Stenungsunds tingsrätt inom en
preliminär kostnadsram

<H"

17,9 milj. kr. Jag för upp kostnadsramen och

heriiknar medel för hyggnadsobjektet i mitt förslag till investeringsplan.
Jag har inte något att erinra mot de iindringar av kostnadsramarna för
pågående byggnadsohjekt som byggnadsstyrelsen har föreslagit. Ändringarna föranleds i huvudsak av den allmfona hyggnadskostnadsutvecklingen.
Med anledning av att medelsförbrukningen blir högre än anslaget för
innevarande budgetar kommer nedanstående sammanställning att visa
ett underskott.
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Jag :11erkommcr till fr{1gan om ytterligare anslag för

I ()84 ·

l1lll tillägg~budget.

<:'5 '.i samband med förslag

Ltg förordar att medel för niista budgi:t:1r an\·1~as enligt följ:.inLk
inn~sti:ringsplan

och

an~lag~beriikning.

Investeringsplan (1 000-tal kr.
Projekt

Kostnads ram

Hedelsforbrukning

83-01-01 84-01-01

Faktisk Beräknad för
t o.m
84 06-30 19B4/85 1985/86

Byggstart
år 'llånad

Färdigstallande
år -

månad

- - - - --------·-----·--

Objekt färdigställda
tore 1983-07 01 men
ej slutredov1sade 42 000
Svea hovratt, ombyggnad av Hessen10 400
steinska huset
Stockholms tingsrätt, nybyggnad i
140 300
kv. Klamparen
Nyköpings tingsrätt
m m. , nybyggnad
22 500
Halmö tingsrätt
m. m. , nybyggnad
39 700
i kv von Conow
Karlskoga tingsrätt,
10 100
nybyggnad
Stenungsunds tingsrätt, om- och till7 900
byggnad

36 110

4 120

10 500

10 409

90

148 400

1B 113

23 000

16 820

5 000

1 000 82 12 84-04

41 700

29 747

8 000

2 000 83-02 84-10

10 100

1 668

6 500

1 500 84-01

8 400

1 108

4 500

2 500 84 lC 85 09

7 506

4 000

4 000

- 8 810

8 335

Projekteringskostnader
Erfarenhetsmässig
reduktion av
medelsbehovet
Summa

1 334

41 600

272 900 283 700

121 481

83-02 84-03

30 000 50 000 83-11

86-11

85-05

53 400 54 000

Anslagsberäkning (1 000-tal kr. )
Hedelstillgång

Beräknad medelsförbrukning

Behållning 1984-07-01
Anslag för 1984/85
Anslag för 1985/86 (förslag)

3 900
28 500
54 000

Summa

86 400

1984/85
1985/86

53 400
54 000

107 400

Jag hemställer att regeringen föreslar riksdagen
att till B_rggnudsarhc1e11 fiir dumsw/.1Tt'isende1 för
anvisa ett reser\'ationsanslag a\' 54 000 000 kr.
7

Riksdagen 198.J. ·85. I sam/. Nr HJO. Bilaga 4

budget~'tret

1985/86
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E. KRIMl'.\ALVÅRDEN
E I. Kriminahårdsstyrelsen
1983/84 Utgift

81 856 545

1984/85 Anslag
1985186 FOrslag

Bi 368 000
85 159 000

Kriminalv:1rdsstyrelse11 iir central fiir\'altningsmyndighet för iirenden
om kriminaldrd. Styrelsen iir chefsmyndighet för regionkanslierna.
kriminaldrdsanstalterna. de allmänna hiiktl'na och skyddskonsulentnrganisationrn. Styrelsen iir hu\'udman l'ör öven·akningsniimnderna. Styrelsen tillhandahåller personal och annan service l'ör den verksamhet
som hedri1·s av kriminal\·~udsniimnden. Niimnden handliigger vi~sa
iircnden rörande dem som har dhmts till LingeJ.;c L'iler internering.
~riminalv~1rdsstyrdscn leds a\ en styrelse. Inom kriminah~hdsstyrcl
scn l"inns tvCt a1·dclningar. en för klientfr~igLir och en l'iir administration.
Dessutom l'inns en planerings- lich samlirdningsenhet.
1984/85

Beräknad andring 1985/86
Kriminalv5rds
styrelsen

Personal
Summa

366. 5

Anslag
Forval tningskostnader
63 953 000
(54 848 000)
(därav lonekostnader I
Lokalkostnader
7 508 000
Förhyrd datamaskintid m. m.
8 492 000
Revis1onskontor sä r kostnader
1 415 000
Summa

Före
draganden

81 368 000

+ 3 443 000
(+ 2 452 000)
+ 418 000
+ 2 523 000
+

- 2 336 000

1- 1 949 000)
T

85 000

+ 6 469 000

1 087 000
300 000
68 000

T

3 791 000

-------·

Kriminalvårdsstyrelsen

I. Huvudförslag budgetåret 1985/86 87

s:n 000 kr.

2. Pris- och löm·omräkning m.m. 7 012 000 kr.
3. Kriminalvårdsstyrelsen föresUr ett begränsat hu\'udförslag under
en treårsperiod. Förslaget innebär en neddr;:igning med sammanlagt l 8
tJiinster. Styrelsen föreslår vidare att dessa tjänster får användas för de
först~irkningar av linjeorganisationen ~om kommer att hehövas i sam-

hand med en decentralisering från styrelsen.

Prnp. 1984/85: 100
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(in~n·ägandeu

St<1tsmaktern<1 har under SL'nan:

:lf ~,u-ii\'<it

efter alt i allt stiim: utstriid-

11ing !lytta över beslutsbefugenheter fr{rn central nivt1 till regionala och
lokala organ. l'v!{ilsiittningen :ir alt genom decemraliserings:-ltgiirdern<i
ge de cemrala myndigheterna mi·i_jlighet alt all\<inda sin<1 rt'surstr 1·61
uppgifter a\· nit:ra Ö\'t:rgripande slag säsom fri1gor riiramk inriktningen
a\· \'t:rksamheten. utvecklingsarbett:, utbildning och rt1dgirning.
l rrnm .iustitiedt:partemelllet tillsattes under :'tr 198.1 en arbetsgrupp
llll'U uppgift att öven·iiga n1i1_ilighett:rna till en decentralisering p:1 kriminalv;irden~ omr:ide.
Fi1rctriidare fi_ir olika a\'delningar LKh enheter inom kriminaldrds~ty
relsen har under :1r l'-lS.1 bt:reth tillfiille att inför arbet>gruppen rt:dovi~a
sina arhctsuppgiftt:r i dt:n nu\'arande organisationen_
lrwm iirbet..;gruppen h:1r <irskilt medelsfiirv:litningen. r;ithdnh- och
register:irenden samt arhetsdriflen diskuterats ~nm möjliga omr[1dt:11 for
en deeenU<tlisaing fr:in kriminal\'ardsstyrclsi:n ut till lin_iet:1rganis:1tiu1H:'1L

Jag kommer inom kort att ge kriminalvärdsstyreben i uppdrag att
undt:rsiika mö_jlighi:tt:rna <Jtt genomföra en decentralisi:ring i i:nlighi:t
med dt: riktlinjer som arhi:tsgruppen h:.H diskuterat. I dt:n utstriickning
som kriminalvarJsstyrelscn inte s_iiilv har hefogenhet att genomföra de
olika decentraliseringsiitgiirderna. for styrelsen ktim111<1 in med förslag
till regeringen_
Med hiinsyn till det decentraliseringsarhete som ~kall hedri\·as förordar _i;.g att anslaget under de komma1.tk fem budget:iren enligt huvudforslaget r:ikna~ ned med sammanlagt tio procent. Fi.ir budget<irt:t 1985 ·
86 hör en reduktion gi_iras med tv:1 proct:nt. Jag a\'ser au i nii~U ars
budgetproposition återkomma till fördelningen av huvudförslaget under
de följande aren. Av den sammanlagda besparing som tilliimpningen ;iv
huvudförslaget kommer att ge under femårsperioden hör högst 40 procent få användas för att förstärka linjeorganisationen.
l\led hänvisning till sammanstiillningen heriiknar _jag anslaget till
85 I 59 {)(HI kr.
Jag hemstiiller att n:geringt:n föreslår riksdagen
an till J..:ri111i11afr1ird1.11yrd1·e11 förhudgei~lrct 1985/86 anvisa ett förslagsansl<ig av S5 159 000 kr.
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E 2. Kriminalvårdsanstalterna
1983/84 Utgift
19B4!B5 Anslag
1985/86 Förslag

1 290 179 767
1 335 335 000
1 402 688 000

Den I tiktober 1984 fanns inom kriminal\"ftrden 19 riksanqalter med
I :192 slutna och 484 öppn;1 plabcr. 55 lokalanstalter med I 07X slutna
och I 184 öppna platser samt 24 hiikten med I 295 platser. Riksanstalterna iir direkt understiillda kriminaldrdsstyrelsen medan hiiktena. kikalanstalterna och skyddskl1nsukntdistrikten iir organiserade i I J regiPncr.
I lcdnin,l!en för \'arje region finns en kriminal\'t1rdsdirektiir.

·---------·--------

-----·-------

Beräknad i1ndr111g 1985/86

1984/85

--------Kriminalvardsstyrelsen
Personal
Styresmän m fl
Lakare, psykologer
Sjukvårdspersonal
Ti 11 synspe rsonal
Personal i arbetsdrift
Kontorspersonal
Maskinpersonal
Förråds- och ekonomipersonal

2 943

Summa

4 623.5

Anslag
Förval tni.ngskostnader
(därav lönekostnader I
Lokalkostnader
Gemensamma funktioner i
kvarteret Kronoberg
Vårdkostnader
Arbets- och studieersättningar
Råvaror m_ fl. utgifter
for sysselsättning av
de intagna
Diverse utgifter
Summa

304
24,5
87, 5

3 867 000
152 100 000

13
1

- 1. 5
- 43

580
289.5
57
338

911 592 000
(859 481 0001
132 382 000

t

-

Före
draganden

- 11

-,- 3. 5
+ 5
+

78

+ 91 802 000

(1)

-,- 52 909 000

(t 90 919 000) (-,- 60 514 000)

- 14 349 000

+

6 129 000

t
348 000
+ 29 473 000

-

851 000
7 438 000

37 469 000

-

95 034 000

+ 1 901 000

2 891 000

336 000

1 335 335 000

+147 469 000

9 260 000

26 000

+ 67 353 000

( 1) Medel beräknas för 53 nya tjänster. Den planerade stängningen av
anstaltsplatser kommer dock att medföra att ett antal tjänster. som inte
nu kan redovisas. dras in.

Intäkter inom arbetsdriften redo\'isas pii statsbudgetens inlwmstsida
under Försäljningsinkomster. Inkomster vid krimin::il\'arden.
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Kriminahårdsstyrelscn
I. Hurndfiirslag huJgel<°ir·:t 19X5:"8(l I 43X 92'1 OOU kr.

2. Pris- och liineomrfikning m.m. 130 268 000 kr.
3. Styrelsen föresl:ir ett huvudrör~;lag om fem procent under en trd1rsperiod. varvid merparten tas ut under hudget[1ret 1987 · 88. Fi'lrslaget
Cöruh:iller en miföLtd andndning av frihctsstraff för vissa brott.
4. l\ya ~lutna lokalanstalter. var och en med 42 platser. tas i hruk i
H:iini.'>~and, M:.ilmö och Giivk under hudget:trct 1985/86. Samtidigt
liiggs den nu\"arande anstalten i G:ivle ned. Medel yrkas för sammanlagt
71 tjänster t + 13 4oU ooo kr.).
5. Den nu,·arande iippna lokalanstalten S\artsjö med Ml platser delas
l·nligt tidigare beslut upp i den slutna lokalanstalten Fiiringsii med 44
plaher och den öppna lcikalanstalten Svartsjö med 47 platser. För öbdl·
driftb1stn~1der genom omorganisationen her:iknas I 294 O<Hl kr.
ö. Regeringen har under hudget:1ren 1983 · 84 och 1984 85 anvisat 1,6
resp. 2 milj. kr. J'ör all genomföra en perslln<iluthildning med syf"te al!
intensifiera narkotikabeLimpningen vid kriminalvf1rdsanstalterna. Kriminaldrd~;stvrelsen föreslår att uthildningen rnr fortsätta under hudget[1ret 1985. 80 01.:h har beräknat 2 milj. kr. for detta under anslaget E 6.
Ltbildning a\· personal m.tl.
7. För att bebmpa narkotikan p:'1 anstalterna yrkar styrelsen vidare
tv<'1 t_ifoster. Tj~insterna hchövs för att aktivera de unga intagna med
narkotikaprohlem vid kriminalv[1rdsanstalten Mariefred. Arvodesmedel
till ps-ykolL1gkonsulter ber:iknas för att ge personalen vid anstalterna
handledning i arbetet med de intagna. Siirskilda medel ber:iknas iiven för
handledning a\' personal vid Östcr;'1kerprojektet. ~ledel beräknas \'idare
för en fortsiittning av den antidrogkampanj vid anstalterna som har
p:tg:ut sedan hudgetitret 1983· 84 t + %8 000 kr.).
:\.Vid \art och ett av narkotikateamen i Stockholm och Götehorg bör
en tjiinst inriitt;1s för att man skall kunna söka upp och motivera misshrukare fiir bdiandlinl,'. ( + 448 UUO kr.).
9. De tre storstiidernas kriminaldrdsregioner behöver var och en
fiirstiirkas med en tjiinst för att fritidsverksamheten inom regionerna
skall kunna giiras effektivare ( + (171 000 kr.).
JO. Vid ,·ar och en av kriminalviirdsanstalterna Skeniis. \falmii \\Ch
Tillherga hiir genom tjiinsteuthyte inriittas en tjiinst som fritidsassistent.
Vidare hör medlen till frivillig kontaktverksamhet riiknas upp t +
_\()() ()()() kr.).

Fiirrnl/Jiing <lr.fa.\tigheta
Kriminalv~1rdsstvrelsen

för\'altar fastigheter för kriminah·:1rd>iindam<\I
till ett vid utgängen :.iv hudget[iret 1983.."84 sammanlagt bokfört drde av
ca 5X6 milj. kr.
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Resullalutj;imning fiir fastigheter <.om förvaltas av kriminalv:!rdss•yrelsen:
1984/85

Beräknad ändring 1985/86
Krim1nalv~rds-

Fbre

styrelsen

draganden

---------------------Intäkter
Ersättning för lokaler som uppläts till statsm·1ndi_gheter
Hyror och arrenden för lokaler
or.h markområden som upplåts
till enskilda

Diverse inkomster

45 100 000

6 800 000

-l

+

3 600 000

- 1 800 000

200 000

200 000

100 000

52 000 000

+ 3 800 000

Drift- och underhällskostnader
Hyres och arrendekostnader m. ~
Avskrivningar

41 500 000
4 000 000
6 000 000

• 3 964 000
164 000

Summa

51 500 000

+ 3 800 000

Sumcia

~

2 000 000

Kostnader

Överskatt att tillfciras
statsbudgeten

2 16J 000
164 000

f

I

2 01)0 000

500 000

---------------------------------

Frsiittning for lokaler som uppl:it~ till statsmyndighcter redo\'isas som
utgift under anslagsposten Lokalkostnader för kriminalvttrdsanstalterna_
Under posten Drift- och underh:lllskostnader heräknar kriminalv[trdsstyrelscn 22,8 milj. kr. för atgiirder som a\'ser l"astighetsunderh:tll
och 3X.4 milj. kr. för omhyggnad och komplettering.
Avskrivningarna her:iknas ptt giillande fastighctsbestttnd och med
beaktande av vcrkstiillda grundavskrivningar till 1,25 procent av det
bokförda hyggnadsvärdet.
Föredragandens ön-niiganden

Antalet verkstiillbara fängelsedomar har under ar 191<4 legat pi1 ungefär
samma nivå som under ;hcn 1982 och 1983. De nya reglerna om villkorlig frigivning som trädde i kraft den I juli 1983 har dock medriirt att
mcdelbeliiggningcn vid kriminalvt1rdsanstalterna har minskat med ca
350. Den under senare [tr tiimligen konstanta överheliiggningen har
därigenom upphört och förhytts i ett visst platsöverskott.
Under år 1984 har nya lokalanstalter färdigställts i Karlskoga. Kris-
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tianstad och T;iby. r.n. byggs nya l\d..;alan~taitcr i Ystad. H;irni.is:Jlld.
ivblmi.) och (j;i\k. lktr;itlandc byg!_.'.n<1cbvt:rksamheten i Ö\Tigt inom
kriminaldrden :1tcrkommer jag under ansl<1get E 7. Byggnad~arheten
för kriminal\·;mlen.
Vid de slutna riksanstalterna har under det g:111gna budgetåret funnits
e!t rlatsiiverskott. Detta kommer att minskas genom tillkomsten a\·
heslutade smt1avdelningar och stfogning av tillf:illigt öppnade platser.
Antalet plaber vid lokalanstalter och öppna ribanstalter har under
hudget<het l 9X3•X4 mutsvarat behovet. Genom den p:1gaende utbyggnaden av lok<danstalhorganisationen rnr denna under budget[iren
19X4 X5 och 19X5."X6 ett nettotilbkott av sammanlagt ca 220 platser.
1-l:irav följer enligt min mening att miudre :indam{1lsenliga :mstaltsplatser i den befintliga organi!>ali\,nen kan st:ingas i takt med att nya platser
tas i bruk. allt under förubiittning all det nuvarande bdäggningsliiget
hes tar.
Mot denna bakgrund har jag för av,ikt att inom kort föresl[t regeringen act el( antal anstaltsplatser stängs.
P<'t grund av det starka belät.gningstrycket har anslaget under en följd
av i'tr inte beriiknats enligt huvudförslaget. E.i heller detta är har denna
teknik tilbmpats. Jag har hedömt att stängning a\' platser :ir det f.n. mest
:indamttlsenliga siittet all göra besparingar inom kriminatv:1rden. Sälunda har

p~i

an~laget

grund av den av mig förordade

st~ingningen

av anstaltsplatser

räknats ned med 16 milj. kr.

Jag har her:iknat medel för sammanlagt 99 tjiins:er till de nya lokalanstalterna i H;irnösand. Malmö och Gii\'le. varvid 28 tj:inster vid den
nuvarande G:i\'leanstalten dras in (.3). Medel har vidare heriiknats för
ökade kostnader till följda\· omorganisationen av kriminaldrdsanstalten Svartsjö (4).
Fiir att heLimpa narkotika \'id anstalterna har jag ber:iknal medel för
Id tj:inster \'id kriminaldrdsanstalten Mariefred samt arvoden till psykologkonsulter för handledning av personalen i arbetet med de intagna.
~vkdel har ock<t her;iknats för att den piig:1ende antidrogkampanjen vid
anstalterna skall kunna fonsiitta under hudgetiiret 1985.'i\6 (6).
Riksdagen har p:'t förslag av regeringen i I 9X4 [irs budgetproposition
beslutat all en hostadspaviljong med 30 platser skall uppföras vid kriminalv<'1rdsan'1alte1~ Hall. I enlighet med vad jag förordar under ansla-

get L 7 bör denna paviljong Ln. inte hyggas. Jag har diirfiir r:iknat ned
förevarande anslag med medel för 20 tj:inster.
Från den 1 januari 1985 erh[tller sjukv~trdshuvudman ersiillning fr:rn
sjukrörs:ikringen 1.:nligt lagen (1%2:.3811 om allmiin förs:ikring för öppen sjuk värd till bl.a. anh[tllna. hiiktade och intagna vid k;iminalvårdsanstalter. För dessa personer skall inte helkr erbggas n<'tgon patienta\'gift. \U\gnn ers:ittning. fr~rn kriminalvt1rden till sjukvttrdshuvudman för
s[1clan öpren sjukdrd skall s<'tledes inte utgtt fr.o.m. n:imnda tidpunkt.
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f\ih:d anledning hiirav har anslagsposten

V~1rdlrn::.tnad<.:'r

r:iknats ned med

2 milj. kr.
l'vkd hiinvi~;ning till \·ad jag har an rört och till sa!111111lldllSt;illningarna
l:>er:iknar jag anslaget fi.'>r n:i~ta hud.gctår till I 402 6~}{ 000 kr. och hem~tä Iler att n:gcri ngcn föresl~1 r riksdagen alt
I. godkiinna den av mig beriiknade driftstatt:n fiirfiirru/111i11g ar
.fä.11ighe1cr.
" till Kriminafrård.wns1al1erna för budgetåret 1985/86 anvisa ett
förslagsanslag av I 402 688 000 kr.

F. 3. F rh·arden
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Fcirsl ag

199 263 192
200 166 000
212 794 000

Friln ansbg.et betalas kostnaderna för friv~1rdsorganisationem och
över\'akning.sniimndernas verksamhet samt ersättningar till övervakart:.
Fridrdsorganisationen består av 65 skyddskonsult:ntdistrikt. Antalet
övervakningsnämnd.cr är 29.
Beräknad ändring 1985/86

1984/85

Kriminalvards·
styrelsen
Personal
Konsulent- och assistent personal
Läkare. psykologer
Sj ukvå rdspersonal
Kontorspersonal
Personal på vardavdelning
Personal på hotell och
inackorderingshem
Summa
Anslag
Förvaltningskostnader
(därav lönekostnader)
Ersättning åt ledamöter m. fl
i övervakningsnämnderna
Lokalkostnader
Vårdkostnader
Bidrag till enskild frivårdsverksamhet
Till regeringens disposition
Summa

Fbredraganden

508
4
3
241
5
12
773
143 182 000
(130 680 000)
3 429 000
20 773 000
24 694 000
7 088 000
1 000 000
200 166 000

.. 9 786 000 + 8 978 000
(' 8 521 000) 118412000)

1 441 000

+ 2 024 000

+15 854 000

921 000

631 000
1 000 000

+ 1 705 000

~

~26

712 000

- 1 000 000
-12 628 000
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KriminalYardsstyrelsen
I. Anslag budget~het I'J;\) ·;-:11 226 X?X 000 kr.
2. Pris- och löneomriikning m.m. 11 212 000 kr.
3. Styrelsen anser att det för niirvarande ini'' iir möjgligt att tilliimpa
hu\ udförslaget.
4. För att hekiimpa narkotikan hegiir styrelsen medel för handledning
av personal i arbetet med de tunga misshrukarna ( + 100 000 kr.). Vidare
beriikna' under

anslag~posten

Värdkostnader yllerligare 600 000 kr. for

att man i olika projekt i samarhete med andra myndigheter skall kunna
aktivera missbrukare inom frivtirden.

5. För ytterlig;ire projektverksam het för att få till st[md olika aktiviteter for frivårdens klienter beriiknas I milj. kr. under anslagsposten Vårdk1)stnader. Vidare heriiknas under samma anslagspost 200 000 kr. för
köp av tio hostadsr:ittsliigenheter.
6. Styrelsen föresli\r att ersiittningen till lekmannaövervakare höjs från
100 till 200 kr. per mänad. varav liksom tidigare hiilften utgör arvode och
hiilftcn ersiittning för kostnader. Kostnaderna för den höjda ersiictningen heriiknas till 13,6 milj. kr.

Föredragandens ih·en·ägandcn
Antalet klienter per tjiinsteman har minskat frän omkring 39 till omkring

30 sedan den I juli 1983, dä nya regler för villkorlig frigivning och
kriminalvärd i frihet triidde i kraft. Denna minskning har medfört att
friviirden kunnat effektivisera tillsynen och öka insatserna för förmedling av stöd och hjiilp till klienterna. Den frtm den I juli 1983 giillande
best:immelsen att skyddstillsyn i regel skall vara förenad med övervakning frfo dagen f0r domen har vidare medfört. att ökad vikt lagts vid
ku~ativa t11giirder under personundersökningstiden. I mfoga fall har
direkta hehandlings[itgiirder initierats. Detta giiller speciellt niir det finns
förutsiittningar för en dom pa skyddstillsyn. En st1dan inriktning av
personundersökningsverksamheten iir s;irskilt viktig niir det giiller narkotikamissbrukare. dt1 snabba och adekvata behandlingstngiirder kan
\'ara direkt avgörande för hur övervakningstiden skall utfalla. Behovet
av olika behandlingsinsatser under personundersi.ikningstiden har rntt
till följd att hl.a. socialtjiinsten i ökad utstr;ickning kunnat f[rnga upp fler
narkotikamisshrukare i ett tidigare skede. I mimga fall har behandlingen. kan~ke i form av en pbcering i familjehem eller p{1 hehandlingshem.
kunnat p[1börjas innan domstolen tagit st;illning i p~'\följdsfr;"1gan. Eftersom det är angel;igel att övervakningen kan komma igiing omedelbart
efter skyddstillsynsdomen :ir det viktigt att ett dl genomarbetat öven·akarförslag kan liimnas i personundersökningen. Enligt min mening underliiltas detta arhete om man i ökad utstriickning anviinder sig av
förtroendeman under personundersökningstiden. Förtroendemannen
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kan d<'i fömrdnas till iiver\'akarc och han iir genom sitt tidigare arbete
med klienten \:il insatt i dennes situation.
Fri\'<lrdcn> samarbete med andra samhiillsorgan har under de ~enastc
ären ökat i <>ml"attning och
mer rasta former. En si1d;m utveckling iir

mu

helt i linje med den s.k. normaliseringsprincipen. I syrte att hl.a. under1i.illa denna ut\ eckling har regeringen i prop. 1984/85: 19 om en samordnad och intensifierad narkotikapolitik f'iir hudgeWrct l 9fiJ/84 anvisat
projektn~rksamhct i 15 kommuner rör att f'örhiittra den
kommunali1 socialtjiinstens metoder att n;'\ bl.a. narkotikamissbrukare
inom kriminal\';'trden. /\\ dessa medel har LI milj. kr. anvisats för

.4.5 milj. kr. till

proiL'kt i fem kommuner diir kriminalvärdens klienter har uppm:irksammats siirskilt. För irrne\'arande hudget:1r har regeringen anvisat JOO 000
kr. som iir a\'scdda för narkoman\':1rdsprojekt inom frivården. Projekten
skall liiggas upp i samverkan med ~ocialstyrelsen. som iiven Lltt i uppdrag all till socialderartementet inkomma med förslag hl.a. till utvecklingsinsatser a\'seende samarbetet mellan socialtjiinst. polis och kriminalv;:ird.

Det iir enligt min mening angeliiget att det sker en fortlöpande utveckling av kriminalvärdens samarhete med andra myndigheter. Diirför är
det viktigt att de metoder för samverkan och samarbete som ut\'ecklats
genom h:ir nämnda projekt kan sprida~. Jag har för sådana samverkansprojekt heriiknat ytterligare 600 000 kr. under budgetilret 1985/86 (2).
För h~!ndledning av personal i arbetet med de tunga missbrukarmt har
jag beriiknat medel till psykologkonsulter (2).
Anslaget har inte hcriiknats med tilliimpning a\ huvudförslaget. Med
hiinsyn till klientelutvecklingen har anslaget räknats ned med ett hclopp
a\' I milj. kr.. som under innevarande år har ställts till regeringens
disposition för lönekostnader. Under förutsiittning att antalet klienter
fortsiitter att minska <H ~erjag att föreslä regeringen att medel för lönekostnader ~kall inneh<lllas i regkringsbrev.
Med hänvisning till vad jag har anfört och till sammanstiillningen
bcräk nar jag an~laget till 212 794 000 kr.
Jag hcmstiiller att regeringen fiiresl{tr riksdagen
att till Frirclrilen rör hudgetttrct 1985/86 anvisa ett förslagsanslag av

2 I 2 794 000 kr.
E 4.

Ma~kin-

1983/84 Utgift
1984i85 Anslag
1985/86 Förslag

och

~erktygsutrustning

17 502 497
26 900 000
21 900 000

m.m.

Behållning

5 906 913

Kri111i11alrärd1·s1rrelse11 yrkar en höjning av anslaget med 400 000 kr.
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.lusiiticdcpartcmcntet

Föredragandens övcnäganden
Jag ba;iknar he!Hne1 av mccit'I under ans!;tgct fiir n~ist;t tiudgct<ir till
21 ':JUO !llHI kr. och hl'mst;iJlcr <it! regeringen fiircsl~ir ribdagen
all till Muskin- och rerk1rg.1·111ru.1/11i11g 111.111. för budgcUrd 14g5 · 86 an\' isa ett rcser\'atiunsanslag a\ 21 900 IHIO kr.

E 5. l::ngångsanskaffning a\· inn•nlarier m.m.
1983/8.1 Utgift
1984/85 Anslag
1985i86 För·slag

15 160 .;59

Behå! i '1 t il~!

23 142 502

28 300 000
20 400 000

/\'ri11111wlrtird1.1ffn·l.1t'll yrL:r en hiijning a1· anslagl't med 500 000 kr.
Föredragandens Ö\eniil!;anden

Jag bl'r:iknar behovet av medel under anslaget för niista budgetiir till

:o 400 000 kr. och

hemst:iller att regeringen

före~1,·1r

riksdagen

alt till 1:.·11Kcillf!.1a11.1k(1//i1i11g ar i11r1·111arier 111.111. fiir hudgcti1ret 198.5.186
·anvisa ett rcscrvationsanslag av 20 400 000 kr.

E 6. Utbildning a\ personal m.fl.
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Forslag

11 462 176
12 151 000
15 200 000

Behållning

795 865

Frt111 anslaget betalas vissa utgifter för utbildning av kriminalvärdsverkets rersonal, rersonundersökare och överv:1kare samt utgit'ter för
praktikcentra för studerande vid

hi_ig~koleenhet.

Kriminahårdss:yrelsen
I. Hurndförslag budgeti1ret 19X5 1 X6 U .500 000 kr.
2. Pri~omr;ikning 1 549 000 kr.

3. Hul'udförslaget innehiir en reduktion med totalt fem procent under
en trei1rsperiod.
4. För fnrtsatt uthildning av all personal vid kriminaldrdsanstalterna
beriikna~

2 milj. kr. Utbildningen syi'lar till att fiirbiittra mii_iligheterna

att heLimpa förekomsten av narkotika.
5. För informations- och uthildningsinsatser som avser utbyte av kunskaper mellan frivård o<.:h socialt_iiinst betr:iffande klit:ntnna' missbruk
heriiknas ~00 OUO kr. Vidare beriiknas I 00 000 kr. för utbildning a\'
friv{1rdspersonal i sanering av klienternas ekonomi.
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Jag gl1dtar kriminaldrdsst:vrelsens fl.irslag hetriillandc hu\'udfiirslaget.
R·~duktionen om fem prn..:t:nt hör fördelas pa dt: tre budget{1ren med I. 7.
1.7 resp. 1.n ".,.
I fr<lga om :1tg~irdcr mot narkotikan har jag ber~iknat medel i enlighet
med styrelsrns fiirslag 14 och 5 ).
.lag beriiknar hehovet av medd under anslaget för nästa budget[1r till
15 200 000 kr. och hemst;iller att rcgeringL'n föreslC1r riksdagen
att till U1hild11i11g ar pasonal 111)7. för hudgetäret l9X4.:X5 an\'isa ett
reservationsanslag av 15 200 000 kr.

E 7. Byggnadsarbctcn fiir kriminah·:lrden

1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Filrslag

125 628 639
23 600 000
10 000 000

Behällning

196 037 535

Fr<'in anslaget bet;tlas utgifter för större hyggnadsföretag inom kriminalvärden.
l\.ri111i11alriird1.111.,.ef.11.'11 föreslår alt nya lnkalanstalter byggs i Rosersherg. Göteborg och Viim:rsborg för sammanlagt 99,4 milj. kr. samt att en
ny huvudbyggnad utförs \·id kriminalvärdsanstaltcn Haparanda för 18.9
milj. kr. Vidare planera' ny- och ombyggnadsarbeten för sammanlagt
118.5 milj. kr. vid kursbyn Gruvbl!rget samt vid kriminalvardsantalterna
H;illby. Kalmar. Kumla, Lcrbiick, Lindome, Liirbro, Miishult. Norrköping, Norrtiilje. Roxtuna, Skeniis. Skogomc, Stängby, Tidaholm. Torhult, Tygelsjö. Valla. Viskan. Vångdalen, V;istervik. Viister:1s. Ödc\'ata
och Ö.-;tedker.
För mindre byggnadsobjekt vid olika anstalter bedknas 11.1 milj. kr.
Föredragandens

ö~·enäganden

Riktlinjer i fr~1ga om utformningen av kriminalvårdens anstalter antogs
genom 197"}. ärs kriminalvi\rdsreform. Riksdagen har vid behandlingen
a\ 1980 ;1rs hudgetproposition godbnt en principplan för föriindringar
i lokalanstaltsorganisationen (prop. 1979/80: IOO hil. 5 s. 68 - 72. Juli 34.
rskr 282). Planen innebiir att nya lokalanstalter uppförs i områden som
f.n. har brist p{t lokalanstaltsplatser. Vidare förutsiicts i planen att ett
antal anstalter frän 1800-talet samt vissa andra an~talter som iir i mycket
d{tligt skick nyts ut.
Under {1r 1%4 har nya lokalanstalter fordigstiillts i Karlskoga. Kristiansud och Tiiby. F.n. byggs lokalanstalter i Ystad. Härnösand. Malmö
och Giivle. En lokal~mstalc beniimnd Rosersncrg har projekterats i Sigtuna kommun. Regeringen har \'idare lämnat projektcringsuppdrag för
nya lokalanstalter i Götehorg och Viinersborg.
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lkl;iggningen vid de slutna riks:111staltnn;1 h:ir minskat hetvdligt eft.:r
h;tl\'lidsreformen. Hristen p;l l;impliga loL.tlanstalbplatser i Stockhc>lnb01111\idet ~ir däreml)t fc1rtfarande stor. Jag anser d;ir!'ör att den nya lokalanstalten Rosersherg bör prioriteras före den hosucbpa\ iljnng med .\()
plaher som enligt ribdagens hes lut [1r 1%4 skall uppröra,\ id riksanstalten Hall. Enligt min lllL'lling hör denna paviljong till,\ id;1rc inte bvgg;is.

N:ir Roscrsherg öppn:1s hör lokaLmstalten Upps;ila. som togs i hruk ;'ir
1~5x

och som är i mvckel d[iligl skick, I:iggas ned. Jag har her;ikn:.tt l'n

preliminär kostnadsram a\· .1.1.5 milj. kr. 1·ör 1,)kalanstalten Rosersberg.
h'ir de nya lokalan ..,taltt:rna i !\falrnii nch G:idc. som har tidigarelagt-.
med stöd a\· finansfullmakten. her;iknar jag knstnadsrarnar om ~7.1>
resr ..\ 1.3 milj. kr. 1-'i:ir tidigarelagda byggnadsohjekl \'id kriminaldrd-,anstalterna H:illby. l\lariefrcd od1 S\irh> n ber;ikna, knstnadsramar
sammanlagt 19.7 milj. kr.

,,rn

Under Diverse objekt her:iknas I 5.x milj. kr. för p:1gi1ende 11biekt. F\ir
eventuella hyggnadsobiekt. som <1\· s;ir,ki!da sLii b\ir ku1111;1 <itLls i g;ing
sky11dsa111l, ber:iknas 5 milj. kr. .lag förordar ;,illtsa att ku.-;tn:1thr:1mt:'n
Diverse objekt rörs upp med 2U.S milj. kr.
Jag förordar att medel för n;ista budget{ir ;111\·isas enligt följ:intk
irH"csteringsplan och anslagsheriikning.
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Investeringsplan (1 000-tal kr I
.

Byggnad~ObJekt

-----------·-----------Medels förbrukning

Ko>tnadsram
-------- -----

B3 01-01

·-···--

-·-----·--------

8~-01-01

Kristianstad I lokal
anstalt I
Kumla (skärmtak,
omlaggning av
industrigård)
Luleå (förläggni.ngsbyggnad)
Majorshagen (vakt-.
i~1skri vnings ,
SJUkvårds- och
personalJ okaler I
Hajorshagen (ny
småindustri)
Malmö !lokalanstalt)
Mariefred ( (tillbyggnad av administration\
Mäsh11lt (ny huvudbyggnad)
Mäshult (vakt-,
inskrivnings- och
kontorslokaler)

Färdigst~l-

Faktisk Beraknad för
]ande
- - - - - - - - - - · miindd är t. o. m.
84-06 30 1984/85 1985/86
~~nad

-----· -----

-··------ - - - - - - - - - · · · -

Fas ughP.ts förvärv
15 000
Fardigmillda. an nu 85 000
ej slutredovisade
obje'T
G~vleilokalanstaltl 29 600
Hall!larrnsystem)
3 100
Hall (umbygg11dd av
paviljong)
2 375
Hapanrnda(fritidsbyggnad,
till byggnad av
gRrage I
2 1L5
Hinseberg (vakt -,
inskrivnings- och
törr~dsbyggnadJ
4 650
Hi ns~berg I f ntidsbyggnad)
4 90U
Huddingellokalan31 500
stal t I
Häll by i tillbyggnad
av administration!
4 900
Härniis~nd i lokal anstalt I
29 000
Harnosand(verk11 300
stadsbyggnad)
Karlskoga i lokalanstalt\
30 400

Byggstart
ar -

15 000
85 200

6 350
80 608

31 300
3 600

3 553

2 500

8 000
4 000

7 000
100

-, 000 16 000 84-11
7
83 04

85-03
83-09

9

2 000

400 84-09

85 04

2 000

646

1 250

104 83-11

84-06

4 900

4 743

150

83-05

84-05

5 000

3 111

500

300 83-11

84-09

29 800

27 553

1 750

2 450

497

6 300

2 000

3 000 84-12

85-12

30 700

027 20 000

6 000 83-11

85 04

13 700

262

6 000

2 000 84 09

85-06

32 000

25 812

4 000

1 000

22 500

23 350

i5 588

6 500

500 82 12

84-05

2 650

2 750

1 023

1 5CO

200 84-01

84-10

5 700

3 800

3 133

500

100

2 650

2 800

898

700

100 84-01

84-08

3 650
26 100

3 850
27 600

463 3 000
200 84-03
2 017 10 000 15 000 84-11

84-10
86-02

soo

6 300

2 000

3 000 84-12

85-12

8 750

8 750

3 ,,,
~~

5 000

500 83-05

85-06

6 580

6 580

3 510

3 000

100 83 09

84-11

4

.
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Investeringsplani1 000-tal kr)
- - - - -- - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----Bygg- Ff1rdigHedelsförbrukning
ByggnadsobJekt Kostnadsram
start stål----år - !ande
83 01-01 84-01-01 Faktisk Beräknad för
- -- --··-·--- r.iånad år
t. o. m.
mimad
84-06-30 1984/85 1985/86
-----------------------Norrköp111g(perso
2 180
597
100 83-11 8.+ 03
500
nalbyggnad)
2 180
Norrtälje (om- och
tillbyggnad av
admi ni st rations7 029 1 300
8 400
lokaler)
Norrtälje (ombyggnad av fyra
162 4 000 1 000 84 08 86-06
6 200
5 800
paviljonger)
Nyköring !lokal6 010 20 000 2 000 83-10 85-02
28 000
30 000
anstalt)
Rosersberg (lokal
33 500(1) 2 298 2 000 12 000 85-08 86-12
anstalt)
Singeshult (personal- och verk2 600
2 850
393 2 000
300 84-04 84-11
stadslokaler)
Smälteryd (köks- och
2 620
3 350
700
30
matsalsbyggnad)
Svartsjö (ombyggnad) 28 900
32 900 10 094 12 000 5 000 83-08 85-10
Sörbyn (vakt- och
7 100
6 700
4 000 2 500 84-11 85-08
fr itidsbyggnad)
Tidaholm (ombyggnad
av fyra paviljonger)
5 400
6 200
23 3 000 2 000 85-06 87-02
Tidaholm (förrådslo4 850
3 558 1 200
kal er I
Tidaholm (ny pavil16 300
jong)
13 800
302 9 000 3 000 84-10 85-08
Tillberga (köksoch matsalsbygg4 750
1 231 2 500 1 000 83-12 84-08
4 500
nad)
Täby (lokalanstalt) 32 700
32 000 22 161 9 000 1 000 82-10 84-05
Umeå (förläggningsbyggnad)
5 700
5 200
4 672
500
Ystad (lokalanstalt) 31 300
30 000
4 658 20 000 4 000 83-10 84 12
Diverse objekt
41 785
20 800 29 838 7 300 1 956
Projekteringskostnader
6 000
Erfarenhetsmässig
reduktion av
- 'j/ 659 19 554
medelsbehovet
Summa
565 295
-------(1) Preliminar kostnads ram

575 760 283 864 151 198 78 440

----------
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Anslagsberäkning (1 000-tal kr I
Beräknad medelsförbrukning

Medelstillgång

Behållning 1984-07-01
Anslag for 1984/85
Anslag för- 1985/86 I fö1·slag)

196 038
23 600
10 000

Summa

229 638

1983/84
1984/85

151 198
78 4,10

229 638

I enlighet med nu giillande rrincirer för avskrirning a\· nya kariulinvesteringar i fastigheter som fönaltas av kriminalv{irds-,tyreben hör
endast 50 proc.:nt av

imestering~lrnstnaderna

fi"ir nytillkommand.:

objekt tas upr som tillgiingS\iirdc i fi1rmögenhetsredmisnin!,!C'll.
Jag hemställer att r.:geringen fiireslt1r riksdagen att

I. hemyndig;,i regering.:n att besluta om byggnadsarhetL'll för
kriminalvCirden inllm d.: kostnadsramar som jag har förordat
i det

föreg~\ende.

2. bemyndiga regeringen att fastställa tillgångsvärdcn i enlighet
med vad jag har anfört i det föregående,

3. till Byggnadsarberen för kriminafrården för budgetåret 1985/
86 anvisa ett reservatio11sanslag av I 0 000 000 kr.
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F. R ..\TfSH.J..\LP \1.\'1.
F I. Rättshjälpskostnader
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

237 973 000
221 000 000
221 000 000

Fr<in anslaget betalas de riittshjiilpskostn;1dcr SL11ll enligt r:ittshjiilpslagcn ( 1972:429: urntryckt 19;>:.\:487) skall hctalas a\· allmiinna mL·del.
d.\'.S. framför allt crsiittningar till (1flentlig<1 försvarare nch bitriiden \'id
allrniin räthhjiilp.

Domstolsn•rket
Dornstob\·erket heriiknar medebheho,·et för budgcUiret
221 830 ()()() kr.

ILJX~ X6

till

Fiiredragandens öven·äganden
Rättshjälpskommitten (Ju 1%2:011 har i ~eptcrnbcr 1984 avgi\it sitt
huvudbetiinkande Den allmiinna riittshjiilpcn (SOU llJ84:1i(l).1 betiinkandet föreslår kommitten genomgripande förändringar i rättshjälpssystemet. Betänkandet är f.n. under rcmissbehandling. I avbidan p{1
resultatet av kommittens arbete heriiknar jag anslaget till oförändrat
belopp.
Jag hemstiilkr att regeringen föreslär riksdagen
att till Rättshiälpskosmader f'ör budgcti1ret I985/X6 anvisa ett försbgsanslag av 221 000 00(1 kr.

F 2. Rättshjälpsnämnderna

1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

8 858 000
8 220 000
8 330 000

Rättshjiilpsniimnderna handliigger iirendcn om riiushjiilp.

1984/85

Beräknad ändring 1985/86
Domstolsverket Föredraganden

Personal
Summa
Anslag
Förvaltningskostnader
(därav lönekostnader)
Lokalkostnader
Summa

8

38
6 841 000
(5 773 0001
1 379 000
8 220 000

(+
+
~

Riksdagen /984.·S5. I .1aml. Nr /Ull. BilaRa 4

62 000
21 0001
77 000
139 000

(i

+

62 000
47 000)
48 000

. 110 000
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Domstolsverket

I. Huvudförslag 8 359 000 kr.
2. Pris- och löneomr:ikning m.m. 280 000 kr.
Föredragandens övenäganden

För innevarande hudgetär har anslaget kunnat nedbringas med närmare
1,5 milj. kr. till följd a\' en vikande iirendetillströmning till riittshjiilpsnämnderna. Antalet iirenden fortsiittcr att minska. Riittshjiilpskommitten avser att återkomma till organisatoriska frågor bctriiffande den
allmiinna riittshjiilpen i sitt slutbetiinkande. I avbidan hiirp{t heriiknar
jag anslaget enligt huvudförslaget.
Med hänvisning till vad jag har anfört och sammanstiillningen hcmstiiller jag att regeringen förcsl{tr riksdagen
att till Riillshiiilp.rnämnderna för hudgetäret 1985/86 an vis;; ett flir~lag.;
anslag av 8 330 000 kr.
F 3. Allmänna advokatbyråer: Uppdragsverksamhet
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

0
1 000
1 000

1983/84
Utfall

Resultat
Intäkter
Kostnader
Resultat
Driftbidrag

52 156
55 437
-3 281
2 045

000
000
000
000

1984/85
Beräknat

1985/86

Domstolsverket

Domstolsverket

Föredraganden

53 480 000
53 980 000
500 000
2 030 000

53 000 000
52 500 000
500 000
2 030 000

53 000
52 500
+ 500
2 000

.

000
000
000
000

De allmänna advokatbyråernas främsta uppgift är att lämna biträde
och rådgivning enligt rättshjälpslagen ( 1972 :429: omtryckt 1983 :487).
Om det kan ske utan hinder för den verksamhet som bedrivs enligt
rättshjälpslagen, skall byråerna även lämna annat biträde i rättsliga
angeliigenheter. De allmänna advokatbyråerna skall i princip vara självbärande och konkurrera på lika villkor med enskilda advokatbyråer.
Det finns 33 allmiinna advokatbyråer. Tre av byråerna har filialkontor
på annan ort. Vid de allmänna advokatbyråerna finns 287 ,5 tjänster.
varav 149 för advokater och annan juristpersonal samt 138,5 för övrig
personal.
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Domstolsverket iir central för\'altningsmyndighet för de allmiinna
ad\'okatbyråerna.

Anslaget Allmänna advokathyri:ier: Lippdragsverksamhet iir ett fiirsbgsanslag som ta~ upp med ett formellt belopp p{t I 000 kr. Under
anslaget redovisas kostnader och intiikter för verksamheten vid de allmiinna advokatbydcrna. Anslaget f{ir i princip inte belastas. För att lösa
lihiditetsprnblem för uppdragsverksamht:ten förfogar de allmänna advokathyderna över en rörlig kredit i riksgiildskontoret. Till fiiljd av ett
ökat lihiditetsbehov har den rörliga krediten i oktober l9R4 hiijts fr;in
7 till lll milj. kr.
Ne<lgf111gen i antalet iircnden om allmiin riittshj:ilp och r{tdgivningar
\'id de ;1llmiinna advllkatbyr[terna har fortsatt under budgcUret 19~;>.· 1:>4.
I n;lgon m[tn har detta iirendebortfall kompenserats av en ökning a\·
uppdragen utan för rättshjiil psom r{idet. I\. ostnadstiick ni ngsgraden för
byr[1erna sammantagna sjönk dock hudgctfiret 1983iX4 till 94 procent.
en nedgo'.mg med två procentenheter. För att minska kostnaderna har
domstolsverket under budge1:1ret 1983/84 genomfört rekonstruktioner
och organisationsförändringar vid vissa byr<ler. Verket riiknar med att
effekterna av detta arbete tillsammans med liknande rngiirder vid andra
byrt1er under innevarande budgetär skall leda till en n:sultatförb:ittring
sä att sjiilvfinansieringsmålet kan uppn{1s under budget~1ret 1985/86.
Dornstolsverket föreslog hösten 1983 att personalen vid ,·instgivande
allmiinna advokatbynier skall fJ disponera en del av vinsten i form av
s.k. bonuslön. Detta skulle enligt verket kunna vara ett medel för att
ästadkomma minskad personalomsättning och biittre lönsamhet vid byr{1erna. Förslaget övervägs f.n. i regeringskansliet.
Sedan domstolsverket lade fram sitt förslag har systemet med marknadslönetilliigg tillkommit. Jag har erfarit att sftdana tilliigg kommer att
utg{\ till vissa av juristerna vid de allmänna advokatbyråerna och utg<'lr
från att de tas till vara för att tillgodose också de intressen som bonuslönesy~temet avses tillgodose. En liimplig ordning kan vara att följa upp
effekterna av marknadslönetilläggen innan slutlig ställning tas till förslaget om bonuslön.
rör egen del anser jag det tveksamt om advokatbyr;."terna redan nästa
hudgct<lr kan nå upp till självfinansieringsmälet. Det iir därför angeläget
att domstolsverket med kraft fullföljer arbetet med rekonstruktioner och
organisationsförändringar vid de byråer där det behövs. Det kan emellertid enligt min mening visa sig nödvändigt att företa mera radikala
<ltg~irder, särskilt vid de byråer som har visat ett negativt rörelseresultat
under en följd av år.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Allmänna advokatbyråer: Uppdragsverksamhet för budgetåret
1985/86 anvisa ett förslagsanslag av I 000 kr.
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F 4. Allmänna advokatbyråer: Driftbidrag

1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

2 045 000
2 200 000
2 000 000

Fr;rn anslaget utg[1r drifthidrag till de allmiinna advokathyr<lerna.
framfiir allt för \'issa prestationer som hyr:1erna utför av sociala sLil.
Do111.1·111ls1w/.:.c1 beräknar medclsheho\'ct för hudgetJret 1985 ·'86 till
2 030 ()()() kr.
Fiircdragandcns

ii~cn·ägandcn

.lag heriiknar anslaget till 2 milj. kr. och hemstiiller att regeringen före~;Jt1r
rikscbgen
att till .·lllmänna adro/.:.a1hrräcr: Dri/ihidrag för hudgetiiret 198\ ·x<i anvisa ett förslagsanslag ;11 2 oon ()()() kr.

F 5. Vissa domstolskostnadrr m.m.

1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

33 466 000
37 600 000
34 800 000

Fril!l anslaget betalas vissa kostnader för riitteg:rngsviisendct vid de
allmiinna domstolarna, de allm;inna förvaltningsdomstol<1rna, hostadsdomstolen samt arrende- och hyresnämnderna. Bland dessa kostnader
kan nämnas crsiittning a\ allrniinna medel till \·iuncn, m:ilsiigandc.
tolkar och konkursförvaltare samt kostnader för persPnunckrsökning i
brott mal.
Domstolswrket

Domstolsverket heriiknar mcdelshehovet för hudgetJret 1985.0 86 till

34 800 000 kr.
Fiiredragandens övenägandcn

Inom justitiedepartementet förbereds f.n. en promemoria p{1 grundval av
riksrevisionsverkets rapport ( 1983 :661 l Personundersökning i hrottm[1l.
Promemorian avses hli remisshehandlad.
Jag hitriider domstolsverkets medelsberäkning och hemställer att regeringen föreslttr riksdagen
att till Vissa domstols/.:.os111adcr m.m. för budgetJrct 1985 i 86 anvisa ett
förslagsanslag av 34 800 000 kr.
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F 6. Diverse kostnader för rätts\·äsendet
1983 /84 Utgift
1984 /85 Anslag
1985/86 Förslag

8 593 000
8 000 000
8 000 000

Fr<ln anslaget betalas en rad kostnader för r:itteg:tngsvii~endl't i den

m:in de inte hör under anslaget F 5. Vissa domstobkostnader m.m. I vissa
fall betalas fr{tn anslaget utgiftl'r för r:ittcgtmgar lJ;ir staten :ir rart.
.lag her:iknar ml'delsbehovet till 8 milj. kr. och hemstiillcr att regeringen före~l~tr riksdagen
att till Direrse kostnaderfi"ir rii1tsriisc11dct for hudget:1rct I 9ö5 ö6 anvisa
ett förslagsanslag a\ i:> 000 000 kr.

Bilaga 4

Prop. 1984/85: 100

118

Justitiedepartementet

G. ÖVRIGA MYNDIGHETER
G I. Justitiekanslern

1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

2 686 138
2 864 000
2 930 000

Justitiekanslern (J K) iir regeringens jurist. hevakar statens riitt lH:h har
tillsyn över dem som utövar offentlig verksamhet. Han fullgör ocks[1
vissa uppgifter enligt bl.a. tryckfrihetsförordningen. 8 kap. riittegångsbalken. datalagen ( 1973 :2::::9) och lagen ( 1977 :20) om TV-övervakning.

1984/85

Beräknad

~ndr1ng

1985/86

JK
Fbredraganden
------------------·
Personal
Summa
Anslag
Forvaltningskostnader
(därav lönekostnader!
Lokalkostnader
Summa

10
2 473 000
(2 266 0001
391 000
2 B64 000

31 000
23 0001
- 37 000

+
(+

' 68 000

29 000
23 0001
- 37 000

+
(+

- 66 000

JK

Verksamheten hos JK har under budgetåret 1983/84 drivits i samma
former som tidigare.
I. Huvudförslag 2 932 000 kr.
2. Pris- och löneomräkning rn.m. 120 000 kr.
3. Besparingarna enligt huvudförslaget innebär att J K tvingas att hålla
sin inspektionsverksamhet pä en förhållandevis !äg nivå.
4. För köp av ADB-utrustning för anslutning till räctsdatasysternet
hegiir J K ett engångsbelopp.
Föredragandens överväganden

För nästa budgetår bör medel för J K :s verksamhet beräknas med utgångspunkt i J K :s huvudförslag.
Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen
föreslår riksdagen
att till Justitiekanslern för budget<'iret 1985/86 anvisa ett förslagsanslag
av 2 930 000 kr.
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G 2. Datainspektionen
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

2 916 206
1 000
1 000

Datainspektionen har som cemral förvaltningsmyndighct att utforda
licens enligt datalagen ( 1973:289) samt att pröva frägor om tillstånd och
att utÖ\'a tillsyn enligt datalagen, kreditupplysningslagen ( 197 3: 1173)
och inkilssolagen ( 1974: 182).
Datainspektionen leds av en styrelse. Chef för inspektionen är en
generaldirektör. Inom inspektionen finns en enhet för licens- och tillst[md<irenden. en enhet för tillsyns:irenden samt ett sekretariat för information och administrativa uppgifter.

1983/84
Utfall

1984/85

Beräknad ändring
1985/86
Datainspektionen

Personal
Summa

Föredraganden

31

31

+4

3 578 429

3 373 000

+941 000

+247 000

3 611 183
299 974

3 675 000
301 000

+941 000
~326 000

,252 000
+ 22 000

7 489 586

7 349 000

+2 208 000

+521 000

-4 573 3BO

-7 348 000

-2 207 000

-520 000

2 916 206

1 000

1 000

Anslag
Utgifter

1. Licens- och
tillståndsverksamhet
2. Tillsynsverksamhet
3. Information
Summa
Uppbördsmedel

Inkomster vid
datainspektionen
Nettoutgift

1

ooo

Tillståndsvcrksamheten innefattar tillståndsprövning enligt datalagen, kreditupplysningslagen och inkassolagen samt handläggning av de
anmälningar för licens som avses i 2 §dataförordningen ( 1982:480).
Tillsynsverksamheten omfattar tillsyn enligt de tre n:-imnda lagarna.
lnformationsprograrnmet omfattar information om främst innebörden
a\' de tre lagarna till de registeransvariga, allmänheten och utlandet.
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Datainspektionen
Till datainspektionen kom under budgetåret 19:\3 X4 in totalt 3 Oo7
iirenden av alla slagjiimfi>rt med 3 011 iirenden under budgetäret 1982.
X3. Under l983iX4 a\·gjordes 3 021 iirenden.
Under budget~iret l9X).· X4 har datainspektionen slutligt genomfört
den anpassning av organisationen som p:1kallade~ a,· 1982 {1rs iindring
a\· datalagen. Organisationsföriindringarna har bidragit till en bäde
kvantitativ LH.:h kvalitativ förhiittring av iirendchanteringen hos inspektionen. Vid utgfogen av hudget~iret I llXJ·'X4 hade inspektionen I I 28
iirenden i balans. Det var 4o iin:nden ller iin ;het dessförinnan. Oen
stigande bulansen beror p:1 att tillströmningen av nya iirenden alltjiimt
är hög. RatiL1naliseringsarbetet inom inspektionen har i huvudsak berört
tillst{mdshanteringen. Ni1gra niimnviirda ytterligare rationaliseringsvinster torde knappast lfogrc finn;1~ vad giiller dessa ärenden. En utökad
tillsynsverksamhet tar alltmera\ inspektionens resurser i anspr:1k. lnspek tionen kom mer diirför att granska effek ti \i te ten i inspektionsarbetct
och hanteringen av de klagom:tl som kl1mmer in till inspektipnen. Diirvid kommer nya inspektionsmctodcr att prövas. I klagom{ilshanteringen
kommer en effektivare information<nervinning att prövas.
Kostnaderna för datainspektionens verksamhet skall fr.(1.m. den I _juli
l9X2 täckas genom avgifter. Inspektionens inkomster under budgetåret
1983/84 var ca 4 570 000 kr. Inkomsterna under budgctäret 1982/83 var
ca 3 578 000 kr. Datainspektionen har under hudgct:lret 1983/84 vidtagit
ytterligare [1tg:irder för att sprida kiinnedom om skyldigheten att ha
licens enligt datalagen. Den I juli 19X4 hade drygt 15 000 registeransvariga anm:ilt sig för licens. Arbetet med att sprida information om licensskyldigheten kommer att fons:ittas. Förutom det prohlem som hestt1r i
att tnskilliga registeransvariga inte gör l"öreshiven lieensanmålan har
problem ocks~t uppst{itt genom att mtmga ansvariga underlåter att heta la
debiterad licensavgift.
För budgetåret 1985/86 beg:ir datainspektionen en personalförstärkning med fyra tj:inster för handliiggare ( + 676 000 kr.) Vidare begär
inspektionen ytterligare medel för personalutbildning ( + 200 000 kr.).
konsulter ( + 200 000 kr.), information (-i- 300 000 kr.) och för resor ( +
100 000 kr.). Datainspektionen begår dessutom att medel heråknas för
kostnaderna för driften av inspektionens licensregister ( + 350 000 kr.).

Föredragandens ö,·erväganden
Under budget:lret 1983/84 har datainspektionens organisation anpassats till den förändrade verksamhet som inspektionen har fått genom
1982 {irs iindringar i datalagen. Inspektionens arbete med att rationalisera och effektivisera ärendehanteringen mäste fortsätta.
Inte heller under hudget~net 1983,,.84 nådde datainspektionen full
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kostnacbt:il:kning. Detta har berott p:"1 att antalet licenser understigit det
amal som Jr en förutsiittning för att inspektionen skall ft1 full kostnadstiickning. Jag avser att föreslå regeringen att riksrevisionsverket får i
uppdrag att se Ö\'er denna del av verksamhetl:'n. rvt:1l<ittningen fiir
riksrevisions\·erkets arhl:'te skall vara att full knstnadstiickning uppn:.ls sii
snart som möjligt.
hir niista hudget:1r hör utgifterna fiir datainspektionens verksamhet
her:iknas med utg:.lngspunkt i ett hegriinsat hurndfi.ir,Jag. Jag har diin id
beaktat kostnaderna för inspektionens licensregister.
Med hiin\·isning till vad jag har anfört och till sammanst:illningen
h1.:mstiiller jag att regering1.:n fön..:slt1r ribdagen
att till Dlllai11spckri1111c11 fi.ir hudget:1ret 19!'5• X6 a11\"i~a ett fiirslag>an,Jag a\ I 000 kr.

C 3. Brottsförebyggande rådet: Förvaltningskostnader

1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

6 075 525
6 049 000
7 190 000

Brnttsförehyggande ddet (BR.Å) har till uppgift att friimja hrottsförehyggande insatser inom olika omr~iden a\' samhiilbverksamheten samt
att \·erka för en samordning a\' samhiillets och enskildas insatser mot
hrott.
HR.Å leds av en styrelse. Hos rC1det finns ett kansli. som förest<b av en
kanslichef. Inom kansliet finns en utredningsenhet och en fLirskningsenhet. Till rt1det iir knutna en vetemkaplig grupp ~amt ett varierande antal
<irbetsgrupper.
····---. - - - - - - -

1984/85

Beräknad ändring 1985186
Brottsförebyggande radet

Personal
Summa
Anslag
Förvaltningskostnader
(d~rav 16nekostnader)
Lokalkostnader
Summa

19

Föredraganden

.,. 5

4 865 000
(3 742 000)
1 184 000

-193 000
(+ 93 000)
- 47 000

6 049 000

-,-240 000

-1 094 000
990 000)
47 000

1~

+1

w

000
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Brottsförcbyggande rådet

1. Huvudförslag 6 289 000 kr.
2. Lönc- och prisomriikning m.m. 240 000 kr.
3. R~'\det förordar att besparingen enligt huvudförslaget. 126 000 kr.,
görs under anslaget G 4. Brottsförebyggande rådet: Utvecklingskostnader.
4. Fem personliga extra ordinarie tjänster som har inrättats vid rådet
hör ing:i i den fasta personalorganisationen.
Föredragandens öven·äganden

För nästa hudget~tr hör anslaget beräknas med utgångspunkt i huvudförslaget.
BRA har fatt i uppdrag att ansvara för ett särskilt forsknings- och
utviirderingspro_iekt om ekonomisk brottslighet. Arbetet avses p:tgå under en treårsperiod med början i januari 1985. För nästa budget{1r hcr~ik
nar jag diirför medel för arvoden till fyra kvalificerade forskare.
Med hänvisning till sammanstiillningen beräknar jag anslaget för
nästa budgeWr till 7 190 000 kr.
Jag hemställer att regeringen föresh'lr riksdagen
att till Broll.~fvrehyggandc råde!: Fiirral!ningskos/nader för budgetäret
1985/86 anvisa ett förslagsanslag av 7 190 000 kr.

G 4. Brottsförebyggande rådet: Utvecklingskostnader

1983/84 Utgift
1984 /85 Anslag
1985/86 Förslag

3 709 398
3 803 000
3 767 000

Reservation

94 483

Från anslaget betalas kostnader för utrednings- och utvecklingsarbete
samt för information.
Brottsförebyggande rådet

I. Huvudförslag 3 824 000 kr.
2. Prisomräkning m.m. 228 000 kr.
3. Huvudförslaget innebär enligt ni det en minskning av verksamheten.
som skulle ge en besparing med 81 000 kr.
Föredragandens övenäganden

För nästa budgetår anser jag att anslaget hör räknas upp med 114 000 kr.
Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CANJ skall
i fortsättningen ansvara för en del av det metodutvecklingsarhete beträffande drogproblemens förändringar som hittills har genomförts av
BRA. Anslaget räknas därför ned med 150 000 kr.
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\·led hiinsyn till vad jag har anfört beräknar jag behovet av medel
under ansl:.!get för nästa budgetar till 3 767 000 kr.
Jag hemstiiller att regeringen föreslår riksdagen
att till Bro11.1·/!irehygga11de rädet: Utrecklingskostnader för budgetåret
llJX'.11 80 anvisa ett reservationsanslag av 3 767 000 kr.

G 5. Bokföringsnämnden
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Fbrslag

1 153 132
1 401 000
1 454 000

Bokföringsniimnden. som inriittades den I juli 1976, hartill uppgift att
fdmja utvecklingen av god redovisningssed i företagens bokföring och
offentliga redovisning.
Niimnden bestär av en ordförande och nio andra ledamöter. För varje
annan ledamot iin ordföranden finns en ersiittare. Hos nämnden finns
ett kansli med en chef.
1984/85

Beräknad ändring 1985/86
Nämnden

Personal
Summa

Föredraganden

4

Anslag
Förval tningskostnader
!därav lönekostnader)
Lokalkostnader

1 326 000
1714 000)
75 000

+ 73 000
1..-191 000)
i
8 000

IT 93 000)

Summa

1 401 000

+ 81 000

- 53 000

- 45 000
+ 8 000

Bokföringsnämnden
I. Huvudförslag I 4X2 000 kr.
2. Pris- och löneomräkning m.m. 111 000 kr.
3. De besparingar som nämnden har redovisat enligt huvudförslaget
innebiir hl.a. att niimnden inte kan avsätta tillriickliga resurser för det
mera lfogsiktiga arbetet med att utveckla god redovisningssed.

hiredragandens överväganden
Regeringen har den 20 december 1984 beslutat att det hos nämnden
under budgetåret 1984/85 i utbyte mot medel för konsulter skall få
finnas ytterligare en tjänst för handläggare.
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För niista hudgelttr hör medel för bokföringsn;imndens verksamhet
heriiknas med utgängspunkt i n~imnJens huvudförslag.
Med hiinvisning till sammanstiillningen hemstiiller jag atl regningen
föresliir riksdagen
att till Bokfi'iri11g.1m'i11111drn för buclget~irel 198.5 /~6 anvisa elt fi.ip;Jagsanslag av I 454 000 kr.

G 6. Brottsskadenämnden: Fiirvaltningskostnader

1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

2 259 835
2 494 000

2 554 000

Broltsskadeniimnden har till uppgift att prÖ\'a iin:nden enligt brollsskadelagen (I 978 :413) om ersiittning för skador pt1 grund av brott.
Nämnden bestttr av en ordförande. tvi\ vice ordförande och tre andra
ledamöter. Nämnden biträds a\· ett kansli.

1984/85

Personal
Summa
Anslag
Förvaltningskostnader
(därav lönekostnader!
Lokalkostnader
Summa

Beräknad ändring 1985/86
----BrottsskadeFbre·
nämnden
draganden

10
2 189 000
(1 613 000)
305 000

+
(+

2 494 000

+

62 000
43 000)
+ 5 000
67 000

+ 49 000
(+ 44 000)
+ 11 000

- 60 000

Brottsskadcnämndcn

l. Huvudförslag 2 56 I 000 kr.
2. Pris- och löncomräkning m.m. I 19 000 kr.
3. De besparingar som brottsskadeniimnden redovisar innebär att
anslaget efter pris- och löncomriikning minskas med 52 UUO kr.

Fi.iredragandens övcnägandcn
För n~ista budget~1r bör medel för verksamheten vid brottsskadenämndcn heriiknas med utgiingspunkt i niimndcns huvudförslag.
Med hiinvisning till sammanstiillningen heriiknar jag anslaget till

2 554 000 kr.
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Jag hermt;ilkr alt regeringen i'öresl<ir riksdagen
B ml 1s.1kwil'nii 111111/cn: Fiirra Il n ingsk ns/ nada fl:i r hu dget~i ret
19k5 86 anvisa ett fiirslagsanslag a\ 2 554 000 kr.

att ti Il

G 7. Brottsskadenämndcn: Ersättning för skador

1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

pa grund

a\' brott

6 006 863
7 000 000
7 210 000

l·r~tn

anslaget betalas ers;ittning av statsmedel enligt hrnttsskadelagen
r:1 grund '1\ brott.
Brot1sskadcnii111nden yrkar en höjning a\· anslaget med :10n 000 kr.

(1978 :4 u) för skador

Föredragandens Ö\'Cf\'äganden
Jag hemstiiller att regeringen föreslJr riksdagen
att till Bro11sskade11iimnd1'11: Er,·t/1111i11gJiir skador pti grunt!
hudget~'\ret

<H

hroll för

1985/86 anvisa ett förslagsanslag a\· 7 210 000 kr.
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H. DIVERSE
H I. Svensk författningssamling
1983/84 Utgift
1984 /85 Anslag
1985/86 FOrslag

6 053 526
7 700 000
8 160 000

Från anslaget betalas kostnaderna för bl.a. tryckning av Svensk förfaltningssamling.
Jag hemställer alt regeringen föreslår riksdagen
alt till Srensk/ör/a11nings.1amling för budgetåret 1985.'86 anvisa ett förslagsanslag av 8 160 000 kr.
1-1 2. Bidrag till utgivande av litteratur på fön·altningsrättens område
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

6 058
70 000
70 000

Reservation

76 464

Från anslaget betalas bidrag till nämnden för utgivande av förvaltningsrättsliga publikationer. Nämnden skall enligt sin instruktion
(l 946 :4121 främja tillkomsten av vägledande litteratur pi1 förvaltningsrättens område. Statens inkomster av verk, som har utarbetats eller
utgetts med bidrag från detta anslag, avräknas från anslaget.
Nämnden /är urgil'ande m·.fiirra/1ni11gsrä11sliga puhlikarioner beräknar
medelsbehovet till 70 000 kr.

Föredragandens överväganden
Med hiinsyn till den beräknade omfattningen av nämndens verksamhet
bör anslagsbeloppet för nästa budgetår vara oföriindrat.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Bidrag till urgil'ande a1• lillerarur påJiJrl'a/111ingsrä11ens område för
budgetåret 1985/86 anvisa ett reservationsanslag av 70 000 kr.

H 3. Bidrag till vissa internationella sammanslutningar m.m.
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

1 641 877
2 050 000
2 300 000

Från anslaget utgår bidrag till Världsorganisationen för den intellektuella ägenderätten, till internationella institutet i Rom för unifiering av
privaträtten och till permanenta byrån för Haagkonferensen för internationell privaträtt. Från anslaget betalas även Sveriges kostnader med
anledning av FN :s konvention om avskaffande av rasdiskriminering.
Från anslaget utgår vidare medel till Sveriges bidrag till kostnaderna
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för Nordiska samarbetsddet för kriminologi samt medel till ett s\'enskt
bidrag till det FJ\-anknutn;i kriminalpolitiska institutet i Helsingfors.
Anslaget hör för n;ista hudgetär uppg:1 till 2 .~00 000 kr.
Jag hemstiiller att regeringen föresl[tr riksdagen
Bidrag till l'i.r.1·a i11tcmatio11ella .1a111111{111.1'/11t11i11gar 111.m. för bud-

all till

get:lrct 1985/86 anvisa ell förslagsanslag a\ 2 :rno 000 kr.
H 4. Stöd till politiska partier

19B3/B4 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 forslag

79 421 B40
79 500 000
95 500 000

Meddstilldelning sker enligt lagen ( 1972:625) om statligt stl.id till
politiska partier.
Genom ett riksdagsbeslut år l 9X4 (prop. I 984 · ~5 :25 bil. I, K U 17. rskr
55) har det statliga parti~tödct höjb. I samband med höjningen anmiilde
jag min avsikt att senare föreslil en annan iindring i partistödslagen som
innebär att utbetalningen a\· stödet sker kvartalsvis i stället för som f.n.
{\rsvis. En s~ldan ändring skulle innehiira en anpassning till \'ad som
numera i allmänhet giiller vid utbetalning av statliga bidrag av olika slag.
Jag föresEir nu alt reglerna om utbetalning a\· partisti)d :indras. Ftt
förslag till den lagiindring som behövs hör fogas till protokollet i detta
iircnde som underhilaga 4.1.
Jag hemstiiller att regeringen föresl[lr riksdagen
I. att anta ett inom justitiedepartementet upprättat förslag till lag
om ändring i Jagen ( 1972 :625) om statligt stöd till politiska
partier,
2. att till Stöd till politiska partier för budgetåret 1985/86 an visa
ett förslagsanslag av 95 500 000 kr.
H 5. Allmänna \'al

1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

817 339
19 922 000
88 040 000

Frän anslaget betalas statsverkets del av kostnaderna för valsedlar.
valkuvert och andra valtillbehör samt betalas ers:ittning till vissa myndigheter och verk för hiträd~ i samband med allmiinna val.
Riksskat/el'erket, som är central val myndighet. föreslär att anslaget för
hudget~lret 1985/86 tas upp med 8l:i 040 000 kr.
Föredragandens överväganden

Jag biträder riksskatteverkets förslag.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Allmänna val för budgetåret 1985/86 anvisa ett förslagsanslag av
88 040 000 kr.
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Unclahilaga ./.I

Förslag till
Lag om ändring i lagen (1972:625) om statligt stöd till politiska
partier
Härigenom föreskrivs all 1-1

* lagen

( 1<>72:62:') om statligt stiid till

pl'litiska partier skall ha nedan angivna lydelse.

N11rnra11dc il'delsc
1-1
Ansökan om stöd enlig! denna
lag giire.1· skriftligen varje :1r hl)s
riksgiildskontoret. Ansökan bör göra;; före utg:'111gen av oktober.
Partistöd och kan•;listöd betalas
S<)vilt mö.iligt ut samtidigt och med

hela sina belopp. U1beial11i11ge11 giirc.1 a\ riksgiildskontoret inom en
månad efter det att ansökan gjorts.
U1bc1a/11i11gcn sker till respektive
partis riksorganisation. r:1 begiiran
av par1i kan dock kanslistödet eller
del därav betalas till riksdagsgruppens kansli.

/-i"ires/agrn lrtlelsc
~;

Ansökan om stiid enligt denna
lag giirs skriftligen\ arje ~lr hLh riksgiild~kontoret. Ansökan hör giiras
före utg<°rngen a\' oktober.
Partistöd (h:h kanslistiid hetalas
<1vitt möjligt ut samtidigt. U1hewl11i11gama giin a\· riksgiildsk<mtoret

k l'llrtal1Ti.1 med en .fiiirdl'lld rmjc
Fiirs111 111he1a/11inge11 giirs

glmg.

inom en månad efter det att ansökan har gjorts. U1he1alningam11
sker till rcsrektive partis rihorganisation. P~i heg~iran av partiet kan
doc:k kanslistödet <:!ler del cWrav
hetalas till riksdagsgrur1wns kansli.

Denna lag tr~ider i kraft den I juli 1985.

1

Senaste lydelse 1974:563.
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Jämförelse mellan den nm-arande och föreslagna anslagskonstruktioncn
för anslagen under B. Polis,·äsendct

Nuvarande anslag

Föreslagna anslag

8 1. Rikspolisstyrelsen

B 1. Rikspolisstyrelsen

Stat

Stat
Utgifter

1 Förvaltn1ngskostnader

1. Förval tningskostnader

Posten motsvarar anslaget
B 1. Rikspolisstyrelsen anslagsposten (ap) 1 Förvalt
ningskostnader med följande
förändringar
frän anslagsposten förs medel avseende kostnader för
funktionsinriktad utbildning
över till anslaget B 4. Lokala polisorganisationen anslagsposten 2
till anslagsposten tbrs trän
anslaget B 7. Underhåll och
drift av motorfordon m.m.
över medel för drift av fordon som disponeras av rikspolisstyrelsen

2 Lokalkostnader

2. Lokalkostnader

3. Löner och utrustning till

3. Löner och ut rustning till
extra polismän m. fl.

extra polismän m. fl.
4. Avgifter till datamaskin-

fonden

5. Bidrag till kostnader för
gemensam kontorsdri ft m ~.
i kv. Kronoberg

4. Avgifter till datamaskinfonden

5. Bidrag till kostnader för
gemensam kontorsdrift m.m.
i kv. Kronoberg

Inkomster
6. Inkomster från utbildnings·

verksamhet

B 2 Särskild polisverksamhet för hindrande och
uppdagande av brott mot
rikets säkerhet m. m.
9

B 2 Polisverksamheten rörande brott mot rikets säkerhet m. m

Riksdagen /Cj8.f'85. I sam/. Nr 100. Bilaga .f
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B 3. Statens kriminaltek-
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Föreslagna anslag

niska laboratorium

B 3. Statens kriminaltekniska laboratorium

Stat

Inga förändringar

Utgifter
1. Förvaltningskostnader

2. Lokalkostnader
3. Övriga utgifter
Inkomster
4. Ersättning för utförda
undersökningar m.m.
B 4. Lokala polisorganisa-

B 4. Lokala polisorganisa-

tionen.· Förvaltoingskostnader

tionen

1. Lönekostnader till polispersonal

1. Lönekostnader till polispersonal
från anslagsposten förs kostnader för arvoden till ledamöter i polisstyrelse och
kostnader för arrestantbevakning över till ap 2 under
detta anslag

2. Lönekostnader till administrativ personal m. fl
3. Ersättningar till sakkunniga

4. Sjukvård

5. Reseersättningar, expenser
m. m.

6. Reseersättningar för övervaknings- och utredningsverksamhet
7. Lokalkostnader
B

Kost~ader

för förpassning,
polititransporter samt för
kost och sjukvård för omhändertagna personer m.m.

2. Förvaltningskostnader
Anslagsposten är ny. Genom
anslagsposten skapas en
ekonomisk ram för polismyndigheterna. Till posten förs
från anslaget 84 följande anslagsposter eller
delar av anslagsposter:
del av ap 1 Lönekostnader
till polispersonal avseende
kostnader för arvoden till
ledamöter i polisstyrelse
och kostnader för arrestant·
bevakning
ap 2 Lönekostnader till
administrativ personal m. fl.
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9. Ersättning för skador pa
polismans egendom
10. Ersattning till enskilda fbr
bi trade åt ordningsmakten
11. Vissa kostnader for förunder-

sökning m. m.

12 Passformulär m. m.
13 Övriga utgifter
14. Bidrag till kostnader fbr

gemensa[ kontorsdrift mm
i kv. Kronoberg

Föreslagna anslag
ap 4 Sjukvård
ap 5 Reseersättningar,
expenser m. m.
ap 6 Reseersättningar för
övervaknings- och
utredningsverksamhet
del av ap 7 Lokalkostnader
avseende hyreskostnader för
lokaler med hyresgrundande
area om högst 150 kv~ samt
kostnader for bevakning av
polishusen i Göteborg och
Mal mo
ap 9 Ersattnrng för skador
på polismans egendom
ap 10 Ersättning till enskilda för biträde ät ordningsmakten

Från andra anslag under B.
Polisväsendet förs över
följande anslagsposter eller
delar av anslagsposter:
från anslaget B 1. Rikspolisstyrelsen dd av ap 1 Förvaltningskostnader avseende
kostnader för funktionsin
riktad utbildning
från anslaget B 5 Lokala
polisorganisationen· Utrustning ap 2 Möbler, kontorsmaskiner och andra inventarier, ap 3 Personlig utrustning samt den del av ap 4
Övrig utrustning som inte avser sådan utrustning som bör
upphandlas centralt
från anslaget B 6. Inköp av
motorfordon m. m. del av ap 1
Inköp av motorfordon m. m. avseende viss radioutrustning
från anslaget B 7. Underhåll
och drift av motorfordon m. m.
dels de delar av ap 1
Underhåll och drift av fordon
m. m. som avser dri ftskostnader för fordon som disponeras

9• Riksdagen 1984/85. I sam/. Nr 100. Bilaga 4
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av lokala polisorganisationen, dels kostnader
för underhåll och drift av
båtar m. m. , dels underhåll och vård av arrestutrustning samt ap 2 Underhåll och vård av materiel
m.m. förutom driftbidrag för
statens hundskola i Sollefteå.
3. Ersättningar till sakkunniga
4. Vissa kostnader för

förundersökning m.m.
5. Lokalkostnader (se dock
ovan under ap 21
6. Kostnader för f örpassn1ng,

polititransporter samt för
kost och sjukvård för omhändertagna personer m. m.
7. Passformulär m. m.

B. Bidrag till kostnader för

gemensam kontorsdrift m. m.
i kv. Kronoberg
Nuvarande ap 13 Övriga utgifter
förs över till anslaget B B.
Diverse utgifter.
8 5. Lokala polisorganisationen.
Utrustning

8 5. Utrustning m. m för
polisväsendet

Stat

Stat

1. Inventarier och annan utrust-

1. Inköp av motorfordon m. m.

ning till nya polislokaler
2. Möbler, kontorsmaskiner och

Till posten förs:

andra inventarier
3. Personlig utrustning
4. Övrig utrustning

från anslaget B 5. Lokala
polisorganisationen: Utrustning del av ap 4 Övrig ut rustning
frän anslaget B 6. Inköp av
motorfordon m.m. ap 1 Inköp
av motorfordon ~m. (se B 4
ap 2)
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från anslaget B 7. Underhåll
och drift av motorfordon m. m
del av ap 1 Underhåll och
drift av fordon m. m !se B 4
ap 2)
2. Inventarier och annan utrustning till nya polislokaler
Anslagsposten motsvarar anslaget B 5. Lokala polisorganisationen. Utrustning ap 1
Inventarier och annan utrustning till nya polislokaler
3. Telefonväxlar

4. Utveckling av ny utrustning
Anslagsposten motsvarar anslaget B 6. Inköp av motorfordon m. m. ap 2 Utveckling
av ny utrustning
B 6. Inköp av motorfordon m. m
Stat
Utgifter

B 6. Underhåll och drift
motorfordon m. m.

av

Anslaget motsvarar anslaget B 7. Underhåll och drift
av motorfordon m m. med
följande förändringar:

1. Inköp av motorfordon m. m.
2. Utveckling av ny utrustning
Inkomst

3. Räntor

kostnader för drift av
motorfordon förs över till
de föreslagna anslagen B I.
Rikspolisstyrelsen, B 4
Lokala polisorganisationen och B 7. Gemensam
kontorsdri ft m. m. inom kvarteret
Kronoberg
kostnader för underhåll och
dn ft av båtar m. m. samt
kostnader för underhåll och
vård av arrestutrustning förs
över till anslaget B 4.
Lokala polisorganisationen
ap 2 Förvaltningskostnader
medel för driftbidrag till
statens hundskola i Sollefteå
förs över till anslaget B 5.
Utrustning m. m. för polisväsendet ap 1 Inköp av motorfordon m. m.
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ap 2 Underhåll och vård av
materiel m ~. förs över till
anslaget B 4. Lokala polisorganisationen ap 2 För
valtningskostnader

B 7. Underhåll och drift av

motorfordon m. m.

Stat
1. Underhåll och drift av fordon
Il'.

m

2. Underhåll och vård av materiel
w.. m

8 7. Gemensam kontorsdri ft
m. m. inom kvarteret Kronoberg
Anslaget motsvarar anslaget B 8. Gemensam kontorsdri ft m. m inom kvarteret
Kronoberg med följande för
ändring:
från anslaget B 7 Underhåll
och drift av motorfordon m. m.
förs över medel för drift av
motorfordon som disponeras av
förvaltningskontoret tör kv.
Kronoberg

B 8. Gemensam kontorsdri ft m. m.
inom harteret Kronoberg

Stat

8 8. Diverse utgifter
Anslaget motsvarar anslaget
B 9. Diverse utgifter
med följande förändring:

Utgifter
1. Lönekostnader
2. Sjubård

3. Reseersättningar
4. Lokalkostnader

5 fapenser
6. Engångsanvisning

7. Kostnader för reproduktionscentralen

Inkomster
8. Bidrag till kontorsdriften från
lokalnyttj arna
9. Ersättning för vid reproduktionscentralen utfört arbete

från anslaget B 4. Lokala
polisorganisationen: Förvaltningskostnader förs ap 13
Övriga utgifter över till
detta anslag
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10 Ersattning från vissa nytt3are
av oadanläggmngen, telefonväxeln m. m.

B 9. Diverse utgifter

B 10. Byggnadsarbeten för polis·
väsendet

B 9. Byggnadsarbeten r6r
p,1Jisdsendet
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Undahilaga ../.3

Statistiska uppgifter jämte kommentarer om
IOrottsutvecklingen samt om verksamheten inom polisen,
åklagarmyndigheterna. de allmänna domstolarna och
kriminalvården m.m.
I Brottsutvecklingen
Det antal hrott mol hrottshalkcn som har kommit till polisens kännedom
har ökat under 1960- och 1970-talen. Under den senaste tio~trsperioden
har ökningen \'arit mycket kraftig. Ar 1974 uppgick antalet hrott mot
hrottshalken till omkring 570 000 medan antalet år 1983 uppgick till
niistan 800 000, d.v.s. en ökning med 40 procent. Antalet anmälda hrolt
nllll annan lagstiftning har ocks:1 ökat under denna tid. A\· hrottcn mot
annan lag~tihning S\'arar trafik- och narkotikabrotten för ungefär tre
fj:irdedelar.

Ar

Antal anmälda
brottsbalksbrott

Antal anmälda brott
mot annan lagstiftning

1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984\1)

614
598
547
570
643
683
716
683
698
760
760
805
799
841

99
92
107
104
112
115
127
119
117
167
175
178
159
137

150
681
542
610
405
279
367
646
171
911
614
569
457
000

\ 11 Värdena för 1984 har beräknats
t. o. m. oktober 1984

pa

672
448
841
666
000
949
993
629
937
366
211
189
670
000
grundval av utvecklingen

Brott mot brottshalken har under den senaste tioårsperioden ökat med
i genomsnitt 3.9 procent per år medan brott mot annan lagstiftning ökat
med omkring 5.6 procent per :Jr. För antalet registrerade hrott mot
lagstiftning utanför hrottshalken kan mycket starka \'ariationer iakttas
mellan olika {tr.
Den iirliga för:indringen i antalet anm:ilda hrolt mot hrottshalken
under perioden 1974 - 1983 resp 1979 - 1983 iir i genomsnitt
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därav bostadsinbrott
därav inbrott i vind. källare
därav motorfordonstillgrepp
Checkbedrägeri
Bedrägeribrott Iutoir checkbedr)
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1974

1979

1983

1983

i

4. 2 ·;,

i

4,5 %

6, 0 ·,;

.;. 5. 8 ' .'.
6, 2 o/,
- 3, 3 '
-

T

3, 5 "
2. 4 ';~

i

5. 6 '.,

•

4, 7 •;,
0, 3 ~·
- 11, 4 ';',

I.:17

2. 8 \

- 0. 0 •,;
- 8. 4 ';,
T
11\
1, 0

19, 6 ;,

'

3, 1 ',,

-

-

4, 2 '.;
4, 7 %

- 3. 0 \
2. 9 '.;

7, 3 ';'

Av tabellen kan man utliisa att för bostadsinbrott och checkbedriigerier är den genomsnittliga årliga ökningstakten under den senaste femårsperioden klart högre :in under tio{irsperioden 1974 - 198.:1.
Forskningsenheten inom brottsförebyggande rildet ( H RÅ) har utarbetat en rapport över brottsut veck Iingen (BRA rapport 1984 :5). I denna
rapport ges bl.a. en översikt över utvecklingen under senare ar i fr;'\ga om
olika brott som har kommit till polisens Linncdom. Rapporten inneh~tl
ler däremot inte nagra prognoser över antalet brott som kan \'iintas
komma till polisens kiinnedom under de niirmaste itren. Hiinsyn har
tagits till denna rapport i den följande redogörelsen.
Planerings- och budgetsekretariatet inom justitiedepartementct följer
utvecklingstendenserna i fr<iga om vissa punkter i förfarandet hos myndigheterna, friimst brottmCtlsprocessen i vid mening. Hiirvid studeras
uppgifter i brottsanmiilan, ;ltalsbeslut, dom och beslut om intagning i
anstalt i kriminalvtirden. Hiinsyn har
dier.

ocks~I

tagih till sekretariatets stu-

1 det följande kommenteras utvecklingen for olika grupper av brott
mot brottsbalken samt narkotikabrott. I tabeller redovisas uppgifter om
brott anmiilda ;lr 1971 och senare. Siffrorna för perioden 1971 - l 9X3 iir
tagna direkt ur statistiska centralbyrfos (SCl3:s) definitiva Msstatistik.
De siffror som anges för är 1984 iir preliminära beriikningar som bygger
pa statistik för tiden januari - oktober 1984.
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I.I Våldsbrott
·-·-····--···--

År

Totalt

Därav rim

Därav misshandel

1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984(1)

45
46
47
53
55
55
59
60
61
64
65
74
76
81

1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3

17
18
17
19
21
21
23
22
23
24
24
28
29
31

607
442
053
094
127
248
047
158
170
733
986
724
487
000

701
027
150
296
336
697
374
461
075
427
228
530
473
500

( 1) Värdena för 1984 har beräknats
o m. oktober 1984

pa

651
119
487
899
509
378
596
868
171
668
314
200
220
000
grundval av utvecklingen

t.

Begreppet våldsbrott an\'änds här i en vid bemiirkelse. Till dldsbrott
räknas som i den officiella statistiken brott mot liv och hälsa samt andra
giirningar som innebär direkt fara för individen. I dessa brott inräknas,
förutom fullbordade gärningar, även försök och förberedelser.
VMdsbrotten har uppvisat en rdativt jämn ökningstµkt under åren
1971 till 1983. År 1983 utgjorde dessa nära en tiondel av brottshalkshrotten.

Särskilt om ri111
År 1983 anmiildes 3 473 din. i\ v dessa var 87 procent riktade mot
privatpersoner. Antalet rän utgör knappt en halv procent av samtliga
anmälda brottshalkshrott. Under 1970-talet skedde en fördubbling av
ränen. Hitintills under 1980-talet har antalet legat still kring 3 400.
Gaturän är den dominerande formen av rån. Andelen rån med ~kjut
vapen har legat p;i omkring I 0 procent under de ~enas!e tio ;hen.
Bank- och postrånen iir få i förhällande till övriga rån. Under är 1983
var dessa 159, inbegripet försök och förberedelse. Dessa slag av dn har
visserligen inte ökat under senare är men de förorsakar mycket stora
förluster och är allvarliga eftersom de ofta hcgäs med hjälp av skjutvapen. Huvuddelen av r<lnen, ca 80 procent, klassificeras i statistiken som
"annat rån". Denna grupp iir mycket heterogen.

Särskilt om misshandel
Antalet misshandelshrott har ökat i relativt läng:sam tak! under hela
1970-talet och i början av 1980-talet. Ar 1982 skedde dock en kraftig:
ökning med nästan 4 000 (16 '';•).
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Enligt BRÅ-rapportcn finns det skiil att tro att den kraftig<i ökningen
<1\'

de registrerade misshandclsbrotten inte motsvaras av en verklig ök-

ning av samma storkk. En del av ökningen anser BRÅ hero på att km vet
på <ingivelse för att åklagare skall kunna ;°itala misshandel på enskilt
område slop<ides den I januari ar 1982. Antagandet anser B RÅ styrkt av
det faktum att antalet fall av misshandel inomhus mot kvinna ökade med
29 procent fr{rn år 1981 till år 1982.
Antalet foll av misshandel utomhus där offret inte tidigare har triiffat
eller på annat siitt kiint den som utförde misshandeln har ökat kraftigt
under senare [1r. Antalet steg med niirmare I 500 fall cllo:r ungefor 15
procent under ~lren 1976-1980. Ar 1983 registrerades 8 37'2 misshandclshrott av detta slag. Av dessa avser 497 grov misshandel vilket iir något
mindre iin föregående är.
Antalet fall av misshandel utomhus diir offret inte har känt gärningsmannen är högst i Storstockholm. Diir iir antalet fall 19 per 10 000
in vänare. Motsvarande siffra är för Göteborg 12. för Malmö 14 och för
övriga riket 7. Samtliga siffror avser situationen år 1983 enligt SCB:s
preliminära årsstatistik.

1.2 Tillgreppsbrott
År

Totalt

Därav inbrottsstöld

Inbrott i
Inbrott i Därav molägenhet
vind eller torfordonseller villa källare
tillgrepp

1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
19BO
1981
1982
1983
1984 (1)

460
455
402
411
473
511
528
501
495
524
522
553
551
582

135
128
115
115
134
150
155
144
140
139
137
139
139
140

14
16
14
15
20
22
22
21
17
20
20
21
24
24

154
545
532
466
337
196
900
050
472
313
407
745
510
000

088
310
899
391
470
180
863
944
054
944
168
168
789
000

833
223
956
787
124
250
247
244
678
385
014
063
160
400

24
21
17
17
24
34
31
22
22
22
22
25
22
25

673
453
058
930
453
253
017
207
107
516
845
096
931
700

62
54
47
47
55
62
62
56
49
4B
46
49
47
49

862
466
549
475
279
352
703
706
265
914
672
809
036
000

I 1) Värdena för 1984 har beräknats på grundval av utvecklingen
t. o. m. oktober 1984
Särskilt om inhrott
Inbrotten har under 1960- och 1970-ta\cn uppgillt till ungefar en femtedel av samtliga brottshalkshrott. Ar 198.' var andelen inhroltstöldcr ca 17
procent. Förutom villa- och lägenhetsinhroll och inhrott i vind eller
kiillare ingär i hiir redovisade siffror även inbrottsstöld i hutikcr, kiosker
och skolor m.m.
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Antalet inhrottsstöldcr under 1970-talet uppvisar stMa svängningar
men har under de senaste fem <\ren legat p[1 en nivå omkring knappt
140 ono . .Även för år ]l)~4 pekar de preliminära siffrorna på att antalet
inbrottstöldcr kommer att stanna p<1 ungefiir denna nivå.
,C.,'iir.1ki/1 om 11101orfi1rdonstillgrepp

Flertalet motorl'ordonstillgrepp a\'scr fulll'öljt tillgrepp av personbilar
eller försök hiirtill.
Antalet tillgrepp per 10 000 rcgistreradt motorfordon har sjunkit något under det senaste decennie\. En dela\' billillgreppen torde kunna ses
som inslag i en yrkesmiissig och organiserad hantering av begagnade
bilar.
1.3 Bedrägeribrott

Ar

Checkbedrägeri

1971
23 810
7 315
1972
4 926
1973
1974
5 800
7 069
1975
8 279
1976
9 228
1977
5 667
1978
6 394
1979
10 867
1980
10 685
1981
10 117
1982
11 680
1983
1984111 12 900

Övriga bedrägeribrott
38
43
44
45
43
45
48
47
65
92
89
88
81
85

846
845
561
449
930
064

676
202
599
911
288
453
868
000

(1 J Värdena för 1984 har beräknats på grundval av utvecklingen
t. o. m. oktober 1984

t.;nder 1%0-talct skedde en dramatisk ökning av antal checkbedrägerier. När kreditinstitutionerna år 1971 ändrade sina regler om checkgaranti. reducerades antalet mycket snabbt. Därefter har det återigen skett
en viss ökning av antalet checkbedriigerier.
Bland bedriigtribrotten svarar fortfarande checkbedrägerierna för en
stor andel. ävtn om ökningen under senare år varit starkast för andra
former av bedrägeri och bedriigligt beteende, t.ex. överskridande av eget
konto och bedrägerier med kontokort.
För den kraftiga ökningen ;\r 1979 och 1980 av andra bedrägeribrott
än checkbedrägerier svarar nera olika brottsliga förfaranden. En stor
roll spelar bedrägerier för att erhålla bostadsbidrag.
Särskilt intresse tilldrar sig bedriigerier som begås med hjälp av konto-
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och kreditkort. frän och med :1r 1979 s:irredo\isas dessa i statistiken.
Kredit- och konwkortsbedriigcrierna tredubbladcs l'ran [tr I 97ll till :1r
1982. Ar 19~3 minskade dock antalet kredit- och kontokortshedriigerier
med niistan 5 000 (23 procent) _j;iml'ört med ;"1ret innan. Antalet kn:ditoch kontokLmshedr;igerier <lr 1%.1iir16 717 vilket iir mer :in duhhclt s;I
m{tnga som itr 1979. Kredit- och kontokortshedr;igerierna iir numera den
största enskilda gruppen hland hedriigeribrotten. Andelen s~tdana hcdriigerier uppgiir nu till niira 20 procent av samtliga bedrägerier.

1.4 lhriga hrottsbalkshrott

- -----·-----·-

--------Ar

Övriga brotts·
balksbrott

Därav skadegörelse
brott

t971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984(1)

45
45
48
54
63
63
70
69
69
68
72
78
77
80

37
37
39
45
54
54
62
61
60
59
62
68
67
70

733
534
470
801
942
492
516
569
536
087
248
530
912
000

102
007
338
771
760
901
330
305
877
057
873
278
955
000

111 Värdena för 1984 har beräknats på grundval av utvecklingen
1984

t.o m. oktober

Till övriga brottsbalksbrott riiknas l'örutom skadegörelsebrott ocks:'i
ett stort antal olika grupper av brottsliga beteenden som inte faller inom
någon av de tidigare berörda kategorierna.

Särskilt om skadegiirelse
Ökningstakten för skadegörelsebrotten har varit kraftig t.o.m. år 1977.
Oiireftcr stannade den av och gick t.o.m. tillbaka något. I hörjan av
1980-talet har antalet skadegörelsebrott återigen ökat.
En mycket stor andel av dem som döms för skadegörelsebrott iir
tonåringar. En betydande del av skadegörelsen drabbar skolorna.
Närmare 20 procent a\· de registrerade skadegörelsebrotten drabbar
stat. landsting och kommuner. Denna form av skadegörelser orsakar
samhället betydande kostnader. I en rapport. som har gjorts pa uppdrag
av rikspolisstyrelsen, beräknas denna kostnad uppg<'t till minst I 00 milj.
kr. redan år 1976.

10

Riksdagen /98./.·S5. I sam/. Nr 100. Bilaga./
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1.5 Narkotikabrottslighet

År•

Antal
anmälda
narkotikabrott

Antal personer
som lagförts
för narkotikabrott

Därav antal som
godkänt straff föreläggande
eller dömts

1971
18 880
1972
19 700
1973
21 872
3 839
2 326
1974
20 153
3 654
2 523
22 015
1975
4 368
2 601
1976
18 845
4 457
2 688
22 127
1977
4 750
2 994
21 763
1978
4 957
3 166
1979
23 956
4 517
3 315
62 011
1980
6 420
5 219
1981
8 196
69 923
6 838
70 612
1982
8 173
6 926
51 397
1983
7 074
5 991
1984(1) 38 000
-----------(1) Värdet för 1984 har beräknats på grundval av utvecklingen
t. o.m. oktober 1984

Tabellen avser brott mot narkotikastrafnagen ( 1968 :64 J, narkotikaförordningen ( 1962:704) och narkotikabrott enligt varusmugglingslagen
(1960:418).
Antalet anmälda narkotikabrott har legat p[1 en relativt stabil nid
under hela 1970-talet. Ar 1980 ökade antalet anm;ilda hrott kraftigt.
Enligt BRA tycks riksåklagarens nya anvisningar för användning av
åtalsunderlåtelser vid narkotikabrott samt den ökade serieuppklaringen
(antal brott per misstänkt) vara de faktorer som haft en avgörande roll
för denna ökning. En annan förklaring till ökningen kan vara polisens
insatser mot den s.k. gatulangningen under aren 1981 och 1982.
Ar 1983 gick antalet registrerade narkotikahrott ner med 27 procent.
I BRA:s rapport redovisas en diskussion om huruvida denna minskning
innebär att den faktiska narkotikabrottsligheten har reducerats i motsvarande grad. BRA konstaterar att en viss minskning trolig vis har skett om
än inte i samma omfattning som siffrorna visar. Man påpekar dock att
förändringen under ett enskilt år inte kan tjäna som underlag för slutsatser om en bestående trendförändring.
År 1983 minskade antalet personer som lagförts för narkotikabrott
med drygt 13 procent jämfört med året innan.
Totala antalet personer som har meddelats åtalsunderlåtelse - i tabellen skillnaden mellan det antal personer som har lagförts och de som
godkänt strafföreläggande eller dömts - har minskat succesivt under de
tre senaste åren.

Prop. 1984/85: 100

Bilaga 4 .Justitiedepartementet

143

Hu\'uddelcn av lllSJ t1rs domar och strafföreliigganden avseL'tHk narkotikabrott a\'ser cannabispreparat. Antalet brott d:ir s.k. centralstimulantia ingär har ökat de senaste :1ren.

1.6 Ekonomisk brottslighet
'.\:ir det g:illcr den ekonomiska brottsligheten rörcligger inte n:'1gon
statistik. Under det senaste iiret har emellertid ett lkrtal rapporter puhlieerats. hl.a. a\· den s.k. eko-kommisil'nen. som belyser omfaltningL'n a\"
den ekonomiska brotblighcten.
I en "' dessa rapporter har eko-kommisionen gjnrt en "försiktig"'
skanning ;I\· den ekonomiska brott,;ligheten~ omfottninµ. Enligt denn~1
her:ikning medförde ekli-brnttsligheten undn :'1r 1%.' att inknm~tcr p:i
16 - 20 miljarder kr. undandrl.lp beskattning. \"ilket mots\·arar ett skattebortfall på 11 - 14 miljarder kronor.

I. 7 Den fortsatta utvecklingen
Inom departementet gjorda ber:ikningar pekar pii en f11rtsatt upp:Hgiiende trend för hun1ddelen a\" brottshalkshrotten med niigon eller n;lgra
procent per [1r.
Beriikningarna bygger p:I en analys av utvecklingen a\· antalet anm:ilda brott under den senaste femton:lrsperiodcn. H:insyn har ocks:1 tagits
till den \":intadc befolkningsutvecklingen i olika [tidersgrupper. Andra
faktorer har inte kunnat beaktas.
Det bör framh[tllas att det iir en mycket vansklig uppgift att göra
prognoser p{t detta LHndde. Brottslighetens utveckling beror a\ en
miingd l)lika faktorer inom samhället som inte har kunnat tas med i
beräkningen.

2 Verksamheten inom polisen, åklagarna, de allmänna
domstolarna och kriminah·ården
I det följande redovisa~ vissa siffror avseende verksamhet och arbetsbelastning inom rättsväsendet. Uppgifterna härrör i huvudsak frän de
analyser som regelbundet görs i justitiedepartementet. Siffrorna tas diirvid i stor utsträckning från rättsväsendets informationssystem ( R I). Vissa siffror :ir tagna direkt ur myndigheteternas anslagsframställningar.
Arbetet inom de olika myndigheterna inom r:ittsväsendet hänger mycket intimt samman. I huvudsak gttr kedjan frän polis, via ttklagare och
domstolar till kriminalvård.
Antalet brott som anmäls till polisen är niira I milj. per år. Den siffran
omfattar inte brott för vilka polisen direkt utfordar ordningsförelägganden. Antalet sådana förelägganden utgjorde omkring 220 000 <tr 1983.
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Siffran omfattar inte heller flertalet strafförel:igganden.
Endast en dela\' de hrott som anm:ils till polisen klaras upp. I ungcfor

..w procent :n· fallen

Lin en misstiinkt person knytas till hrottet. Andelen

uppklarade hrott \'arierar med olika hrnttstyper. Uppklaringen \iixlar
;i\'en mellan skilda delar av landet. Fi\r misshandel och andra dldshrott
uppgiir andelen uppklarade falt till drygt 55 procent. medan endast 15
procent a\ inhronsstiildcrna klaras upp. UngeLir \'art tredje ran och tre
a\'

fyra hedr:igerihrott hlir uppklarade.
Aktagarna fattar heslut om :hal nrnt ungefiir ~O ()()() personer :1rligen.

Till detta kommer drygt YO 000

per~oner

för \'ilka t1klagare mL·ddelar

~trafföreliigganden. Aktagarna hcslut:.ir om [1talsunderli1telser i drygt

20 000 foll per :lr. Antalet avskrivna och nedlagda mi'il iir omkring on ()()()
per ~1 r.
Allmiin domstol dömer itrligen lo - 17 000 personer till frihc1sbnii\'ande p:ifiiljd. varav knappt t\':1 tredjedelar om fal tar hi\~st tv:1 m: 111ader.
Antalet per,oner som di)m, till höter iir drygt 40 000. Andelen frihets0

~traffvarierar

0

starkt mellan olika hrott~typer. Vid rattfylleri :idi.ims fong-

ebe i tre fall av fyra. Samma andel giiller för rC111 och grovt r:1n samt för
grov misshandel. För grovt narkotikabrott döms till frihetsberövande
paföljd i mer :in 90 procent av fallen. Andelen domar med frihetsberövande p[ifilljd har ökat f"ör nera olika brottskategorier under senare tid.
År 1983 \·ar den genomsnittliga liingden av C1dömda frihetsstraff i
första instans omkring fem mfrnader. Variationerna iir dock avseviirda
mellan olika slag av hrott. För grovt narkotik:1hrott ligger Lex. ge1wm~nittet

pf1 knappt tre fir och för narkotikahrott i \\\Tigt p{1 omkring f.:m

mc°1nader. För dn och grovt r<ln iir motsvarande siffra ett och hah·t

~'ir.

ftir

gro\' misshandel ett är och tre manader. samt för rattfylleri drygt en
m[rnad.
Brottsutredning och lagföring tar vanligen ganska l[rng tid. Genornsnitlstiden frtrn det att el! hrnll har hcgåtts till dess att dom har a\'kunna!s
iir niirmare elva manader. Tiden mellan dom och intagning i anstal!
inom kriminalvården iir i genomsnitt drygt fyra m<'rnader för icke häkiade personer.

2.1 Polis,·äsendet
Statistiken över antalet ingripanden och utryckningar inom polis\ äsendet bygger på de s.k. ingripandemeddelandcna ( 11\1 ). Statistiken utgör ett
komplement till siffrorna för antalet anmälda brott niir det g.;iller att
bedöma arbctshelastningcn inom polisväsendet. och dä friimst inom
övervakningsverksamheten. IM utfärdas s[1 snart ett polisingripande
sker. Antalet ingripanden framgår av nedanstäende sammanstiillning.

Prop. 19M/85: IOO
-

Bilaga 4

.Justitiedepartementet

14:'

·----·--·-·-----·-------------

Ar

Antal i ngnpanderr,eddelanden

1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983

1 115 570
1 130 534
161 375
1 184 211
1 161 470
1 185 291
1 195 708
----·-·-·--------

2.2 Aklagarna
Arbetsbelastningen vid tik lagarmyndigheterna och Je allm;inna domstoL.1rna påverkas a\' antalet anm;ilda brntt och andelen d;ir<tV som klaras
upp. Den ;ir vidare beroende a\· bl.a. för;indringar i lagstiftningen. Till
belysning av arbetsbelastningen ho~ ;iklagarna anges i följande tabell
antalet misstänkta personer i mJI hos [1klagare under de senaste ~lren.

Penod

Antal personer i

Antal mål i utgående balans

Mål om brott Övriga
pii vilket
mål
fängelse
kan följa

Totalt

Därav mål om
brott på vilket fängelse
kan följa

----·----- -1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1983 första
1984 halvåret

139
144
146
173
178
172
169
84
82

400
400
400
000
100
100
800
900
500

202
133
107
112
121
118
114
55
49

300
300
700
400
300
000
400
700
300

65
61
53
63
65
64
59

100
000
800
700
800
600
400

36
38
41
50
50
48
43

700
100
000
800
500
600
700

Som framg~lr av tabellen har antalet böte~mttl (ii\Tiga m~'\l) minskat
kraftigt under de senaste {\ren fram t.o.m. :'ir 1979. Detta förklaras i första
hand av att felparkering och fylleri har avkriminaliserats. För dessa brott
arn;indes tidigare strafförcliiggandcn i viss utstriickning. Efter a\·kriminaliseringarna har emellertid antalet strafföreliigganJen i andra fall
ökat. eftersom möjligheten att anviinda strafföreläggande har vidgats.
Oen stora ökningen av antalet mitl om brott p<t vilket fiingelse kan
följa fr.o.m. 1980 beror till stor del på mal om bostadsbidragsbedriigerier. Bortser man frän dessa miil föreligger ändii en ökning i antalet mål
om brott pt1 vilket fängelse kan följa.
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2.3 DomstolsYäsendet
l.3.1 Domsrolarnas arhcr.1/iige
(I uppgifterna om tingsr~itterna och l~insriitterna iir antal över I 000

avrundade till

j~imna

hundratal)

----1981

1982

1983

83-01-01
-06-30

Högsta domstolen
Inkomna mål 11 )
Avgjorda mål 12)
Utgaende balans

3 364
3 262
1 800

3 491
3 389
1 893

3 732
3 591
2 025

1 956
1 B40
2 001

2 014
2 073
1 963

Hovrätterna
Inkomna mål
Avgjorda mål
Utgående balans

16 256
15 868
5 386

17 716
17 359
5 701

18 645
18 182
6 129

9 669
9 235
6 115

9 899
9 559
6 451

151 100

157 400

151 000

76 600

72 500

147 800

153 800

153 500

80 000

75 400

59 600
5 300
5 200

62 700
7 500
6 300

59 700
7 200
7 000

58 800
3 500
3 600

56 300
4 000
3 600

3 100
86 300

4 300
91 800

4 600
90 900

4 400
44 200

5 100
47 200

444 900
20 800
20 700

440 700
19 800
19 100

395 400 197 400
19 400
9 900
18 100
9 000

1B9 300
10 800
9 200

6 400
7 000
8 200
7 800
1 902 700 2 008 400 1 965 400 950 900

9 900
1 010 700

84-01-01
-06-30

Allmänna domstolarna

Tingsrätterna
Inkomna tv is te mål och
brottmål
Avgjorda tvistemål och
brottmål
Utgående balans tvistemål
och brottmål
Inkomna fastighetsmäl
Avgjorda f astighetsmål
Utgående balans
fastighet smal
Inkomna mål om lagsökning
Inkomna mål om betalnings
föreläggande
Inkomna doms tolsärenden
Avgjordadomstolsärenden
Utgående balans domstolsärenden
lnskrivningsärenden
Gravations- och
äganderättsbevis
11) inkl skri tter
(2) uto111 skrifter

597 000

599 400

545 500 272 600

259 400
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1981

83-01-01
-06-30

1983

1982

01
30

84-01-01
-06-30

----------

Allmänna förvaltningsdomstolarna
Regeringsrätten
Inkomna mål
Avgjorda mål
Utgående balans

4 390
4 269
3 232

4 794
4 469
3 552

5 337
4 597
4 284

2 678
2 148
4 081

3 248
2 892
4 685

Kammarrätterna
Inkomna mål
Avgjorda mal
Utgående balans

25 263
22 559
15 147

30 798
25 888
20 115

32 829
28 196
24 849

17 344
13 914
23 586

17 412
16 720
25 578

1979/80

1980/81

1981 /82

1982/83

1983/84

----Länsrätterna
Inkomna mål
Avgjorda mål
Utgående balans

173 600
143 000
262 600

162 400
199 000
224 400

1981

1982

238 500
189 500
274 000

1983

163 600
200 400
236 400

169 800
188 500
217 400

83-01-01
-06-30

84-01-01
-06-30

Bostadsdomstolen och hyresnämnderna m.m.
Bos t adsdoms t ol en
Inkomna mål
Avgjorda mål
Utgående balans

596
669
201

638
573
271

567
587
245

290
324
237

291
332
205

Hyresnämnderna
Inkomna ärenden
Avgjorda ärenden
Utgående balans

35 577
40 360
13 978

30 719
34 230
9 977

30 122
31 143
8 956

17 324
15 312
11 989

17 565
14 404
12 680

Arrendenämnderna
Inkomna ärenden
Avgjorda ärenden
Utgående balans

1 137
1 152
747

1 774
1 424
1 046

2 579
2 440
1 185

1 962
1 526
1 482

972
221
935
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bronmålen

Tingsrätterna
Antal brott- Inkomna
mal l balans brottmål

1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1983 första
1984 halvåret

148

27
24
23
25
26
28
26
26
23

91'.l
461
941
035
587
501
400
109
515

So
79
74
77
80
83
79
40
37

2'ö5
625
863
586
312
927
036
575
317

därav mal som enligt
t1ngsrittsinstruktionen
11979:572) kan handläggas av notarie
21
15
10
10
11
13
13
6
6

467
854
185
834
792
220
684
677
337

Av tabellen framgår att antalet brottmäl som kan handliiggas av
tingsnotarie ligger förh[1llandevis konstant under åren 1983 och 1984
medan antalet övriga brottmål vid tingsrätterna har minskat under samma period. Antalet mtil som fullfölj' till lwvriitt ökade n[1got under är
1983 men ligger stilla under år 1984.

År

Hovrätterna
Inkomna brottmål

Antal brottmål i
balans

1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1983 första
1984 halvåret

5 684
5 864
6 199
6 613
6 948
6 996
7 252
3 930
3 889

4 248
4 637
2 151
2 155
2 327
2 387
2 504
2 496
2 658

2.4 Kriminah'ården
Antalet intagna i kriminalv{trdsanstaltcr minskade successivt fram till tir
1976. vilket medförde att ett stort antal anstaltsplatser lades ned.
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---·- --------·--·

Frivård
Kriminalvårdsanstalter Häkten
Antal klienter
Hogsta
belaggning den 1 okt
Nyintagna Hogsta
under aret beläggning

Ar

----·

-----··

1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984

10
10
11
11
12
13
13
15

920
521
208
414
272
346
835
177

3
3
3
3
3
3
3
4
3

809
776
832
887
1 003
1 099
1 108
102
916

285
330
479
601
603
750
783
137
669

----·-------

16
16
16
15
15
16
17
14
12

293
168
298
741
750
612
767
092
07611)

--·-·-

11 J Preliminar uppgift. som på grund av eftersläpning
registreringen kan vara något för låg.

-·

i

Under {ircn 1978 - 1982 har intagningarna i kriminalvt1rdsanstalterna
ökat kraftigt. Köprohlem har uppstt1tt under \'issa perioder dt1 antalet
tillgiingliga platser inte har riickt till. Den I juli 1983 genomfördes den
s.k. halvtidsfrigivningen. Medelbel:iggningen minskade diirmed med ca
350 platser under budget<lret 1983 · 84 _iiimfört med föregt1ende budgetår.
Justitiedepartementet har i samarbete med kriminalvärdsstyrelsen studerat metoder för ber:ikning a\ beho\'et av anstaltsplatser inom kriminal\'i\rden pä kort och rnng sikt. En metod för bedömning a\' behovet pä
fem <irs sikt har sedermera redovisats i SA R I rapport 1983: I lkläggningen vid kriminalvi\rdsanstalter set! i ett medelsiktigt tidsperspektiv_ Med
Utgtmg~punkt

i denna metod har beho\·et för den n:-irmaste femärsperi-

oden beräknats i departementet. Beräkningarna visar en mycket svag
uppåtgäende trend för den genomsnittliga anstaltsheläggningen under
den niirmaste fcmärsperioden.

3 Rättsl·äsendets resurser för åtgärder mot brott
3.1 Olika t~·per al åtgärder
Samh:illets ~\tgiirder mot brott kan indelas pa olika s:itt beroende pil
syftet med indelningen. För en beskrivning av hur resurserna fördelas
mellan olika ändamål kan en gruppering göras på följande siitt.

Fiireh_rggande algärder riktade mot personer som inte är föremål för
riittsviisendets åtgiirdcr på grund av hrolt. Det iir här fr<lga även om
sädana tngiirder som är avsedda att förbättra miljön i samhiillet i förehyggande syfte. Åtgärder av detta slag ankommer friimst p~\ andra än
r:ittsdsendcts myndigheter. hl.a. skolv:isendel och soL'ialtjiinst- och arhetsma rk n adsm y nd igh eterna.

Örerrakning al' rege/e,/ialemaden. Den syftar till all dels förhindra
hrott. dels

uppt~icka

hrott. Hit hör polisens över\'akande verksamhet.
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Gruppen omfattar :iven exempelvis tull- och beskattningsmyndigheternJs kontroll av Jtt straffsanktionerade best:immelser inom deras resp.
verksamhetsomdden efterkvs.
Brn11srured11i11g ocli andrn åtgiirder i hro11mil/sfiirfäru11dc1 som krävs
för att fatta beslut om reaktion mot brott.
Verkställandet ar pt/fi"iljdcr. Åtg:irder av detta slag hör hemma i kriminalv{irden. Även andra nrgan har uppgifter pa omr~1det. t.ex. exekutionsväsendet i fråg:t lim höter.
Rehahilitcrandc åtgärder. Hiirmed avses iitgärder som syftar till att ge
personer som har heg:it1 hrolt b:ittre förutsättningar för anpassning i
samhället. Atgiirder av detta slag\ id tas av kriminalvärdsmyndigheterna
och av organ inom soci:.ddrcb-. arbetsmarknads- och uthildningsomr{tdena.

Utrt'Ck/ingsarhete som är direkt m:tlinriktat mot problem som rör
c'Jtgärder mot brott.
Samhiillet satsar stora hekipp pii t11giirder nwt brott. Det iir dl1ck inte
möjligt att presentera en fullständig her:ikning a\· kostnaderna fi.ir ätg:irdcr av detta slag. Förutom inom justitiedepartementets omr[tde satsas
stora resurser inom annan statlig verksamhet som. iltm instone delvis, har
till syfte att förebygga och bekiimpa brott. Aven kommuner, landsting
och niiringsliv liigger ut avst:viirda ht:lopp årligen för iindamalet.
Kostnaderna för åtgiirder mot brott inom rättsv:isendet, dvs. i första
hand inom polis- och åklagardsendet. de allmiinna domstolarna och
kriminalv<'irden, har emellertid kunnat heriiknas.
De har fördelat> p:i de tidigare herörda iitgiirdsgrupperna. I vissa fall
har schabloner anviints eftersom beräkningsunderlaget är osäkert.
All polisverksamhet utom den som har samband med tillständsgivning, passärenden och andra uppgifter av servicekaraktiir kan ses som
ett led i samhällets åtg;irder mot brott. Hit hör också åklagarväsendets
och kriminalvärdt:ns funktioner liksom den del av domstolsväsendets
verksamhet som rör brottmål. Den del av anslagen inom rättsväsendet
som var av~edd för :ngiirder mot hrott uppgår till 6,4 miljarder kr. för
budgetåret 1984/85. 1 figur I iir detta belopp fördelat pä ;'\tgärdsgrupper.
Beloppet omfattar inte medel som förbrukas inom departementet och
statliga kommitteer eller anslag för hyggnadsverksamhet.
Som framgår av figur I uppgär kostnaderna för förebyggande Mgärder till drygt 61 milj. kr. Största posten utgör kostnaderna för polisens
undervisning i skolorna i lag och riitt samt i trafik. Hit hör ocksä RRÅ:s
verksamhet utom den rena forskningen och utvecklingen. I detta sammanhang bör framh;lllas att kostnaderna för brottsskadenämnden inte
till någon del har mcdriiknats.
Övervakningen a\' regelefterlevnaden avser polisens övervakning.sverksamhet och beräknas kosta 2 542 milj. kr.
Det redovisade beloppet för brottsutredning och andra Mgärder i
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brnltm;'ilsförfarandet omfattar ::11g:irdl'r inom pl)lis- och

;!ldaganä~endet

-,amt domstolarna. Av beloppet 2 141 milj. kr. faller I 4:'7 milj. kr på
polis\:isendet. 2:'9 milj. kr. p<l {1klagarväsende1 och 425 milj. kr på
dom-,wlsviisendet. inklusive rättshiii Ipskostnader.
Kriminaldrden svarar för de kostnader som i figuren har redo\'isats
sPm \Crkst;iJlandct Jv pilföljder. Denna grupp av kostnader ber;iknas till
I 616 milj. kr.
Det utvecklingsarbcte inom departementcb omdde som tar sikte p<t
;\tg:irdcr mot brott beriiknas till sammanlagt 14.5 milj. kr.. varav omkring
9Jl milj. kr a\'ser anslag till brollsförehyggande r~1dets ( BRÅ:s) verksam-

het. I heloppel ing[ir inte den forskning eller annat ut\'cl·klingsarbete
som hedri\'S i departementets kommittcer.
I j:imförelse med föregaende (1r har det totala beloppet för rättsv:i~cn
deh åtgiirder mot hrolt ökat med 7.1 procent.

Förebyggande
åtgärder
61 milj. kr.

Övervakning av
regelefterlevnaden
2 542 milJ. kr.

Verkställande av
påföljder och rehabiliterande åtgarder
1 616 milj. kr.

Brottsutredning
och andra åtgärder
1 brottmålsforfarandet
2141 milj. kr.

Utvecklingsarbete
14,5 milj. kr.

F(~. I: Kostnader för åtgiirder mot brott inom justitiedepartementets
omräde hudgetäret 1984/85.
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3.2 Personalresurserna
Den I juli I 965 d<'i polisviisendct förstatligades var antalet polismanst_i:inster 11 700 och antalet t_iiinster för övrig personal i polisviisendet
2 I 00. lvlots\'arande siffror för hudgetäret I9~(1/:\4 var I 6 I 00 resp. drygt
4 ~00.
Antalet polismanstj;instcr har allb:1 ökat med över 4 Ol)ll efter först~lt
ligandet. För att r~1 en hild av den faktiska Ut\'ecklingen i fr:1ga om
personalbget måste man emellertid ta hiinsyn till en rad faktorer. F.n a\'
dessa iir arhetstidsförkortningen. L:llryckt i i1rsarbetskrafter har omkring
2 200 polismanst_iiinster fallit hort sedan förstatligandet p:1 grund a\·
arbetstidsförkortn ing.
Uthildningsverksamheten har ökat kraftigt sedan t1r 1%5. Det finns
emellertid inte uppgifter som belyser detta för hela peri(lckn efter förstatligandet.
De uppgifter som har ;'itergetts nu ger \'id handen att rcsursförstiirkningen sedan år 1965 har \'arit bcgr;insad n:ir det g;iller personal ~om iir
tillgiinglig för faktisk polist_iJnstgöring. Samtidigt miiste naturligtvis
heaktas att polisens arbete i hög grad har undcrliittats genom att utrustningen och utbildningen har förbättrats. Den renodling av polismannens
arbete som har skett genom att uppgifter i stor utstdekning har tlyttats
över till administrativ personal har ocks<'i haft betydelse. Ett annat led i
utvecklingen som bör nämnas iir de större hevakningsföretagens kraftiga
expansion under hör_ian och mitten av 1970-talct.
En polisaspirant antas !>Om extra polisman ( epm) och genomgår under
de första tio miinaderna en grundliiggande utbildning, den s.k. grundkursen, vid polishögskolan i Ulriksdal.
Under de andra och tredje utbildningsåren fullgör polisaspiranten
praktiktjiinstgöring, s.k. alterneringstjiinstgöring.
Praktiktjänstgöringen fullgörs på olika enheter i polisdistriktet. Först
mot slutet av tjänstgöringen på en enhet anses aspiranten höra anförtros
att utföra enklare iirenden mera sjiilvstiindigt. Den som fullgör alterncringst_iiinstgöring kan diirför inte tas i ansprak i samma utstriickning som
en fullt utbildad polisman.
Sedan alterncringstjiinstgöringen har avslutats, iir polisaspiranten färdigutbildad. Han iir behörig att söka extra ordinarie polismanstjiinst tre
år efter det att han började som aspirant.
Balans bör i princip föreligga mellan rekryteringen a\· polisaspiranter
å den ena sidan och tjänster och avgångar pa grund av pension eller av
annan orsak i1 den andra. I I 97X ~1rs hudgetproposition redovisades en
metod för att heriikna behovet av polisaspiranter. Liget i september 1984
framg<'ir av följande tahell.
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Sa 111ma11s1ii1/11 ing 1frcr perso11a /lägel 111.111. rid poli.1 räsender I <JS./-119-03

1p111isper.1011al 111om chel\-karriiire11,
·--- - - - - -----------··-----

Antul
Antal
tjanster vakanser
inkl.
omsattn111gsva
kanser

Epm med
fullgjord
alt-tjg
lmotsv I

-----

Brist/
Alt-tJ9 vid
överskott
Kr1~
Ordn - S a
exkl
avel
avd l tg
alt tJg

-·---------- ·---·---- - - - - - -

Sthlms pd
Gbgs pd
Mal~ö pd
Övriga pd
Summa

2 951
1 381
899
10 691
15 922

+ 185
' 152
- 75
+ 375

120

157

277

25

66

91

286

271
174
105
661

5
171

15
353

524

42-l

211

- 787

321

591

912

86
22
30

-------·--

20

- - · ---·-

Antalet anst:illda inom :1klagarv:isendet har öl-.at i begrfosacl utstr:ickning efter förstatligandet <lr 1965. Antalet tjfoster iir nu drygt I 200.
varav ca 640 :ir äklagartjiinslt'r.
l\iir det giiller de allmiinna domstolarna saknas en löpande redLwisning som visar hur stor del av personalresurserna som tas i ansprilk för
hrnttm[tlen. Stickprovsundersökningar har emelkrtid lett fram till att
denna andel iir omkring 35 procent. ,\ven om uprgifter saknas om hur
andelen har förändrats under de senaste tio ärm :ir det sannolikt att
1·ariationerna inte har 1 arit siirskilt stora. Antalet tj:instcr vid de allmiinna domstolarna iir nu omkring 4 300. 1·ara1· omkring I 000 domartjiinstcr.
Kriminalvärden har nu drygt 5 700tji-inster. Av dessa :ir omkring4 550
placerade vid kriminalvårdsanstalterna och omkring 800 i11L1m frivården. Under den senaste tio{irsperioden har kriminaldrdcn tillförts drygt
900 tjiinster. Av dessa har omkring 275 placerats inom frivärden. Antalet
lekmannaövervakare inom frivärden uppgfir f.n. till omkring 6 700.
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Register

Sid.
l Öv.:rsikt
ANDRA HUVLIDTITELN
I L1gsti ftn ingsfr<lgor
17 :.' Atg~inkr mot brntt
30 3 Hudg.:tförslagets huvudsakliga inriktning

Amlag kr.

A. Justitiedepartementet m. m.
32 Statsr<ldsberedningcn

32 Justiticdcrartemcntet
3.\ Kommitt&cr m. rn.
.14 Extra ut\!iftcr
_14 Information (>rn lagstiftning

I~

:-<40 OllU

.\:.' 4.15
111.

m.
Summa

(li)()

16

~()() 011{1

I

o~o 0110
750 0110

(16 575 000

B. l'olis,äscndct
Rikspolisstyrelsen
Polisverksamheten rörande brott mot rikets <ikcrhct m. m.
Statens kriminaltekniska laboratorium
Lokala polisorganisationen
Utrustning m. m. för polisviisendct
Llnderh<lll och drift av motorfordon m. m.
Gemensam kontorsdrift rn. n1. inom k vancrct Kronoberg
Diverse utgifter
52 Byggnadsarbeten för polisviiscndet

16
40
40
41
47
50
50
52

Summa

~5~

14X
19
4 159
90
105

468 000
503 000
6 7(, noo
f>X7 000
7o7 OlHl
442 ()1)0
I 0011

4 321 0011

I 000

5 086866 000

C. Åklagan·äscndet
56 Riks:1klagaren
7~ Aklagarmyndigheterna

11 JOX uon
2(13 .•43 000

Summa

274 651 000

D. Domstolsväsendet m. m.
79 Domstolsvcrket
Xll Allmänna domstolarna
91 Allmiinn;:i förvaltningsdomstolarna
94 Bostadsdomstolen och hvresnämndcrna m. m.
95 Litrustning till domstola~ m. m.
9b Byggnadsarbeten rör domstolsviiscndet

51 7.\11 000
<l40 580 000

308 427 ()()()
Jo 020 ooo
15 900 ooo
54 000 000
Summa

I 406 657 000

E. Kriminalvården

lJ8 Krirninaldrdsstvrelscn
I00 Kriminaldrdsanstaltcrna
104 Fridrden
l 06 Maskin- och verktygsutrustning m. rn.
107 F.ngångsanskaffning av inventarier rn. rn.
107 Utbildning av personal rn. Il.
I08 Byggnadsarhcten för krirninaldrdcn

85 159

ooo

1 402 r.xx ooo
212 794 000
21 900 000
20 400 000
l 5 200 000
10 ()()() ()()()

Summa

1768141000
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F. Rättshjälp m. m.
11.l
I I_\
114
116
11 ''
117

221 lli)ii 11(111
~ .'.<I i I 11)11

R:ittshj:ilpskostnadt'r
R:itt>hj:ilp;niimnderna
Allm:inna advobtlwr<ler: Llppdrag,\·crk,;;1mhet
Allm:inna ad\'\)kath)der: Drifthidrag
Vissa JomstLlbknstnadn m. m.
Di\t:rse kL>Slnader fiir riitts\'iisendet

I 111111
2 (1()1) (l(l(J
34 Slill lllllJ
~ 01111111111

Summa

27-1131000

11 ~ Justitiekanslern
I l<i Datainspeklitlnen
121 Brothforehyggandc r:1clet: Fi'>n·altningsk<>Slnader
122 Brott:;f()rehyggande r:idet: Lt \'eck ling,k<v;t nader
123 Bnkfiiringsniimnden
12-1 BrntrssL1di:n:imnden: Fcir'\'altning,ko,l!lada
12~ Brotbskaden:imnden: Frsiittning l'lir ,;Ll<.IL•r p:1 grund ;1\'
hrott

: <J.'()()()11

7 21 Il lllill

Sumnn1

25 101i ono

G. Öniga myndigheter
I 111111
Jl)(J

(j()()

3 7(17

()()()

~

I 454 (lllli

2 5:'-111110

H. Oin!rsc
126 Svensk författningssamling
126 Bidrag till utgivande av littl'ratur p[1 fön altning,riittens
omrade
126 Bidrag till vissa intcrnati,1nella sammanslutningar 111. m.
127 Stö<.I till politiska partier
I 27 Allm:inna val

~

11>11111111

70 ()()(}
2 Jll() (}[)Il
95

~()()

(11111

X~ 0411 000

Summa

19-1070 000

Summa för justitie<.lepartementct

9 096 197 000

Datoriserad fotosättning
Lina Tryck Stockholm 1984

346908

Bilaga 5 till budgetpropositionen 1985
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ÖVERSIKT
Vcrksamhetsomräde
Utrikesdepartementets verksamhetsområde omfattar iirendcn som rör
förhållandet till och överenskommelser med andra stater, utrikeshandel
och exportfrämjande. Sveriges deltagande i FN och andra internationella
organisationer. svenska insatser i det internationella utvecklingssamarbctet. nt:drustningsfrågor, nordiskt samarbete, kontroll av tillverkning och
utförsel av krigsmateriel, information om Sverige i utlandet samt skydd av
svenska medborgares intressen i främmande länder. Dessa ärenden spänner över ämnesområden av allmänpolitisk, handelspolitisk, biståndspolitisk, ekonomisk. kommersiell, rättslig, social, humanitär och kulturell
natur.
Till utrikesdepartementet hör utrikesrepresentationen med 112 lönade
utlandsmyndigheter (ambassader. delegationer och konsulat) och 452 olönade i..:onsulat. Under departementet sorterar bl. a. styrelsen för internationell utveckling (SIDAJ. kommerskollegium. exportkreditnämnden. importkontoret för u-landsprodukter. Sveriges exportråd och handelssekretcrarna samt Svenska institutet. Vissa andra statsunderstödda organ såsom Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRIJ. utrikespolitiska institutet och Sveriges Riksradios programverksamhet för utlandet
erhåller anslag över tredje huvudtiteln.
Med hänsyn till det statsfinansiella läget präglas budgetförslaget av
restriktivitet. Huvudförslaget har tillämpats med bara något enstaka undantag. Biståndsanslagcn ökar dock kraftigt och biståndsramen når åter
upp till I % av bruttonationalinkomsten (BNIJ. För anslagen i övrigt har
alla förstärkningar åstadkommits genom omprioriteringar inom huvudtiteln.

Utrikesförvaltningen
Den internationella utvecklingen under senare iir har understrukit Sveriges beroende av omviirlden. I detta läge ställs allt större krav på utrikesförvaltningen.
I

Riksdagen 198-1185. I sam/. Nr 100. Bilaga 5
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Inom ramen för ett långsiktigt besparings- och rationaliseringsarhcte
sker en ständig omprövning av resursanvändningen. En rad reformer och
utredningar de ~enaste aren har inriktats på att höja förvaltningens effektivitet. Av särskild betydelse i detta sammanhang är förvaltningens administrativa utveckling och införandet av datorstöd i verksamheten.
Den under år 1984 genomförda ADB-strategiutredningen m~d stöd av
statskontoret kommer att bli utgångspunkten för ett långsiktigt förändringsarbete som berör hela förvaltningen. Utredningens handlingsplan
kommer under år 1985 att bearbetas och omsättas i ett program för den
administrativa utvecklingen. Dess genomförande leder på sikt till rationaliseringar men kan under en övergångstid komma att kräva ökad'~ insatser.
Som ett led i strävan att utnyttja tillgängliga resurser på bästa sätt
förtjänar personalutveckling och utbildning särskild uppmärksamhet.
Bl. a. framläggs i början av år 1985 en utredning om utbildnings•erksamheten. Vidare sker en kontinuerlig omfördelning av tjänster för atr tillgodose
skiftande behov av insatser för bevakning, rapportering och analys på
olika områden. Särskild uppmärksamhet ägnas i detta sammanhang det
exportfrämjande arbetet.
llandliiggningen av invandrar- och flyktingärenden är en ärendegrupp
som ökat mycket starkt vid flera utlandsmyndigheter. I huvudsak har
arbetsuppgifterna kunnat genomföras utan personalförstärkning. För att
övrig verksamhet inte skall åsidosättas, är det dock nödvändigt att hårt
belastade myndigheter under längre eller kortare perioder förstärks för att
möta den ökande tillströmningen av bl. a. asylsökande. Genom omfördelning avsätts ytterligare 1 milj. kr. för detta ändamål.
Förändringar i form av nedläggningar, minskningar och nyetableringar
har under senare år berört flera utlandsmyndigheter. För det kommande
budgetåret planeras en ny beskickning i Maseru mot bakgrunden av det
utökade utvecklingssamarbetet med Lesotho. Vidare kommer \'erksamheten i Nederländerna att omstruktureras. vilket får till följd att konsulatet i
Amsterdam återgår till olönad myndighet. Ambassaden i Beirut hölls
stängd under halva år 1984 och ambassadören är sedan höste1 1984 stationerad i Amman.

Sverigeinformation, nedrustningssträvanden m.m
För information om Sverige i utlandet anvisas medel för informationsvcrksamhct som bedrivs av i första hand utrikesdepartementet, Svenska
institutet och Sverige Riksradios utlandsprogram.
Svenska institutet administrerar flera olika stipendieprogram, som spelar en stor roll för det svenska samhällets kontakter med utlandet. Särskilt
har vid flera tillfällen framhållits att möjligheterna för utländska forskarstuderandc att utbilda sig i Sverige bör öka. Omfördelning av ytl·~rligare 0.8
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milj. kr. till giiststipcndieprogrammet gör det möjligt att åter dela ut 100
årsstipendicr budgetåret 1985/86.
Genom värdskapet för Stockholmskonferensen om förtroende- och säkerhetsskapande åtgärder och nedrustning i Europa st<lr Sverige i det
internationella blickfånget. Sveriges förmåga att spela en aktiv och brohyggande roll mellan stormaktshlocken förutsätter bl. a. en hög kompetens i
nedrustnings-och rustningsbegränsningsfrågor. Forskningen vid försvarets forskningsanstalt (FOA) och SIPRI är betydelsefull i sammanhanget.
Vissa extra resurser kommer att tilldelas dessa organ för att möjliggöra en
långsiktig kunskapsuppbyggnad och anordnande av särskilda seminarier
och symposier om bl. a. verifikation i fråga om förtroende- och säkerhetsskapandc fitgärdcr m.m.
Diirtill kommer ett fortsatt starkt engagemang hos allmänheten för}Tedsoclz ncdru.1·rningsf'rågor manifesterat av den stora tillströmningen ansökningar om projektstöd från folkrörelser och andra ideella organisationer.
Mot denna bakgrund föreslås en höjning av anslagsposten för sådana
informationsinsatser till 1,6 milj. kr.

Internationellt utvecklingssamarbete
De ekonomiska problemen i många u-länder är idag besvärligare än på
länge. De fattigaste u-liindcrna har drabbats hårdast. Afrika befinner sig i
den värsta svältkatastrofen i modern tid. Det internationella gåvobiståndet
har stagnerat under 1980-talets första hälft. Det är viktigt att Sverige trots
det ansträngda budgetläget fortsätter att ta sitt internationella ansvar och
står fast vid enprocentmålet.
De totala anslagen för internationellt utvecklingssamarbete för budgetåret 1985/86 har beräknats som 1 % av Sveriges bruttonationalinkomst
<BNIJ. För budgetåret 1985/86 ökar histåndsramen med 1014milj. kr. till
8060milj. kr. Av detta belopp avser 153 milj. kr. bistånds-och u-Iandsinsatser som finansieras över andra anslag än biståndsanslagen.
Av biståndsanslagen går drygt 28 % till bistånd via de internationella
organisationerna (multilateralt bistånd) och knappt två tredjedelar till
landdcstinerat bistånd (bilateralt bistånd).
Ökningen av biståndet kommer främst att utnyttjas för att förbättra
betalningsförmågan hos svårt skuldtyngda länder och för att hjälpa afrikanska länder som drabbats av försörjningskris. Ett särskilt biståndspolitiskt instrument inrättas för betalningsbalansstöd åt sådana länder. Ökningen kommer också att utnyttjas för att bl. a. utvidga stödet till enskilda
organisationers bistånds verksamhet samt för att förstärka det tekniska och
ekonomiska samarbetet genom BITS (beredningen för internationellt tekniskt-ekonomiskt samarbete).
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Tonvikt läggs också fortsättningsvis på bistiindets kvalitet och flexibilitet
samt på en effektivare biståndsadministration. Landsbygdsutvcckling har
fortfarande mycket hög prioritet. Biståndet inriktas på att öka kapacitetsutnyttjandet av befintliga resurser.
På det 11111/tilatcrala området går de största bidragen till Internationella
utvccklingsfonden (!DAJ, FN:s utvecklingsprogram (UNDP) och FN:s
barnfond ( UNICEFJ. En siirskild tonvikt läggs oeksf1 på det multilaterala
livsmedelsbiståndet som budgetåret 1985/86 föreslås få en avsevärd ökning.
Det hilatera/a biståndet genom SIDA föresläs öka bl. a. på anslagsposterna Katastrofer m.m .. Enskilda organisationer och Humanitärt bistånd.
Nära hälften av det totala biståndet genom SIDA avser insatser i södra
Afrika.

Utrikeshandel och exportfrämjande
För ett exportberoende land som Sverige är frihandeln av avgörande
betydelse. Ungefär halva industriproduktionen säljs utanför landets gränser.
Utvecklingen av Sveriges export har under senare år varit positiv. För
perioden januari-oktober ftr 1984 redovisas ett ii1•ers/.:.ott i handds/wlansen
på 19200 milj. kr., att jämföras med ett överskott pä 10900 milj. kr. under
samma period år 1983.
Förbättringen beror till en del på att den internationella handeln nu åter
börjat skjuta fart. Sverige har fortsatt att öka sina marknadsandelar på de
viktigaste exportmarknaderna även under år 1984.
För den expor~friin{iande 1·akrnmht•tn1 som främst bedrivs genom Sveriges exportråd, föreslås för budgetåret 1985/86 224,5 milj. kr., en ökning
med ca 22 milj. kr.
För /.:.0111111crskol/egi11ms verksamhet föreslås 33.5 milj. kr., vari bl. a.
ingår ökade medel för undersökningar av eventuell dumping vid import till
Sverige.
Export/.:.reditniimndcn I EKN J har en viktig roll i exportfrämjandet genom
att utfärda försäkringar mot förluster i samband med exportaffärer. I takt
med all riskerna tilltagit på många marknader, har garantigivni.ngen ökat i
hetydelse.
Den s. k. (jänsteexport11trcdnin1-:en har lämnat sina förslag i betänkandet
!SOU 1984:J3) Handla med tjänster. Betiinkandet bereds f.n. inom regeringskansliet. Regeringen räknar med att lägga fram en proposition för
riksdagen våren 1985.
Sverige tog initiativet till två viktiga möten under är 1984: dels första
gemensamma ministermötet mellan EG- och EF1A-liindema. ~om ägde
rum i Luxemhurg i april. dels mötet mellan EFTA:s statsministrar i Visby i
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maj. Avskaffandet av kvarstående handelshinder, nödvändigheten att stimulera tillväxt och sysselsättning i Västeuropa samt strävanden att hekämpa protektionismen och bidra till friare handel kom till klart uttryck. Som
ett resultat av Luxcmburgmötet är nu experter från EG och EFTA-sidan
gemensamt i full gång med att söka vägar att avskaffa i första hand onödiga
gränsformalitetcr och tekniska handelshinder.
Vid de nordiska utrikeshandelsministrarnas möte i november 1984 redogjordes för det pågående arbetet, som hittills koncentrerats till s.k. tekniska handelshinder och 1111/behandlingsfrå[.:or. Båda dessa områden är
samtidigt under behandling i EFTA-EG.
OECD beslutade under år 1984 bl. a. att länderna skulle tidigarelägga
avtrappningen av tullmedgivanden från den senaste GATT-rundan. Sverige har genomfört samtliga tre återstående tullavtrappningar per den I
januari 1985. Sverige har också varit pådrivande för att lägga grunden till
en ny multilateral förhandlingsrunda i GATT.
Inom UNCTAD övervägs ett styrelsemöte på ministernivå under år
1985.

Sammanställning
Förändringarna inom utrikesdepartementets verksamhetsområde i förhållande till statsbudgeten för budgetåret 1984/85 framgår av följande sammanställning. Beloppen har avrundats och anges i milj. kr.

A. Utrikesdepartementet m. m.
B. Bidrag till vissa internationella
organisationer
c. Internationellt utvecklingssamarbete
D. Information om Sverige
i utlandet
E. Utrikeshandel och exportfrämjande
F. Diverse
Totalt för utrikesdepartementet
1

Anvisat

Förslag

1984/85

1985/86

960,5

I 050,5

256,2
6895,0

+

7 907 .0

2

86,4
279,4
135.93
9713,7

90,0

I. 7

254,5
1

82.8
248,0
150,9 3
8 593 .4

Förandring

+I 012,0
+
+

3,6
31,4
15.0

+1120.3

Exkl. utgifter (151.0 milj.kr.) för biståndsändamål under andra anslag.
Exkl. utgifter (153.0 milj.kr.) för biståndsändamål under andra anslag.
3
Inkl. anslag för forskningssamarbete med europeiska gemenskaperna 44 resp. 42
milj.kr.

~
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Utdrag
PROTOKOLL
vid regeringssarnmanträde
1984-12-20

Föredragande: Statsrådet Bodström samt statsrådet Lundkvist såvitt avser
frågor under littera A. punkt 8 och littera B. punkt 2 od statsrådet
Hellström såvitt avser frågor under littera B. punkterna 6-7. littera E. och
littcra r. punkt 9.

Anmälan till statsbudgeten för budgetåret 1985/86 såvitt avser
utrikesdepartementets verksamhetsområde.

Tredje huvud.titeln
A.

UTRIKESDEPARTEMENTET M.M.

Inledning
Det internationella läget kännetecknas av djupa motsättningar med politiska och militära samt ekonomiska och sociala dimensioner. Ömsesidig
misstro rfrder mellan de ledande stormakterna Förenta Staterna och Sovjetunionen. Detta förhållande består även om steg nu tagits i riktning mot
en återupptagen dialog dem emellan om centrala ncdrustningsfrågor. Motsättningarna mellan supermakterna återverkar på ett flertal intanationella
problem. Detta återspeglas även på det ekonomiska planet oc:h försvårar
möjligheterna att genom konstruktivt internationellt samarbe;:e söka förbättra utvecklingsländernas situation. Kapprustningen fortg:ir i accelererad takt. Särskilt oroande är den fortsatta utvecklingen på kärnvapenområdet.
Det försämrade världsläget kastar sin skugga också över vår del av
Europa. Under en följd av år har supermakterna visat ett ökande strategiskt intresse för norra Europa. Militära aktiviteter i Sveriges näromräde
har ökat. Denna utveckling bör i första hand värderas utifrån ett större
strategiskt sammanhang, men fär självfallet konsekvenser itven för de
nordiska länderna. Till denna bild hör också de allvarliga kränkningar av
vi"irt eget territorium som iigt rum under de senaste åren.
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Samtidigt finns skäl att understryka att det grundläggande säkerhetspolitiska mönstret i Norden kvarstår oförändrat. De nordiska länderna förenas. trots att de valt skilda säkerhetspolitiska lösningar. av ett gemensamt
intresse att slå vakt om stabiliteten i regionen. Vi utgar från att även
stormaktsblocken ser detta som ett centralt mål och mot denna bakgrund
iakttar återhållsamhet i sitt militära uppträdande i området.
Sveriges alliansfria politik, stödd av ett efter våra förhållanden starkt
försvar. syftar till att värna vårt lands oberoende och vår rätt all själva. i
demokratisk ordning. bestämma över vår framtid.
Den svenska neutralitetspolitiken har en lång historia och en stark
folklig förankring. I tider av internationell spänning är det av särskild
betydelse att omvärldens förtroende för vår traditionella hållning inte
rubbas. Det får inte skapas vare sig farhågor eller förväntningar om att vi.
ens under starkt yttre tryck. skulle avvika från den valda handlingslinjen.
En fäst' och konsekvent utrikespolitik är därvid vår första försvarslinje .
Säkerhet kan i kärnvapenåldern inte definieras uteslutande i ett snävt
regionalt perspektiv. Sverige är i ökande grad beroende av den internationella utvecklingen i stort. Ett målmedvetet svenskt arbete för nedrustning
och avspänning. för respekt för folkrättens principer, för fredlig lösning av
konflikter och för mänskliga rättigheter ligger i vårt eget nationella intresse. Vår obundna ställning ger oss särskilda möjligheter att på dessa och
andra områden fora en aktiv politik.
Sedan ett flertal år har förhållandet mellan Förenta Staterna och Sovjetunionen varit kyligt. Del sena 1960-talcts och det begynnande 1970-talets
avspänning med bl. a. SALT I (Stralegic Arms Limitation Talks) och
ESK-mötet i Helsingfors har avlösts av en tilltagande politisk konfrontation. Ett uttryck för den djupa misstron mellan supermakterna gavs när
Sovjetunionen, som ett svar på amerikanska utplaceringar av medeldistansmissiler i Västeuropa, lämnade Geneveforhandlingarna om kärnvapen
och tillkännagav egna motåtgärder i form av bl. a. utplaceringar av kärnvapen i Tyska Demokratiska Republiken och Tjeckoslovakien.
För första gången på över tio år ägde under år 1984 inte några förhandlingar om kärnvapen rum mellan supermakterna eller deras allianser. Förenta Staterna och Sovjetunionen har sedermera tillkännagivit att samtal i
första hand om formerna för sådana förhandlingar inleds i januari 1985.
Från svensk utgångspunkt finns anledning att välkomna att förhandlingar nu förefaller komma igång. Samtidigt finns ingen grund för förväntningar om omedelbara och avgörande resultat. Några väsentliga förändringar i
supermakternas inställning till de centrala frågorna kan ännu inte skönjas.
Den snabba vapentekniska utvecklingen innehåller i sig element som undergräver förtroende och försvårar överenskommelser om nedrustning och
ruslningsbegränsning.
Kärnvapen är unika som vapen ge!lom att de utgör ett hot mot mänsklighetens överlevnad. Kärnvapenfrågorna intar därför en central plats i vår
nedrustningspolitik.
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I FN och vid nedrustningskonfcrensen i Gencve <CD) har Sv1:rige, ofta i
samarbete med stater i den alliansfria gruppen, lagt fram förslag som syftar
till att förhindra en accelererande kärnvapenkapprustning och i stället få
till stånd väsentliga reduktioner av arsenalerna. Sverige verkar aktivt för
bl. a. förslag som g~ller frysning av kärnvapen. ett fullständigt provstoppsavtal och moratorium för utplacering av kärnvapen. Inför icke->pridningsfördragets tredje granskningskonferens år 1985 betonar Sverige särskilt
sambandet mellan framsteg beträffande kärnvapennedrustning och arbetet
för att förhindra spridning av kärnvapen.
1 FN och CD arbetar Sverige vidare för att få till stånd ett avtal som
förhindrar en hotande kapprustning i rymden. Under år 1984 påbörjades i
CD. under svenskt ordförandeskap, förhandlingar om ett totalförbud mot
och förstörelse av kemiska vapen.
Sverige fortsätter att verka för att [1stadkomma en kärnvapenfri zon i
Norden. Syftet med zonen är att förbättra de nordiska ländernas säkerhet.
Samtidigt skulle den utgöra ett bidrag till strävandena att minska kärnvapnens roll i Europa. Sverige stöder vidare förslaget om en korridor fri från
slagfältskärnvapen i Centraleuropa. Upprättandet av en korridor skulle
höja kärnvapentröskeln och allmänt utgöra en förtroendeskapande åtgärd.
Sverige står värd för och deltar aktivt i Stockholmskonferensen om
förtroende- och säkerhetsskapande åtgärder och nedrustning i Europa.
Tillsammans med andra neutrala och alliansfria stater har Sverige i konferensen lagt fram ett omfattande förslag. Det genombrott som gjorts vad
gäller konferensens arbetsordning skapar förutsättningar för sakförhandlingar om väsentliga politiska och militära frågor.
Sveriges traditionella engagemang i freds- och nedrustningsfrågor åtnjuter ett starkt folkligt stöd i vårt land. Det understöds av aktiva f;·edsorganisationer. kyrkor, fackliga, politiska och andra organisationer.
Det är för Sverige av avgörande betydelse att folkrättens principer för
det internationella umgänget strikt iakttas. Av grundläggande karaktär är
här staternas förpliktelser enligt FN:s stadga. Stadgan ålägger stater att
lösa internationella tvister med fredliga medel och att avstå fri!n hot eller
användning av våld riktat mot en annan stats territoriella integritet eller
politiska oberoende.
För Sverige förblir vårt medlemsskap i FN, och de förpliktelser detta
medför, en hörnsten i vår utrikespolitik. Sverige deltar aktivt i diskussionen om hur FN skall stärkas. Vi anser det vara väsentligt att F·'I :s universella karaktär upprätthålls. Sverige fäster stor vikt vid att FN ges bättre
möjligheter att fullgöra sin huvuduppgift att upprätthålla internationell fred
och säkerhet. Vår medverkan i ett flertal av FN:s fredsbevarande operationer i internationella konfliktsituationer är ett konkret uttryck för vårt
engagemang på detta område.
internationella konflikter, även utanför Europa, kan få säkerhetspolitiska konsekvenser även för Sverige. Särskilt vad gäller konflikthärdarna
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kring Mellanöstern finns en tydlig risk för att supermakterna kan komma i
direkt konfrontation med varandra. Det är av grundläggande betydelse för
regionen att den palestinska frågan ges en rättvis och hållbar lösning och
att de inblandade staternas säkerhet respekteras. I området förekommer
också en rad andra religiöst. etniskt och politiskt betingade motsättningar,
som utlöst, eller kan komma att utlösa. konflikter med Hmgtgående återverkningar. Tydligaste exemplen på detta är Iran/Irak-kriget och situationen i Libanon.
Sverige söker i dessa och andra fall ge sitt stöd till andra folks rätt att
själva forma sin framtid. När möjlighet ges, söker vi bidra till att finna
fredliga lösningar på konflikter. Därigenom försvarar vi principer som
måste upprätthållas också för att trygga Sveriges säkerhet.
Sverige har t.ex. fördömt den militära interventionen i Afghanistan.
Sverige stöder den s. k. Contadoragruppens fredssträvandcn i Centralamerika och har tagit avstånd från folkrättsstridiga aktioner som motverkar
detta arhcte och ökar spänningen i regionen. Sedan länge kräver Sverige
att säkerhetsrådet fattar beslut om omfattande och bindande sanktioner
mot apartheidpolitikens Sydafrika. Sydafrikas olagliga ockupation av Namibia måste bringas att upphöra.
Ett annat centralt inslag i den svenska utrikespolitiken är arbetet för
mänskliga rättigheter. Staterna är, gentemot sina medborgare och gentemot varandra, skyldiga att efterleva de internationella åtaganden de ingått
på detta område bl.a. inom ramen för FN, den europeiska säkerhetskonferensen (ESK) och Europarådet. Sverige söker förstärka det internationella skyddet för mänskliga rättigheter och arbetar bl. a. för avskaffandet
av dödsstraffet. På svenskt initiativ antog generalförsamlingen hösten 1984
en konvention mot tortyr.
Ofrihet och orättvisor föder också konflikter som kan få återverkningar
långt utanför det enskilda landets gränser. Bro.It mot de mänskliga rättigheterna måste påtalas var de än äger rum. Enligt trovärdiga källor fängslas
människor för sina politiska åsikter i en majoritet av världens stater. Mot
denna bakgrund är demokratins framsteg, inte minst i vissa latinamerikanska länder, särskilt glädjande.
Kapprustningen och supermakternas tävlan om inflytande och makt har
såväl ekonomiska som säkerhetspolitiska konsekvenser för u-länderna.
Dessa har ett stort behov av ett effektivt internationellt samarbete för att
lösa ekonomiska och sociala problem och för att åtgärder vidtas mot t.ex.
det långsiktiga hot mot människans levnadsbetingelser som miljöförändringar, såsom ökenutbredning, utgör. Jag kommer att under avsnitt C.
Internationellt utvecklingssamarbete behandla dessa problem och betydelsen av en generös svensk biståndspolitik som en del i Sveriges arbete för
fred och utveckling.
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A 1. Utrikesförvaltningen
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

807 478639
837860000
924495000

Sveriges lönade utlandsmyndigheter samt ackrediteringar för de stockholmsbaserade ambassadörerna redovisas i förteckning som fogas till protokollet i detta ärende som bilaga 5 .2
1984/85

Beräknad ändring 1985/86
Föredraganden

Personal

J landläggande personal
Övrig personal
Anslag
Förvaltningskostnader
ldärav lönekostnader)
lJtlandstillägg m. m.

Lokalkostnader
Engångsanvisning

701 1
592 1

+ 2

12932

+123

445 560000
(297 605 000)
97250000
294 350000
700000

+48 558 ooo•
(+29171000)
+11760000
+27017000
700000

837860000

+86635000

+10

' Inkluderar följande tjänster som ej upptagits i budgetpropositionen 1984:
- 2 handläggare vid handelsavdelningen
- I biträde vid handelsavdelningen
- I handläggare vid rättsavdelningen för samordning av invandrar- och flyktingfrågor
- I handläggare vid ambassaden i Mexico för bevakning av ka•.astrof- och
llyktingbi~tånd

- I handläggare vid ambassaden i Abidjan <Afrikanska utvecklingsfonden)
~ Siffran inkluderar inte befattningar för lokalanställd personal vid utl;.ndsmyndighetema (819 personer).
3

Ökningen avser:
- 5 tjänster (4 handläggare och I biträde) för vilka medel överförs från expo11främjandeanslaget (E 2.)
- 4 tjänster vid kansliet för stockholmsbaserade ambassadörer
- I tjänst för verksamhetsplaneringcn
- 2 t}iinster (I handläggare och I biträde) vid den planerade beskicknin~_en i Maseru
i Lesotho
Samtliga tjiinster besätts av personer i den nuvarande organisationen.
4

Inkluderar 3 140 000 kr. som överförts från anslaget A 4. Inventarier för \ieskickningar. delegationer och konsulat.

Den internationella utvecklingen under senare år har understrukit Sveriges beroende av omvärlden. Den fortsatta spänningen mellan stormakterna ställer stora krav på vår säkerhetspolitik och på vår förmåga att följa
utvecklingen i närområdet. Samtidigt måste vi intensifiera våra ;:raditionella strävanden att verka för internationellt förtroende och rustningsbegrän·
sandc åtgärder.

Prop. 1984/85: 100

Bilaga 5

Utrikesdepartementet

11

På Jet utrikesekonomiska och handelspolitiska området möter Sverige
idag nya utmaningar. Genom en kraftig satsning på exportfrämjande och
ett aktivt deltagande i internationella ekonomiska förhandlingar måste vi
understödja näringslivets ansträngningar att öka exporten.
I detta läge ställs allt större krav på vår utrikesförvaltning. Ambassadernas rapportering och kontaktskapande verksamhet måste vara av hög
klass. Utrikesförvaltningens personal på alla nivåer möter nya uppgifter.
Samtidigt innebär det statsfinansiclla läget att ytterligare resurser inte kan
påräknas.
Allt detta betyder att en hård prioritering och ständig omprövning av
verksamheten blir nödvändig. I budgetpropositionen 1984 underströks betydelsen av det arbete som pågår för att öka förvaltningens effektivitet. En
serie reformer har genomförts under de senaste åren. Dessa syftar till att
möta de krav som riksdag och regering ställer på förvaltningen som ett
instrument för den svenska utrikespolitiken.
Detta arbete måste fortsätta med oförminskad kraft under de närmaste
åren. Inom ramen för det bcsparingsarbete som fullföljs enligt en 5-årsplan
för perioden 1982/83- I 986/87 har ett antal åtgärder vidtagits. Arbetet
fortskrider planenligt, varför sparmålet för 5-årsperioden om 50milj.kr. i
fast penningvärde (1981182 års prisläge) kommer att uppnås.
Med oförändrade reala resurser blir det i fortsättningen än mer angeläget
att bedriva ett aktivt förändrings-och förnyelsearbete inom utrikesförvaltningen. Den administrativa utvecklingen i vid bemärkelse inkl. införandet
av ADB är i detta sammanhang av största betydelse. En kontinuerlig
omfördelning av resurser måste inbegripa en förstärkning av den operativa
verksamheten. Genom omdisponeringar av tjänster mellan i första hand
utlandsmyndigheterna räknar jag med att tillgodose särskilt de exportfrämjande behoven. Besparingssträvandena får även personalpolitiska konsekvenser och det är angeläget att ökade ansträngningar görs för att utnyttja
allt det kunnande som finns inom förvaltningen.
Utrikesförvaltningens verksamhet måste i alla avseenden vara grundad i
den svenska verkligheten. Samtidigt är det uppenbart att arbetet sker i en
internationell miljö. som ställer stora krav på förmågan att möta förändringar i omvärlden. Budgeten !985/86 är utformad med sikte på att göra det
möjligt för utrikesförvaltningen att på ett effektivt sätt lösa sina mångskiftande uppgifter.

Valutakursut vecklingen

Genom verksamhetens karaktär och utbredning är utrikesförvaltningen
extra känsligt för förändringar i valutakurserna. Merparten av utrike~de
partementcts kostnader bestäms direkt eller indirekt i utländsk valuta och
påverkar därigenom anslagsbelastningen. Detta gäller givetvis för sådana
kostnadsslag som lokalhyror och lokalanställdas löner utomlands m. m.
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men också en rad andra poster som rör exempelvis tjänstem;.innens utlandslöner. sjukvård. rese- och flyttkostnader. Därutöver får valutakursförändringarna fullt genomslag vad beträffar bidragen till internationella
organisationer och påverkar även ett antal andra utlandsberoe;1dc anslag
under tredje huvudtiteln.
Utvecklingen av valutakurserna efter 1982 års devalvering har inneburit
påfrestningar på anslagen under tredje huvudtiteln. Detta gäller i synnerhet
den amerikanska dollarn som är en i sammanhanget mycket tung valuta.

Utrikesdepartementet

Den förstärkning av de handelspolitiska insatserna och den effektivisering av de exportfrämjande åtgärderna som departementsreforrr:en markerade, har under år 1984 följts upp genom en utökning av antalet enheter
inom handelsa1•delningen från fem till sex. Därigenom uppnås i första hand
en bättre styrning och bevakning av de bilaterala handclsförbinddserna
samt en rationellare arbetsfördelning mellan enheterna. Vidare kan konstateras att den i budgetpropositionen 1984 aviserade försöksverksamheten
för att samordna mer långsiktiga ansträngningar för att främja handelsutbytet med vissa u-länder har påbörjats. Fyra s. k .. koordinatörer kommer att
ingå i den fullt utbyggda försöksverksamhet som skall pågå i tre år och
därefter utvärderas.
Fortsatta överväganden blir under det kommande året aktuella beträffande kontakterna med forskan•iirlden och behovet m• specialistkompetens vid departementet. På detta område bör flexibla arrangemang eftersträvas för att möjliggöra en växelverkan mellan å ena sidan UD-tjänstemän som under vissa perioder tjänstgör vid akademiska institutioner eller
liknande (t.ex. utrikespolitiska institutet) och forskare/experter (säkerhetspolitik m.m.), å den andra, som under kortare eller längre tic knyts till
utrikesdepartementet.
Konferensen om förtroende-och säkerhetsskapande åtgärder och nedrustning i Europa (Stockholmskonferensen) medför betydande påfrestningar på utrikesdepartementets organisation och personalplanering. Ett
antal tjänstemän frigörs ur den ordinarie organisationen och ingår under
åren 1983-86 i det särskilda konferenssekretariatet eller i den p~rmanenta
svenska delegation som kommer att finnas så länge konferensen pågår.

Utrikesrepresentationen

Det instabila läget i Libanon och omsorgen om personalens säkerhet har
medfört att inga utsända tjänstemän varit placerade vid ambassaden i
Beirut under perioden februari-september 1984. Från hösten 1984 är beskickningschcfcn stationerad i Amman med sidoackreditering i Beirut, där
beskickningen förestås av en t.f. charge d'affaires.
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Upprättandet av nya konsulat har skett planenligt i Malaga den I november 1984 samt i Jeddah den I december 1984 i anslutning till ambassadens överflyttning till Riyadh i början av år 1985.
Exekutivdirektörskontoret för de nordiska länderna och Schweiz vid
den Afrikanska utvecklingsbanken i Ahidjan har, såsom förutskickades i
budgetpropositionen 1984, förstärkts från hösten 1984 för en 2- 3 årsperiod
med en svensk utsänd tjänsteman på posten som biträdande exekutivdirektör.
Under budgetåret 1985/86 kommer en beskickning att upprättas i Masem i Lesotho. Ambassadkansliet skall förestås av en t.f. charge d'affaires
underställd ambassadören i Gaborone. Kostnaderna för myndigheten
kommer att avräknas mot ramen för det internationella utvecklingssamarbetet. Syftet är att understödja det starkt ökande svenska utvecklingssamarbetet med Lesotho, att kunna lämna exportfrämjande, konsulär och
annan service till det stigande antalet svenskar verksamma i landet samt
att vidga bevakningen av den politiska utvecklingen i södra Afrika.
Vidare planeras en återgång av konsulatet i Amsterdam till olönad
myndighet under budgetåret 1985/86. Åtgärden motiveras av att de små
avstånden i Nederländerna medger en kraftsamling av de konsulära resurserna till Haag. Därigenom möjliggörs uppbyggandet av en mer slagkraftig
konsulär organisation för Nederländerna. Nedläggningen kommer att medföra en viss nettobesparing även efter omdisponering av tjänster vid berörda myndigheter.

Resurser för invandrar- och flyktingärenden

Jag vill åter rikta uppmärksamheten på den ytterligare arbetsbelastning
som de nya reglerna för handläggning av utlänningsärenden medför. Vid
flera utlandsmyndigheter har denna ärendegrupp fått stor omfattning. I
huvudsak har arbetsuppgifterna klarats utan någon personalförstärkning,
vilket i sig innebär en betydande produktivitetsvinst.
I budgetpropositionen 1983 underströks utlandsmyndigheternas betydelse för det nya systemets effektivitet och det överenskoms i samförstånd
med berörda myndigheter att utrikesdepartementet skulle tilldelas vissa
extra resurser, 1,5 milj .kr., för att säkerställa en effektiv handläggning vid
utlandsmyndigheterna.
Detta tillskott har visat sig vara av stor betydelse men är i nuvarande
situation otillräckligt. Bakgrunden till detta är bl. a. att under senare år har
ett ovanligt stort antal asylsökande - företrädesvis från Mellanöstern,
men också från andra delar av världen - sökt sig till Sverige i hopp om att
få en fristad här. Den instabila situationen i många länder tyder på att vi
har att räkna med en bestående, och sannolikt ökande, tillströmning.
Detta förhållande medför behov av extra utredningsinsatser vid berörda
utlandsmyndigheter. Under år 1984 har myndigheterna i Pakistan och i
Bangladesh varit speciellt utsatta.

Prop. 1984/85: 100

Bilaga 5

Utrikesdepartementet

14

För att klara dessa arbetsuppgifter finner jag det motiverat all ytterligare
I milj. kr. avsätts för förstärkningar vid särskild hårt belastade myndigheter. Erfarenheten visar att såväl tillfälliga som mer långsiktiga förstärkningar bidrar till en effektivare handläggning av invandrar· och Oyktingärenden.

Aktuella utredningsfrågor m.m.

Villkoren för utrikesförvaltningens verksamhet är under snabb förändring. År 1982 framlades därför ett reformprogram. i huvudsak baserat på
förslag från utredningen om utrikesrepresentationen (UD 1978:02). vilken
lade fram fyra delbetänkanden. Detta program har i stor utsträckning
genomförts men en del utredningar återstår ännu. Inom ramen för förändringsarbetet har också en del nya frågor tagits upp till granskning. Några
områden förtjänar att omnämnas.
El! enkelt och flexibelt system för verksumhel.l"planering ( VP) vid utlandsmyndighetema infördes hösten 1982. Erfarenheterna är goda. Styrning av verksamhetens inriktning samt en bedömning av resursbehovet
underlättas.
Försök med planerings.rnmtal omfattande hela utrikesförvaltningen avslutades under år 1983. Då erfarenheterna varit goda kommer planeringssamtal att införas på permanent basis under innevarande budgetår.
Förändrade och ökande krav på utrikesförvaltningen nödvändiggör stora insatser på utbildnin1<ssidan. Bl. a. är en närmare samordning av långsiktig personalplanering och utbildningsinsatser önskvärd. En särskild utredningsman har under år 1984 sett över hela utbildningsverksamheten
inkl. de särskilda behov som uppkommer genom satsningen på ny teknik
och ADB-verksamheten i stort. Utredningens förslag kommer att behandlas under år 1985.
En försöksvcrksamhet med stockholmsbaserade amhassadö.rer inleddes
år 1979. Verksamheten har efterhand utvidgats och omfatt;:,r idag fem
ambassadörer som tillsammans täcker 28 stater. En fast organisation och
ett eget kansli (KSA) har byggts upp. Tillräckliga erfarenheter och underlag finns därmed för en utvärdering. Denna syftar till att lämna underlag för
beslut om den fortsatta utformningen av systemet. En utredningsman skall
avge sin rapport under första halvåret 1985.
Vidare avser jag ägna särskild uppmärksamhet under år 1985 åt vissa
hcmanningsfrågor som hänger samman med förvaltningens långsiktiga
personalbehov och nuvarande personalstruktur. Dessa frågor skall behandlas utifrån kravet på flexibilitet vad gäller bemanning och organisation
samt mot bakgrunden av det nära sambandet mellan besparingar och
personalpolitik. I detta perspektiv förutses endast en begräm.ad rekrytering av handläggare för innevarande och nästa budgetår.
Slutligen kan nämnas att förhandlingar pågår om ett nytt Uff,111dsläncsystcm.
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Teknisk utveckling och rationalisering

I utrikesförvaltningen utgör hanteringen av information ett mycket viktigt inslag. Detta ställer stora krav på säkra och snabba kommunikationer.
Det är därför angeläget att departementet nära följer och tillgodogör sig
den tekniska utvecklingen på såväl kommunikations- och ADB- som kontorsautomatikens områden.
För närvarande bedrivs ett antal tekniska utvecklingsprojekt inom departementet. På kommunikationssidan har datorer för krypto- och telextrafik installerats liksom moderna telexapparater med bildskärm. Utbyggnaden av utrikesförvaltningens eget radionät fortsätter och leder till både
minskade kostnader och höjd beredskap i krislägen. Erfarenheterna från
försöksverksamheten med telefax är goda och en utbyggnad av telefaxnätet pågår. Datoriseringen av arkivfunktionerna fortskrider planenligt. Ordoch textbehandlingstekniken får en allt större användning. Erfarenheterna
hittills är goda både inom departementet och vid de utlandsmyndigheter.
bl. a. i New York och Geneve, som fått tillgång till detta hjälpmedel.
Under år 1984 har statskontoret biträtt utrikesdepartementet med utarbetandet av en långsiktig ADB-strategi. Detta har inneburit ett omfattande
arbete som engagerat hela UD-organisationen. Utredningen och dess
handlingsplan har nyligen framlagts och kommer under år 1985 all bearbetas och omsättas i ett program för administrativ utveckling. Dess genomförande leder på sikt till rationaliseringar men kan under en övergångstid
komma att kräva ökade insatser. För att möjliggöra ett snabbt genomförande av vissa prioriterade åtgärder har 0,8 milj. kr. reserverats för 1985/86.
Rationaliseringar och produktivitetsvinster åstadkoms dock inte enbart
genom ny teknik utan också genom förenklingar och kostnadsbesparande
åtgärder i de dagliga rutinerna.

Hemställan

Med hänvisning till vad jag i det föregående anfört. hemställer jag att
regeringen föreslår riksdagen
att till Utrikesförvaltningen för budgetåret 1985/86 anvisa ett förslagsanslag av 924 495 000 kr.
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A 2. Utlandstjänstemännens representation
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

10509877
12 630000
13 880000

Reservation

895070

Från anslaget bestrids kostnaderna för den kontaktskapande verksamhet. som bedrivs av utomlands stationerade tjänstemän i utrikesförvaltningen och av tjänstemän i utrikesdepartementet som. utan att omstationeras. tas i anspråk för tjänstgöring utomlands. Ersättningshelc•ppen fastställs av dcpartementschefen.
Anslaget bör med hänsyn till stigande kostnader och valutakursförändringar räknas upp med I 250000 kr.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Utla11dstjii11stemän11e11s representation for budgetåret
1985/86 anvisa ett reservationsanslag av 13880000 kr.

A 3. Inköp, uppförande och iståndsättande

3\'

fastigheter för utri-

kesrepresentationen
1983/84 utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

47 505496
74000000 1
42000000

Reservation

4971317

1

Varav 16 milj. kr. anvisats p:i tilläggsbudgct I till sta!sbudgclcn fö.- budgetåret
1%4/85 och ytterligare 16 milj.kr. föreslagits pä tilläggsbudget Il.

från anslaget bestrids kostnader för kanslilokaler för heskickningar,
delegationer och konsulat samt för bostäder åt tjänstemän inom utrikesrepresentationen i enlighet med riktlinjerna i prop. 1952: 152. Större delen av
föreslagna medel avses tas i anspråk för att bygga nya kanslilokaler och
bostäder samt för vissa om- och tillbyggnader. Härutöver beräknas medel
för köp av fastigheter och vissa upprustningsarbeten samt för oförutsedda
behov och projekteringsarbeten.

Byggnadsstyrelsen
Det av regeringen heslutade uppförandet av en ambassadanläggning
samt fyra personalbostäder i Riyadh påbör:iades i september J9:B. Arbetet
följer tidplanen och inflyttning beräknas kunna ske januari-februari 1985.
Regeringen uppdrog åt hyggnadsstyrclsen den 18 augusti 1983 att genomföra omhyggnad av amhassadfastighcten i Helsingfors. Ombyggnaden
påbörjades i september 1983. Inflyttning sker under tiden oktober 1984 till
januari 1985.
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Byggnadsstyrelsen erhöll den 11 juli 1984 regeringens uppdrag att genomföra omhyggnad och upprustning av fastighetskomplexet vid Park
Avenuc i Nell' York. Byggnadsstyrelsen berliknadc i juni 1983 att kostnaderna för ombyggnaden skulle kunna begränsas till 28 milj.kr. i prisläge
1983-01-01. Den fortsatta projekteringen visar trots omsorgsfull planering
och besparingar att kostnaderna i prisläge 1984-01-01 och kursen 7: 50
kr./USD hlir ca 38 milj.kr. Byggnadssarhetet har påbörjats i augusti 1984.
För att möjliggöra tidigare inflyttning har byggnadstiden sänkts från 18 till
14 månader. Med hänsyn till kortare byggtid och ökade kostnader för
projektet uppkommer ett ökat medelshehov för 1984/85 om 13 milj.kr.
Regeringen uppdrog åt byggnaclsstyrelsen elen 28 juni 1984 att uppföra
nytt ambassadkansli i Luanda. Hyggnaclsarbetet har pitbörjats i augusti
1984 och inflyttning beräknas ske under november-december 1985. Med
stöd av lyftningsplan från entreprenör beräknas ett ökat medelsbehov för
1984/85 om 3 milj. kr.
Nuvarande amhassadkansli i Alger är t. o. m. juni 1987 inrymt i temporärt förhyrd villafastighet. Med hänsyn till rådande brist på förhyrningsobjekt i Alger föreslås uppförande av kansli och bostäder på den statsägda
tomt där nuvarande chefsbostad är belägen. Regeringen har den 4 oktober
1984 uppdragit åt byggnadsstyrelsen att utföra projektering av ny ambassadanläggning i Alger. I god tid före hyrestidens utgång för de temporära
kanslilokalerna i juni 1987 bör inflyttning ske i de nya lokalerna. Byggnadsarbetet mäste därför påbörjas senast under juli 1985.
För Diverse objekt budgetåret 1985/86 föresläs en oförändrad kostnadsram om 5 milj.kr. Kostnadsramen avser köp av bostäder samt genomförande av mindre upprustningsarbeten.
Under rubriken Tillkommande projekt. nya myndigheter m .m. föreslås
en kostnadsram om 9 milj.kr. att ställas till regeringens förfogande, varav 5
milj.kr. avser köp av lägenheter och fastigheter för utrikesrepresentationen och 4 milj.kr. för biståndsförvaltningen, innebärande en ökning med
I milj.kr. av sistnämnda belopp. Byggnadsstyrelsen framhåller att kontorsoch bostadsfrågan för biståndskontoren utgör ett allt större problem.
Medlen under rubriken Diverse objekt samt Tillkommande projekt. nya
myndigheter m. m. disponeras av regeringen. Byggnadsstyrelsen får dock
utan regeringens bemyndigande disponera medel ur kostnadsramarna dels
för arbeten av upprustnings- och iståndsättningskaraktär, dels - efter
samråd med utrikesdepartementet - för köp av fastigheter för vilka kostnaderna i varje enskilt fall inte överstiger I milj.kr. Byggnadsstyrelsen
framhåller att en höjning av beloppsgränserna är nödvändig för att tillräckligt snabbt kunna verkställa förmånliga fastighetsköp. Byggnadsstyrelsen
föreslår att bemyndigandegränscn, i likhet med vad som gäller för inrikes
verksamhet, höjs till 2 milj.kr. för köp och hyggnadsåtgärder i utrikes verksamhet men i övrigt med oförändrade villkor om samråd m.m.
2 Riksdagt'n J<J8.//85. I sam/. Nr IOU. Bila,:a 5
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Föredragandens tiven·ägandcn
För ombyggnad och upprustning av fastighetskomplcxet i New York har
riksdagen på tilläggsbudget I till statsbudgeten 1984/85 godkänt en ökad
medelsförbrukning för budgetåret 1984/85 om 13 milj.kr. Kostnadsramen
har höjts från 28 till 38 milj.kr. i prisläge 1984-01-01 och kursen 7: 50
kr./USD. Med en beräknad dollarkurs på 8: 50 kr. föreslår jag en ytterligare höjning av kostnadsramen till 43 milj.kr.
Uppförande av ambassadanläggningen i Luanda har påbörjats. Riksdagen har på tilläggsbudget I till statsbudgeten 1984/85 godkänt en ökad
medelsförbrukning för 1984/85 om 3 milj.kr. Den preliminära kostnadsramen har höjts från 10 till 13 milj.kr.
Inom byggnadsstyrelsen pågår för närvarande projektering av ny ambassadanläggning i Af[:er. Det är viktigt att byggnadsarbetet kommer igång så
att infiyttning kan ske i god tid före hyrestidens utgång för nuvarande,
temporära lokaler. Jag beräknar en preliminär kostnadsram om 18 milj.kr.
Under rubriken Diverse objekt 1985/86 har medel beräknats för bl. a.
mindre upprustningsarbeten samt förvärv av bostäder för utsänd personal.
Jag föreslår att för dessa ändamål anvisas ett oförändrat belopp, 5 milj.kr.,
för budgetåret 1985186.
Den under rubriken Tillkommande projekt, nya myndigheter m.m. föreslagna köpramen är avsedd att på sikt minska utrikes- och bistiindsförvaltningarnas lokalkostnader. Medlen avses stå till regeringens förfogande och
endast utnyttjas för köp av fastigheter eller hyresrätter för pctsonal inom
utrikesförvaltningen och SIDA när regeringen bedömer sådana köp särskilt gynnsamma och medel för köp inom övriga anslag saknas. Jag föreslår
en oförändrad kostnadsram om 8 milj.kr., varav 5 milj. kr. re,erveras för
utrikesrepresentationen och 3 milj.kr. för köp av bostäder åt biståndspersonal.
För att snabbt kunna göra förmånliga fastighetsköp bör den gräns inom
vilken byggnadsstyrclsen kan agera utan regeringens bemyndi~:ande höjas.
Jag avser att senare återkomma till regeringen och föreslå att bemyndigandegränsen inom anslagen för Diverse objekt samt Tillkommande projekt.
nya myndigheter m.m. höjs från 1 till 2 milj.kr.
Jag förordar att medel för budgetåret 1985/86 anvisas enligt följande
investeringsplan och anslagsberäkning.
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lnvesteringsplan (I 000-tal kronor)
Byggnadsobjekt

Projekt färdigställda
före 83-07-01 men
ännu ej slutredovisadc
Riyadh, ny ambassadanläggning
Riyadh. uppförande av
4 bostäder
Helsingfors. ombyggnad ambassadfasligheten
New York. ombyggnad
Park Avenue
Luanda,nybyggnad
ambassadkansli
Alger, nybyggnad kansli och bostäder
Div. objekt t.o.m. 83/84
Div. objekt 84/85
Div. objekt 85/86
Tillk. projekt
nya mynd. m.m.
t.o.m. 83/84
Tillk. projekt
nya mynJ. m.m. 84/85
Tillk. projekt
nya mynd. m.m. 85/86
Projekteringskostnader
Erfarenhetsmässig reduktion av medelsbehovet

Kostnadsram

Medelsförbrukning

83-01-01

Faktisk
t. o. m.
84-06-30

1

Färdigstillamle

år/mån

år/mån

Beräknad för
84/85

85/86

48655

48955

47045

1909

37400

37400

27148

9000

I 252

83/09

84/12

7950

7950

4916

2750

284

83/09

84/12

21800

23000

13447

8500

I 053

83/09

84/11

28000

43000

3 468

22000

17000

84/08

85/10

10000

13000

886

6000

5000

84/09

85/l I
87/03

4400
5000

10000
62

85/07

2 313

18000
6775
5000
5000

9465
5000

1

9232

14000

24000

8000

5000
6033

2

2844

200

24000

8000

190270
2

84-01-01

Bygg
start

249312

105256

3 000

8000
3000

-10403

-8851

79000

42000

Preliminär kostnadsram
Tilläggsbudget Il 1984/85, 16 milj. kr., avser köp av kanslifastighet i London.

Anslagsberiikning (I 000-tal kr. l
Beräknad medelsförbrukning

Mcdclstillgång
Behållning
Anslag
Tilläggsbudget
Förslag
Summa

1984-07-01
1984/85

5 000 (avrundat)
42000

1984/85

79000

1984/85
1985/86

32000
42000

1985/86

42000

121000

121000

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att I. bemyndiga regeringen att besluta om byggnadsarbcten m.m.
inom de kostnadsramar som jag har förordat i det föregående,
2. till Inköp, uppförande och iståndsätlande a1· jiwigheter för
utrikesrepresentationen för budgetåret 1985/86 anvisa ett rcservationsanslag av 42000000 kr.
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A 4. Inventarier för beskickningar, delegationer och konsulat
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

13 816063

Reservation

4 244 098~

12 140000
9810000 1

1
Anslaget har minskats med utrikesförvaltningens and<.:!. 3 140000 kr .. som överförts till förvaltningskostnadcr under anslag A I.
' Varav byggnadsstyrelsens andel 2 099 979 kr.

Medel som anvisas under detta anslag används för nyanskaffning, ersättning och underhåll av kansli- och bostadsinventarier för utrikesrepresentationen. Jag beräknar ett ökat medclsbehov för dessa ändamål med 810000
kr. Anslaget disponeras av byggnadsstyrelsen.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Inventarier fiir heskickni11gar. delegationer och ko11s11/at för
budgetåret 1985/86 anvisa ett reservationsanslag av 9 810 000 kr.

A 5. Kursdifferenser
1983/84 Inkomst
1984/85 Anslag

137 380
I 000

1985/86 Förslag

I 000

I samband med utlandsmyndigheternas valutaförsörjning u1Jpkommer
kursförluster och kursvinster som redovisas under detta anslag. Anslaget
bör föras upp med ett formellt belopp av I 000 kr.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Kursdifferenser för budgetåret 1985/86 anvisa ett förslagsanslag av 1 000 kr.

A 6. Ersättning åt olönade konsuler
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

6 768538
8 100000
8 700 000

Anslaget anviinds för s.k. kontorskostnadsbidrag till vissa olönade konsuler samt för anskaffning av utrustning som enligt författningar och praxis
skall finnas p;'i svenska olönade konsulat. Från anslaget bestrid;; iiven s.k.
tjänsteutgifter som de olönade konsulerna har i fullgörandet av sina uppgifter.
De olönade konsulerna gör värdefulla insatser för Sverige bl.a. med
bistånd till sjöfolk, nödställda turister och andra svenska medborgare samt
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i turistfrämjandet och informationsverksamheten m.m. Inte minst för utrikeshandeln och exportfrämjandet har de olönade konsulerna visat sig vara
en stor tillgång som bör tas tillvara mer systematiskt. Det förtjänar i
sammanhanget att påpekas att de olönade konsulerna inte erhåller några
ersättningar för sina arbetsinsatser.
Jag finner det angeläget att departementet även fortsättningsvis kan
ordna ett antal konsulskonferenser utomlands, särskilt i länder med omfattande turism. Det är vidare av stor betydelse att kunna anordna en konsulskonfcrens i Sverige per budgetår. Förutom att departementet på detta
sätt kan visa sin uppskattning för de olönade konsulernas stora engagemang och deras ofta mycket kvalificerade arbete, är det önskvärt att i
utbildnings- och effektivitetssyfte informera om Sverige och svenska förhållanden.
Anslaget hör med hänsyn till stigande kostnader och valutakursförändringar räknas upp med 600000 kr.
Jag hemställer att regeringen föreslär riksdagen
att till Ersättning åt olönade konsuler för budgetåret I 985/86 anvisa
ett förslagsanslag av 8 700 000 kr.

A 7. Särskilda förhandlingar med annan stat eller inom internationell organisation
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

31656244
29550000
31050000

Anslaget används för att bestrida kostnader för förhandlingar med andra
stater och svenskt deltagande i internationella konferenser och möten.
Anslaget administreras och disponeras av utrikesdepartementet för hela
regeringskansliets räkning.
En översyn av gällande riktlinjer och deras praktiska tillämpning har
företagits under år 1984. Resultatet av denna översyn är att en fortsatt
restriktiv prövning av förhandlingsresandet kommer att ske. I görligaste
mån bör utsänd personal vid utlandsmyndigheterna användas för deltagande i och bevakning av internationella möten och förhandlingar.
Med hänsyn till kostnadsstegringarna beräknar jag en ökning av anslaget
med I 500 000 kr.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Siirskildaförhandling{ir med annan stat eller inom internationell organisation för budgetåret 1985/86 anvisa ett förslagsanslag
av 31050000 kr.
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A 8. Nordiskt samarbete
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

764181
800000
I 000 000

Från anslaget bestrids kostnader for Sveriges deltagande i samarbetet
inom ramen för nordiska ministerrådet (samarbetsministrarna) och nordiska ministerrådets ställföreträdarkommitte samt för deltagande i vissa andra former av nordiskt samarbete, däribland det svensk-norska s:tmarbetet.
Jag beräknar medclsbehovet för nästa budgetår till I 000000 kr.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Nordiskt samarbete för budgetåret 1985/86 anvisa ett förslagsanslag av I 000000 kr.

A 9. Vissa nämnder m.m.
1983/84 utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

398 776
500000
600000

Anslaget används för att bestrida kostnaderna för bl.a. utrikesdepartementets antagningsnämnd, möbleringsrådet, det tekniskt-vetenskapliga
råd för klassificeringsfrågor som ställts till krigsmaterielinspektionens förfogande samt den rådgivande nämnden i krigsmatericlexportfrågor.
Av anslagsbcloppet avser 400000 kr. bidrag till handclsprocedurrådet.

Handelsprocedurrådet
Handelsproccdurrådet drivs gemensamt av svenska staten och av näringslivet, representerat av Sveriges Industriförbund. Rådet skall som
centralt organ utarbeta och befordra utarbetandet av lösningar. som innebär förenkling av handelsprocedurer. Med handelsprocedurer förstås de
åtgärder, rutiner och formaliteter som är förknippade med insamling, presentation, överföring och behandling av information som är nödvändig i
nationell och internationell handel. Rådet skall verka för att sådana lösningar kommer till användning inom den offentliga förvaltningeil och inom
näringslivet.
Rådet inrättades den I juli 1975 genom avtal mellan svenska staten och
Sveriges Industriförbund. Ett nytt avtal, som reglerar rådets V•~rksamhet,
trädde i kraft den 1 juli 1980 och gäller t.o.m. den 30 juni 1985 (prop.
1979/80: 100 bil. 14, NU 34, rskr 224). Enligt avtalet åtar sig staten att
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medverka i finansieringen av den avtalade verksamheten genom att tillskjuta 300000 kr. per budgetår. Sveriges lndustriförbund skall bidra till
rådets finansiering genom att tillskjuta lägst 260000 kr. per statligt budgetår.
Handelsprocedurrådet har i skrivelse den 24 april 1984 överlämnat förslag beträffande verksamheten under perioden 1985-1990. Rådet föreslår
att förhandlingar skall tas upp om den fortsatta verksamheten och att ett
nytt avtal bör avse femårsperioden 1985-90. Rådet utgår från att verksamheten bör bygga på samma principer som under innevarande avtalsperiod.
Rådet anser att verksamheten bör tillföras ytterligare resurser och föreslår
därför att förhandlingarna som utgångspunkt bör ta en höjning av de
kontanta bidragen till sammanlagt I 200000 kr. per år.

l'öredragandcns överväganden

Vid överläggningar mellan staten och Sveriges lndustriförbund har enighet nåtts om ett förslag till nytt avtal om handelsprocedurrådets verksamhet. Det nya avtalet skall enligt förslaget gälla fr.o.m. den I juli 1985 t.o.m.
den 30 juni 1990. Senast ett år före utgången av avtalet förutses parterna
inleda överläggningar om förlängning av avtalet.
Handelsprocedurrådets verksamhet förutsätts bedrivas i stort sett efter
samma riktlinjer som tidigare. Enligt avtalsförslaget skall staten bidra med
400000 kr. per budgetår. Industriförbundet svarar i samverkan med övriga
näringslivsorganisationer för ett kontant bidrag med lägst 742 000 kr. per år.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att l. bemyndiga regeringen att, i huvudsaklig överensstämmelse med
vad jag förordat, träffa nytt avtal med Sveriges lndustriförbund
om handelsprocedurrådet,
2. till Vissa nämnder m.m. för budgetåret 1985/86 anvisa ett förslagsanslag av 600000 kr.

A 10. Kommitteer m. m.
1983/84 utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

4190958
3 200000
4635000

Reservation

336184

Anslaget används för att bestrida kostnader för bl.a. folkrättsdelegationen, nedrustningsdelegationen, brådskande utredningar och andra insatser på nedrustningsområdet samt för forskningsverksamhet av särskild
utrikes- och siikerhetspolitisk bt:tydelse. En stor del av anslaget används
f.n. för kommitteer och utredningar inom utrikeshandeln och exportfrämjandet, bl.a. beredningsgruppen för översyn av tullagsstiftningen samt
utredningen om handelshinder i Västeuropa.
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Några nya kommitteer av större omfattning är inte planeraci'e. Erfarenhetsmässigt finns dock behov av att hålla god beredskap oc,'1 reservera
visst medelsutrymme för utredningar/kommitteer som kan komma att beslutas med kort varsel.
Jag förordar att regeringen inom anslaget anvisar en ram om 675 000 kr.
för brådskande utredningar och andra insatser på nedrustningsområdet.
För budgetåret 1985/86 föreslås en oförändrad medelsram om 1 milj.kr.
för forskningsverksamhet av särskild utrikes- och säkerhetspCtlitisk betydelse.
Ur de sistnämnda kostnadsramarna avser jag vidare ta medel i anspråk
för anordnande av ett symposium i Stockholm år 1985 om verifikation i
fråga om förtroende- och säkerhetsskapande åtgärder. rustningsbegränsning och nedrustning.
Sammanlagt beräknar jag en ökning av anslaget med 1435000 kr.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Kommitteer m.m. för budgetåret 1985/86 anvisa ett rescrvationsanslag av 4 635 000 kr.

A 11. Extra utgifter
1983/84 utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

629132
600000
600000

Reservation

I03 745

Anslaget bör under nästa budgetår vara oförändrat.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Extra utgifter för budgetåret 1985/86 anvisa ett re:>ervationsanslag av 600000 kr.

A 12. Officiella besök m. m.
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

9047720
5400000
6000000

Anslaget utnyttjas företrädesvis för kostnader i samband med besök i
Sverige av statschefer, regeringsmedlemmar och andra personer. som bör
visas uppmärksamhet och gästfrihet från officiellt svenskt håll. Det används även i samband med motsvarande svenska officiella besök i utlandet
och i samband med svenskt deltagande i vissa förhandlingar utomlands.
Den ökade belastningen avser bl.a. kostnader i samband med statsbesök
och Stockholmskonferensen. Anslaget bör räknas upp med 600000 kr.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Officiella besök m.m. för budgetåret 1985/86 anvisa ett förslagsanslag av 6000000 kr.

Prop. 1984/85: 100

Bilaga S

Utrikesdepartementet

25

A 13. Lån till personal inom utrikesförvaltningen m. m.
1983/84 Utlåning
Amortering
Ränteinkomst
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

8664 737
5 826 000
1 321 000
7700000
7 700 000

Reservation

4329 329

Utlandslönesystemet förutsätter att tjänstemiinnens behov av kredit i
samband med omstationering skall kunna tillgodoses genom lån
lprop. 1963: 75 s. 100, SU 125, rskr 298).
Merparten av medlen disponeras för s.k. allmänna lån om högst 40000
kr. i samband med tjänstemans förflyttning utomlands eller mellan två
utrikes stationeringar. Då synnerliga skäl föreligger får lån beviljas även.
för medelsbehov som har uppkommit under stationeringen utomlands.
Lånen skall amorteras inom tre år och löper f.n. med en räntesats på
riksbankens diskonto plus tre procentenheter.
En mindre del av anslaget disponeras för särskilda lån om högst 15 000
kr. till tjänstemän i utrikesförvaltningen för inköp av möbler och andra
inventarier (_s.k. möbellån). Längsta amorteringstid är fem år, men i övrigt
gäller samma villkor som för de s.k. allmänna lånen. Det totala lånebeloppet för de två låneformerna får normalt ej överskrida 55 000 kr.
Lånens högstbelopp fastställdes per den I januari 1983. Jag anser att
dessa lån utgör ett betydelsfullt personalpolitiskt instrument. Lånebehoven betingas helt av utlandstjänstens krav och uppkommer genom det
förflyttningssystem som är en förutsättning för utrikesförvaltningens verksamhet.
Diskussioner pågår rörande en övergång till ett system med statlig kreditgaranti och lån via affärsbank. Om en tillfredsställande lösning kan nås i
detta sammanhang. avser jag senare anmäla att särskilda medel över
statsbudgeten inte behöver anvisas.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Lån till personal inom utrikesfön'aitningen m.m. för budgetåret 1985/86 anvisa ett reservationsanslag av 7700000 kr.
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B. BIDRAG TILL VISSA INTERNATIONELLA
ORGANISATIONER
B I. Förenta nationerna
1983/84 utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

95 758860
115000000
115000000

Sveriges ordinarie bidrag till FN: s reguljära budget för kalend1!råret 1985
har ännu inte fastställts men beräknas till 82 milj.kr. med en bidragsandel
om 1,32 procent. Under samma förutsättning kan det svenska bidraget för
år 1986. dvs. budgetåret 1985/86. uppräknas till ca 85 milj.kr.
Kostnaderna för den vaktstyrka i Mellersta Östern (UNDOF>. som på
beslut av FN:s säkerhetsråd upprättades i oktober 1973. har beräknats till
ca 35 milj. dollar för år 1984. För budgetåret 1985/86 beräknas kostnaderna
för Sveriges del uppgå till ca 4.5 milj.kr.
I mars 1978 beslutade FN: s säkerhetsråd att sända en fred ;;styrka till
södra Libanon (UNIFIL). Den totala kostnaden har för år 1984 preliminärt
beräknats till 139 milj. dollar. På grund av den rådande situationen i
Libanon kan inget säkert sägas om fredsstyrkans framtida stiillning och
uppgifter. Sveriges bidrag för budgetåret 1985/86 kan f.n. beräknas uppgå
till ca 16 milj.kr. Därvid förutsätts att styrkan numerärt förblir på en
reducerad nivå. En utveckling som skulle medföra utökade uppgifter och
därmed högre kostnader för UNIFIL skall inte uteslutas.
Finansieringen av FN:s fredsbevarande verksamhet på Cypern (LJNFlCYP) sker - till skillnad från de tidigare nämnda - med frivilliga bidrag
och har länge varit otillfredsställande. FN har ett växande underskott för
denna verksamhet. Under de senaste sex åren har kostnaderna för UNFICYP mer än fyrdubblats. trots all vissa kostnadsbesparingar och rationaliseringar genomförts. Totala kostnaden år 1984 beräknas till niirmare 130
milj. dollar. Det svenska bidraget var under en lång tid oförändrat 400000
dollar per år, men ökades för budgetåret 1983/84 till 450000 dollar. För
budgetåret 1985/86 räknas med ett oförändrat bidrag på 45(} 000 dollar
motsvarande knappt 4 milj.kr. Det svenska bidraget utnyttjas uteslutande
för avräkning mot Sveriges krav gentemot FN för kostnader av·>eende den
svenska truppkontingenten.
FN :s plan för ett fritt Namibia kan komma att förverkligas. i vilket fall
en freds kår (UNT AG) med bade civila och militära enheter kommer att
insättas för övervakning av vapenstillestånd, genomförande av val m.m.
Kostnaderna för UNT AG torde komma att ligga i storleksordningen 400
milj. dollar för ett år efter initialkostnader på ca 220 milj. dolla:- för de två
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första månaderna. Det svenska bidraget till UNTAG skulle då komma att
uppgå till ca 6 milj. dollar under det första året. Nagra medel för budgetåret
1985/86 beräknas inte i detta skede. Jag avser att återkomma till denna
fråga när en förhandlingslösning är nära förestående.
Jag förordar vidare att inom anslaget avsätts en oföriindrad medelsram
på 2.6 milj kr att användas dels för insatser till stöd för det allmänna
FN-arbetet. dels för insatser på nedrustningsområdet. Pi1 dessa omräden
händer det ofta att Sverige tar initiativ och stödjer satsningar som kräver
särskilda resurser. Det kan exempelvis gälla förberedelser för världskonfcrenser av olika slag (t. ex. FN:s kvinnokonferens 1985. FN:s världsfrcdsår 1986 och FN:s internationella ungdomsår 19851 eller nationella förberedelser och bidrag till genomförandet av seminarier och möten i anslutning
till olika FN-studier (t. ex. FN-studierna om säkerhetsbegrepp. marin
kapprustning och kärnvapenfria zoner).
Eftersom Sveriges åtaganden om bidrag till FN alltid görs i US dollar är
anslaget svårberäknat. Anslaget bör föras upp med oförändrat belopp.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Förenta nationerna för budgetåret 1985/86 anvisa ett förslagsanslag av 115000000 kr.

B 2. Nordiska ministerrådets allmänna budget
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

68 342820
83 872000
83872000

För innevarande budgetår har till Nordiska ministerrådets allmänna
budget anvisats ett förslagsanslag av 83 872 000 kr. Nordiska ministerrådets allmänna budget omfattar ett budgetår som sammanfaller med kalenderåret. Nordiska ministerrådet fastställde den 15 mars 1984 ministerrådets allmänna budget för år 1985. I statsbudgeten för budgetåret 1984/85
har medel anvisats för alt bestrida Sveriges andel av kostnaderna för
ministerrådets allmänna budget under år 1985 (prop. 1983/84: 185. UU 19,
rskr 319). Budgeten för år 1986 kommer att behandlas i början av är 1985
inom Nordiska ministerrådet. Jag avser senare att föreslå regeringen att
vid 1984/85 års riksmöte lägga fram en särskild proposition om anslag för
att bestrida Sveriges andel av kostnaderna för ministerrådets allmänna
budget under år 1986. I avvaktan härpå bör anslaget föras upp med oförändrat belopp.
Jag hemställer därför att regeringen föreslår riksdagen
att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till Nordiska ministerrådets allmänna budget för budgetåret 1985/86 anvisa ett förslagsanslag av 83 872 000 kr.
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B 3. Europarådet
1983/84 Utgift

10932 580

1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

13 500000

12300000

Storleken av Sveriges bidrag till den ordinarie budgeten för budgetåret
1985/86 kan beräknas till drygt JO milj.kr.

Förutom bidrag till Europarådets ordinarie budget tillkommer utgifter
för pensionsbudgctcn. för amortering av byggnadslån, obligatoriska och
frivilliga bidrag till europeiska ungdomsfonden. det europeiska farmakopesamarbetet, årliga löpande kostnader för deltagande i Europarådets fond
för bosättning och regional utveckling samt för bidrag till den s.k. Pompidougruppcn för narkotikabekämpning.
Anslaget kan med ledning av tillgängligt beräkningsunderlag minskas
med I 200 000 kr.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Europorådet för budgetåret 1985/86 anvisa ett förslagsanslag
av 12300000 kr.

B 4. Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling
(OECD)
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag

13090706 1
21000000
19000000

1985/86 Förslag
1 En fjärdedel av årsbidragct till OECD 1984. ca 3 milj. kr .. belasta budgetåret
1984/8.5.
Sv~riges bidrag till OECD avser aktiviteter som redovisas under två
huvudavdelningar i OECD:s budget. Dels upptas kostnader för organisationens sekretariat samt arbetet i dess olika kommitteer angående ekonomiskt och handelspolitiskt samarbete, miljövård, utvecklingssamarbete
m.m. Sveriges andel i detta arbete, vari samtliga medlemsländer deltar,
utgör knappt 1,8%. Häri ingår också kostnaderna för verksamheten inom
vissa till OECD anslutna organ såsom det internationella energiorganet
(IEA), OECD:s utvccklingsinstitut (Development Ccntre), atomenergiorganet (NEA) samt dess programbibliotek och centrum för sammanställning
av neutrondata, centrum för utbildningsforskning <CERO och europeiska
transportministerkonferensen <ECMT) samt vissa andra prog 0~am, såsom
vägforskningsprogrammet, skolbyggnadsprogrammet och det speciella
programmet för kemikaliekontroll. I dessa organ krävs ej obligatoriskt
medlemsskap och utdebiteringarna varierar sålunda med olika procenttal
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heroende på antal deltagare i projekten. Genomsnittligt bidrar Sverige med
2.0%.
Under den andra huvudavdelningen upptas det europeiska bolaget för
kemisk behandling av bestrålat atombränsle (Eurochemic).
Anslagsbclastningen budgetåret 1983/84 uppgick till L\. I milj .kr.. varav
4J milj.kr. avsåg Eurochemic-projektet och återstoden ca 8,8 milj.kr.
utgjorde merparten av Sveriges ordinarie bidrag till OECD för verksamhetsåret 1984. För budgetåret 1984/85 uppskattas OECD-bidraget numera
till ca 12 milj.kr. och bidraget till Eurochemic till ca 5 milj.kr.
Organisationens budget för verksamhetsåret 1986 har ännu inte fastställts. Med ledning av tillgängligt beräkningsunderlag bör anslaget för
budgetåret 1985/86 kunna minskas med 2 milj .kr.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Organisationen fiir ekonomiskt .rnmarhete och 11/l•ecklinx
(OECDJ för budgetåret 1985/86 anvisa ett förslagsanslag av
19000000 kr.

B 5. Europeiska frihandelssammanslutningen (EFT A)
1983/84 utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

9283492
11500000
11 500000

Enligt gällande bidragsskala skall Sverige betala 26, 71 '.Il av den fastställda budgeten för EFT A för budgetåret 1984/85. Detta motsvarar en
anslagsbelastning av ca 11.5 milj.kr.
Organisationens budget för budgetåret 1985/86 fastställs i juni 1985. Jag
beräknar ett oförändrat anslag för detta budgetår.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Europeiska .frihandelssammanslutningen (EFTAJ för budgetåret 1985/86 an visa ett förslagsanslag av 11 500 000 kr.

B 6. Byråer för handels- och råvarufrågor m. m.
1983/84 utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

7 140206
7844000
8487000

Från anslaget bestrids utgifter för Sveriges deltagande i vissa internationella organ. För budgetåret 1985/86 torde medel beräknas enligt följande.
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1. GATT-organisationen
2. Internationella rådet för samarbete pa tullområdet
3. Internationella tulltariffbyran
4. Internationella kaffeorganisationen
OCOI (prop. 1962: I bil. 12 s. 281)
5. Internationella kakaoorgan isationen (ICCO) (prop. 1973: 36)
6. Internationella rådgivande
homullskommitten <ICAC) (prop.
1951: 47)
7. Internationella gummistudiegruppen ORSG) (prop. 1966: I bil. 12
s. 168)
8. Internationella naturgummiorganisationen <INRO)
lprop. 1979/80: 107)
9. Organisationen för de järnmalmsexporterande länderna (APEfl
(prop. 1975176: 24)
10. Internationella studiegruppen
för bly- och zinkfrågor 11.Z) (prop.
1960: I, bil. 12 s. 284)
11. Internationella tennrådet
(!IT) (prop. 1981182: 117)
12. Internationella juteorganisationen (JJQ) (prop. 1982/83: 106)
13. Internationella organisationen
för tropiskt timmer (l1T0) (prop.
1983/84: 121)
14. Organisationen för intellektuell
äganderätt, internationella byrån
(WlPO/BIRPll (prop. 1956: 1 bil. 12
s. 161. 1963: I, bil. 12 s. 152)
15. Internationella byrån i Paris
för utställningar (prop. 1947: I bil.
12 s. 156)
16. Övrigt

30

1984/85

Beräknad
ändring
1985/86

3600000

+300000

573000
120000

of
+ 36000

535 000

of

78000

of 1

70000

+

7000

77 ()()()

of

35000

of2

4 JUOOO

+ 60000

86 ()()()

of

78 ()()()

of

30000

of

50000

of

2050000

+240000

42000
10000

of
of

7844000

+643000

1 Om förhandlingarna om ett nytt kakaoavtal slutförs under våren 1985 . kan proposition komma att föreläggas riksdagen hösten 1985.
2 Avtalet löper ut i oktober 1985. Troligen kommer det att förlängas med två år.

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen
föreslår riksdagen
att till Byråer för handels- och råvarufrågor m.m. för budgetåret
1985/86 anvisa ett förslagsanslag av 8487000 kr.
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B 7. Internationell råvarulagring
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

744
2500000
3700000

Sverige deltar i två internationella råvaruavtal, som syftar till att stabilisera råvarupriserna genom bl.a. internationella buffertlager som finansieras genom bidrag från medlemsländerna.
1979 års internationella 11atur1:11mmiavtal trädde i kraft definitivt år 1982
(prop. 1979/80: 107, NU 40, rskr 273). Avtalet löper ut i oktober 1985 men
kommer sannolikt att förlängas med två år. Förberedelser för en omförhandling har inletts. Förhandlingarna beräknas bli påbörjade under våren
1985. Sammanlagt har Sverige bidragit med ca 4.1 milj.kr. till buffertlagerkontot. 0,5 milj.kr. av tidigare bidrag återbetalades i juni 1984. Under
budgetåret 1983/84 har inga bidrag erlagts till buffertlagerkontot. Nya
bidrag kan dock komma att aktualiseras. Härför avsätts 2 milj. kr.
Det .1jätte internationella tennavtalet trädde provisoriskt i kraft den I
juli 1982 (prop. 1981/82: 117, NU 32, rskr 247). Sverige deltar för första
gången i detta avtal. I enlighet med avtalet har Sverige bidragit med ca 3.4
milj.kr. till tennrådets buffertlagerkonto. Genom de stora överskotten som
ackumulerats och svårigheterna att nedbringa tillflödet av tenn kommer
sannolikt den besvärliga situationen att bestå ännu en tid och eventuellt
leda till att ytterligare medlemsbidrag kan aktualiseras. Härför avsätts 1,7
milj. kr.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Internationell råi•arulagring för budgetåret 1985/86 anvisa ett
fön.lagsanslag av 3 700000 kr.

B 8. Övriga internationella organisationer m. m.
1983/84 Utgift
474970
1984/85 Anslag
1000000 1
1985/86 Förslag
700000
'Varav engångsanvisning 400000 kr.
Under detta anslag beräknas bidrag till verksamheter och organisationer
av delvis helt olika karaktär. Bl.a. beräknas bidrag till Permanenta skiljedomstolens internationella byrä i Haag, det internationella institutet för de
mänskliga rättigheterna i Strasbourg (Fondation Rene Cassin), Haag-akademien för internationell rätt, det internationella institutet för humanitär
rätt i San Remo och den internationella juristkommissionen i Geneve.
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Vidare utgår ersiittning för vissa kostnader för COST-samarbetel inom den
europeiska gemenskapen (tekniskt-vetenskaplig! samarbete J.Totalt beräknar jag dessa bidrag till 200000 kr. för budgetåret 1985/86.
Sedan budgetåret 1977/78 har över detta anslag iiven anvisa· s medel att
användas för ekonomiskt stöd till vissa internationella. icke-statliga organisationer (NGO) samt forsknings- och studiegrupper m.m. (jfr. prop.
1976177: IOO bil. 6. s. 14). Stödet går i första hand till enskilda organisationer och rörelser som verkar för mänskliga rättigheter. fred och nedrustning. Den årliga medelsramen för dessa bidrag sänktes budgetå':et 1981/82 i
besparingssyfte från 500000 kr. till 300000 kr. Den har dfarefter med
hänsyn till kostnadsutvecklingcn och valutakursförändringama uppräknats till 400000 kr. Jag förordar att denna medclsram höjs till 500000 kr.
för budgetåret 1985/86.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Övriga internationella organisationer m.m. för budgetitret
1985/86 anvisa ett förs lagsanslag av 700 000 kr.
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C. INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE

li-LÄNDERNAS SITUATION

U-ländernas aktuella situation
V-ländernas ut1·ecklini; under 1fterkrigstiden

De djupa ekonomiska problemen består i flertalet u-länder. Utvecklingen har varit mycket ojämn i olika länder och regioner. Den har gått
långsammare i de fattigaste länderna än i de rikare och klyftan mellan dem
har stadigt ökat. Mätt i inkomst per invånare har även klyftorna växt
mellan i- och u-länder p. g. a. den snabbare befolkningstillväxten i tredje
världen.
Trots denna dystra bild har u-länderna som grupp uppvisat betydande
framgångar med en relativt snabb ekonomisk tillväxt under senare årtionden. Före 1950 var den genomsnittliga tillväxttakten bara hälften så hög
som under de därpå följande decennierna. Utvecklingen har varit särskilt
snabh inom tillverkningsindustrin men även jordbrukets produktionsökning har varit flerfaldigt högre än under den koloniala epoken. Dessa
omvälvande förändringar har sin grund i en betydande intern resursmobilisering kompletterad med kapitalöverföringar från i-länderna. inklusive
bistånd.
Utvecklingsansträngningarna har varit framgångsrika på många viktiga
områden. Effektivare bekämpning av epidemiska sjukdomar och förbättrad hygien har resulterat i väsentligt sänkta dödstal. Medellivslängden i
många u-länder har på några decennier stigit med mer än 20 år. Analfabetismen har drastiskt kunnat nedbringas genom en väldig uppbyggnad av
skol väsendet.
Fortfarande lider mer än en femtedel av världens befolkning brist på
mat, rent vatten, kläder och andra livsviktiga förnödenheter. Den brist på
utjämning som kännetecknar förhållandet mellan u- och i-länder har sin
motsvarighet också inom flertalet u-länder. Decennier av hög tillväxt har
inte lyckats bryta underutvccklingen på landsbygden eller nämnvärt förbättra de fattigaste folkgruppernas levnadsvillkor.
De omvälvande händelser som inträffade i världsckonomin under
1970-talet i form av stora oljeprisökningar, fluktuerande växelkurser och
tilltagande inflation drabbade främst produktionstillväxten i industriländerna. I början av 1980-talet ledde emellertid de externa påfrestningarna
och den bristande anpassningen till tidigare strukturförändringar även till
att tillväxten i u-länderna föll drastiskt.
3 Riksdagen 1984185. I sam/. Nr 100. Bilaga 5
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Afrika
I Afrika söder om Sahara. där flertalet av Sveriges programländer för
bistånd ligger, är situationen särskilt allvarlig. Inkomsten per invånare är i
många länder nu lägre än när den politiska självständigheten v<mns.
Delar av Afrika genomgår den v~irsta svältkatastrofen i modern tid.
Orsakerna får sökas i en kombination av inre och yttre omst:lndigheter.
Den snabba folkökningen har skärpt konkurrensen om odlingsbar mark,
betes- och skogstillgångar. Det afrikanska jordbruket har ytterligare drabbats av den mest förödande torkan på femton år. En viktig orsak till den
djupgående krisen i jordbruket har också varit den lågprispolitik som
gynnat stadsbefolkningen på böndernas bekostnad. En annan är alt moderniseringen inriktats på vissa grödor och teknologier, som inte varit
anpassade till afrikanska förhållanden. Resultatet har blivit att den inhemska jordbruksproduktionen per capita sjunkit under en 20-årspcriod och
beroendet av importerade livsmedel blivit alltmer markerat. Ko>tnaden för
import av livsmedel uppgår till ca en fjärdedel av allt bistlnd Afrika
erhåller.
Recessionen i världsekonomin har hårdast drabbat de fattiga afrikanska
länderna med sämst förmåga att klara anpassningen till försämrade ekonomiska villkor.
En kombination av stagnerande exportvolym och mycket låga världsmarknadspriser på råvaror har lett till att exportintäkterna sjun:;,:it kraftigt.
Samtidigt har det internationella biståndet värdemässigt sjunkit och räntebetalningarna på lånen stigit. Under 1980-talet har nettokapitalflödet till de
afrikanska staterna halverats.
Bland de fattigare u-länderna har de afrikanska länderna totalt sett en
förhållandevis liten skuldbörda men den utgör en utomordentli.gt allvarlig
belastning på deras redan mycket bräckliga ekonomier. I Ilen programländer för svenskt bistånd har på senare tid kraftfulla åtgärder vidtagits i
syfte att anpassa ekonomin till de negativa externa faktorer som hindrar en
ekonomisk uppgång. Möjligheterna att ta upp nya kommersiella krediter
för import av nödvändiga insatsvaror, olja och reservdelar är dock ytterst
begri'insade på grund av dessa länders låga kreditvärdighet. Detta hotar att
lamslå produktionen i både industri- ochjordbrukssektorn. En reglering av
deras utlandsskulder så alt utländsk valuta frigörs är därför angelägen om
hittills vidtagna och kommande anpassningsåtgärder skall ge resultat.
Asien
De asiatiska länderna har i ett globalt perspektiv klarat sig bättre än
många andra under de senaste åren. Mycket stora inkomstskilh1ader finns
dock i flertalet av dessa länder och det är ovisst i vad mån tillväxten
kommit de fattiga till del.
De rikare s. k. nya industriländerna som huvudsakligen baserar sina
ekonomier på tillverkningsindustri och handel har kunnat dra nytta av
återhämtningen i västvärlden och öka sin export och tillväxt.
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Även många medel- och låginkomstländer i regiom:n har åtnjutit en
betydande ekonomisk tillväxt. Flera länder har lyckats nedbringa kostnaderna för oljeimporten och i vissa fall på initiativ från Värklsbanken
bedrivit en restriktiv ekonomisk politik som resulterat i minskade budgetunderskott och ökade valutareserver.
Särskilt i Sydasien har jordbruksproduktionen ökat kraftigt beroende på
såväl rika monsunregn som på ökad och mer effektiv användning av
konstgödsel, högavkastande utsäde och konstbevattning.
Medan utvecklingen således ter sig tämligen ljus för merparten av de
asiatiska länderna. har länderna i Indokina p. g. a. torka och fortsatta
politiska problem haft betydande ekonomiska svårigheter.

Latinamerika
Den djupa recessionen i industriländerna i början av 1980-talct spreds till
u-länderna genom lägre exportpriser och minskad efterfrågan pfl deras
råvaror. Samtidigt som exportintäkterna sjönk steg räntorna på utlandslånen. För att komma tillrätta med dessa finansiella obanlanscr har flertalet
länder i Latinamerika tvingats vidta genomgripande åtstramningsåtgärder.
Under 1980-talcts tre första år sjönk inkomsten per invånare. En drastisk nedskärning av offentliga utgifter har genomförts i många av länderna
genom avskaffande av subventioner på baslivsmedel och samhällstjänster.
De fattigare befolkningsgruppernas redan tidigare utsatta situation har
härigenom ytterligare försämrats.
Privata investeringar har hämmats av svag inhemsk efterfrågan och höga
räntesatser. Kapacitetsutnyttjandet har fallit och arbetslösheten ökat. Företagskonkursema har visat en snabb ökning.
De sammanlagda kort- och långsiktiga ekonomiska effekterna av denna
utveckling kan idag svårligen överblickas. Klart är emellertid att de ekonomiska problemen i många länder underminerat en redan bräcklig social och
politisk stabilitet.
Inte på flera decennier har så många demokratiskt valda regimer suttit
vid makten i Latinamerika. Kontinentens ekonomiska utveckling och dess
relationer till industriländerna kommer i hög grad att bestämma förutsättningarna för en fortsatt demokratiseringsprocess.

Världskonjunkturen
Under 1984 ökade den ekonomiska aktiviteten markant i världen. Starkast blev tillväxten i Nordamerika, vilket i särskilt hög grad stimulerade
aktiviteten i Japan och flera andra länder i Sydostasien. I Europa skedde
en viss förbättring som dock var otillräcklig för att förhindra att arbetslösheten fortsatte att växa.
Trots begränsad inflation i industriländerna förblev realräntorna på en
mycket hög nivå. Oron på valutamarknaderna var stor och dollarn stärkte
ytterligare sin ställning.
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Konjunkturuppgången i industriländerna har haft en relativt begränsad
effekt på råvarumarknaderna och därmed också för u-länderna. Det höga
ränteläget dämpade lageruppbyggnaden och vissa strukturella förändringar
medförde en lägre råvaruförbrukning. Råvarupriserna ligger fortfarande
under 1980 års nivå och olika handelsbegränsande åtgärder, ofta med
udden riktad mot u-landsimporten, växer.
Dessa faktorer i kombination med en påtaglig nedgång i kreditgivningen
till u-länderna har under senare år försatt ett växande antal u-lä11der i akuta
betalningssvårigheter. Trots att u-länderna sammantagna mer ;in halverat
underskottet i bytesbalansen sedan 1981 utgör finansieringen av de återstående underskotten en mycket besvärlig restriktion för många enskilda
länder.
Idag exporterar u-ländema kapital till industriländerna. I form av räntebetalningar gar ungefär dubbelt så mycket tillbaka till i-länderna som
u-länderna får i histänd.
U-ländernas skuldbörda har ökat femfaldigt under den sen<:ste 10-årsperioden och uppgår nu till mer än 800 miljarder dollar. Under 1983 tvingades ett 30-tal u-\änder till omförhandlingar av utlandsskulder på över
IOOmiljarderdollar. Beloppet av statsgaranterade skulder som togs upp till
förhandlingar var samma år 20 gånger högre än året innan.

Ömsesidigt hcroende
U-ländernas svårigheter att återbetala lånen och samtidigt upprätthålla
ekonomisk tillväxt och politisk stabilitet har gjort att det ömsesidiga beroendet mellan i- och u-länder ställts på sin spets.
Genom den internationella handeln, viixelkurser, räntenivåe;: och kapitalnöden knyts i- och u-länder allt fastare samman. Skuldkrisen motverkar
härigenom inte bara utvecklingsansträngningarna i de låntagand'~ länderna.
Den utgör även ett fortsatt hot mot stabiliteten på de internationella kapitalmarknaderna. Efterfrågebortfallct i världsekonomin till följci av skuldländernas neddragna import ger också negativa effekter på i-ländernas
export, sysselsättning och tillväxt.
Omvänt gäller att industriländernas tillväxttakt och världshandclns expansion behöver komma tillbaka till 1950- och 60-talens höga nivåer om
u-ländcrna skall återfå en tillväxttakt som överstiger den accelererande
befolkningsökningen. Annars kommer även på sikt utrymmet för standardhöjningar i många u-länder att bli mycket begränsat eller obefintligt.

Det internationella biståndet
Det internationella biståndet har stagnerat under 1980-talets första hälft.
Aktuell statistik från OECD:s biståndskommitte <DAC) visar att u-länderna under 1983 mottog bara 90% av 1980 års bistånd, miitt i fasta 1982
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ärs priser och valutakurser. Den senaste statistiken visar också att biståndet 1981-1983 varit ungefär konstant i fasta priser och kurser.
Av ett sammanlagt bistånd 1983 om strax under 35 miljarder dollar
svarade de länder som ingår i DAC (jämför tabell 1) för omkring 28
miljarder dollar. vilket i fasta priser och valutakurser är ungefär samma
belopp som för 1982. Den andel av bruttonationalinkomsten !BN]) som
DAC-ländernas bistånd utgör. sjönk dock mellan 1982 och 1983 från 0.38%
av BNI till 0,36%·. FN:s biståndsmål. som uttryckts i bland annat utvecklingsstrategierna. är att varje givarlands biståndsutbetalningar bör uppgå
till min~t 0.7% av BNl. DAC:s ordförande väntar sig i sin årsrapport för
1984 att biståndet rnätt som en andel av de samlade resurserna i DAC-länderna. som procent av BNI. framöver - på sin höjd - kommer att kunna
ligga kvar på nuvarande låga nivå.
Särskilt oroande i utvecklingen av det internationella biståndet är. att
den konjukturuppgång som sedan en tid pågått i vissa DAC-länder främst USA - inte lett till ett ökat bistånd från den ojämförligt största
marknadsekonomin - USA. USA:s bistånd har fortsatt att falla mätt som
andel av BNl. 1983 var BNI-relationen endast 0,24%.. Detta ger anledning
till oro, dels på grund av det amerikanska biståndets stora absoluta volym.
22 % av det internationella biståndet, dels eftersom det politiska trycket
mot andra svaga biståndsgivare att uppnå 0,7%-målet kan komma att
minska. De övriga stora DAC-ländernas bistånd visar. med undantag för
Japan där biståndet ökar från en låg nivå. tecken på stagnation. Det finska
biståndet fortsätter att öka, och de övriga nordiska länderna ligger kvar på
en hög nivå.
Sovjetunionens och de östeuropieska staternas biståndsutbetalningar
ligger enligt DAC:s beräkningar kvar pä en mycket låg nivå. I andel av BNI
har det över åren legat kring 0,15% och år 1983 0,17%. Volymen mätt i
dollar var i stort sett oförändrad mellan 1982 och 1983. omkring 2,5
miljarder.
Biståndet från givarländerna inom OPEC uppgick 1983 till 5.5 miljarder
dollar, jämfört med 5,8 miljarder 1982, 8.5 miljarder 1981 och väl över 9
miljarder 1980, allt i 1982 års priser och valutakurser. Tillbakagången i
biståndet från OPEC fortsätter alltså, om än i långsammare takt. De två
givare inom OPEC som håller genomsnitten uppe är fortfarande Saudiarabien och Kuwait - med biståndsutbetalningar om 3,53 c;c. respektive 4.46 %
av BNI under 1983. Kuwait har en inkomst per capita högre än något land i
OECD, och Saudiarabiens inkomst per capita är ungefärligen densamma
som Sveriges. Sammantaget har OPEC:s bistånd över åren 1982-1983
fallit från 1.22% av BNI till 1.05%. av BNI. fortfarande ett långt högre
genomsnitt än den rikare DAC-kretsen kan uppvisa.
Bördefördelningcn mellan olika givarländer fortsätter alltså att vara
mycket ojämn. De traditionella fyra största biståndgivarna inom DAC Norge, Nederländerna. Sverige och Danmark - fortsätter att vara de enda

Prop. 1984/85: 100 Bilaga 5

Utrikesdepartementet

38

OECD-länder som uppnått 0,7 %-målet. Frankrikes siffra på 0 ..74 % i tahell
1 inkluderar överföringar till de franska översjöiska provinserna. Frankrike har dock tillkännagivit sin avsikt att 1988 nå upp till 0. 7 9C·-målet utan att
räkna med överföringarna till dessa provinser. Bland de DAC-länder som
ännu inte uppnått 0,7 %-målet visar statistiken en påtaglig och mer långsiktig tillväxt endast i Finland, Japan. och Italien. Det norska bist:lndet, störst
i DAC-kretsen med 1,06%· av BNI, fortsätter ochå att öka.
Till följd av att två års IDA-bidrag utbetalades under samma redovisningspcriod steg siffran för Sveriges andel 1982 över I % men återgick
därefter till en mer långsiktig nivå kring 0.9%· av BNJ. Skälet till att siffran
understiger det svenska 1 <;{-målet är att utbetalningarna p. g. a. eftersläpningar i medclsutnyttjandet normalt understiger anslagen.
Biståndet utgör något över en tredjedel av de sammanlagda resursströmmarna till u-länderna. Biståndets andel av de totala resursströmmarna har
minskat kraftigt sedan 1970-talet. men biståndet utgör fortfarande en helt
avgörande inkomst för särskilt de fattigaste länderna, som i slor utsträckning saknar möjligheter att dra till sig privata flöden.

Tabell I: Riståndsutbetalningar 1983 från DAC-länderna, OPEC. Sovjetunionen och
Östeuropa samt samma länders per capita-inkomster
Andel
av BNI

Volym

(%)

(milj.$)

Per
capita
inkomst
($)

DAC-liinderna
Norge
Nederländerna
Sverige
Danmark
Belgien
Förbundsrepubliken
Tvskland
A-ustralien
Frankrike
Canada
Storbritannien
Japan
Finland
Schweiz
Nva Zeeland

USA
Italien
Österrike

OPEC-/iindenw
(varav)
Kuwait
Saudi-Arabien

0.36
1,06
0.91
0,85
0.73
0.59

27 458
584
1195
754
395
480

11 OIO
13 320
9140
10650
10630
8270

0,49
0.49
0.74
0,45
0,35
0,33
0.33
0.32
0,28
0,24
0.24
0.23

3 176
753
3 815
1429
1605
3 761
153
320
61
7992
157

10650
!0030
9460
12660
8160
9700
9590
15430
6780
14120
6160
8860

1.05

5476

2610

4,46
3.53

995
3916

17240
10680

0.17

2939

4520

8~7

Smjerunivnen och
Östeuropa
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PRIORITERINGAR I SVERIGES BISTÅND
Samtidigt med de senaste årens ekonomiska kriser har det internationella säkcrhetsläget präglats av omvälvningar och skärpta motsättningar som
både skapats av och bidragit till väpnade konflikter sedan andra världskriget. De flesta av dessa har utspelats i tredje världens länder. Svält. undernäring. ohälsa. fattigdom och en ojämn fördelning av välstånd och resurser
bidrar till att öka spänningarna i världen och därmed också riskerna att
dessa spänningar leder till väpnade urladdningar. Om resurser på detta sätt
fortsätter att avdelas för militär uppbyggnad i stället för social och ekonomisk utveckling. ökar osäkerheten och spänningarna. Fortsatt snabb be.folkningstillväxt i u-länderna bidrar ytterligare till att trycket pii resurserna
ökar och diirmed spänningsriskema. Alla länders fred och gemensamma
säkerhet hotas av okunnighet. fattigdom och ekonomisk ojämlikhet. Konkurrensen mellan militär uppbyggnad å ena sidan och social och ekonomisk utveckling å den andra kan blott leda till att den senare försenas och
förlorar i kraft. Ansträngningar att aktivt förebygga militarisering och
väpnade konflikter i u-länderna är därför en viktig del i arbetet på att säkra
resurser för utveckling. Ökat ekonomiskt oberoende är ett viktigt komplement till den politiska självständighet som många stater uppnått under
efterkrigstiden. Stormakterna fortsätter att göra sitt inflytande gällande i
u-länderna och lokala väpnade konflikter tenderar att bli i allt högre grad
indragna i spänningsfältet mellan supermakterna och därmed allt svårare
att lösa. Biståndet. som utgör en väsentlig del av Sveriges utrikespolitik. är
ett led i ansträngningarna att främja social och ekonomisk utveckling i
tredje världen och därmed också att minska konfliktriskerna.

Bistånd till u-länder i kris
Många u-länder, däribland flertalet programländer. befinner sig i en
strukturell kris med stora utlandsskulder och betydande underskott i såväl
betalningsbalans som statsbudget. Situationen är särskilt allvarlig i de
afrikanska länderna söder om Sahara. På många håll breder svälten ut sig.
Det föreligger stora svårigheter att trygga livsmedelsförsörjningen. För
människorna i dessa länder har den ekonomiska krisen inneburit att deras
redan tidigare låga levnadsstandard försämrats ytterligare. lltvecklingsoptimismen under 1970-talet har förbytts i pessimism och bristande framtidstro.
Som framhålls i SIDA:s anslagsframställning samverkar en rad faktorer
till denna allvarliga stagnation i utvecklingsanstriingningarna. Jag vill särskilt peka på några företeelser som är av betydelse för utformningen av
utvecklingssamarbelet. Större delen av de afrikanska länderna har under
tre år i följd drabbats av torka, som allvarligt har försämrat försörjnings-
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möjligheterna. Bakom denna akuta kris döljer sig emellertid tn långvarig
försämring av jordbrukets avkastning. Sedan 1970 har jordbruksproduktionen per invånare i länderna söder om Sahara ökat långsammare än
befolkningen. De betydande investeringar inom industri och infrastruktur
som genomfördes under 1970-talet har givit låg avkastning och upprätthållandet av gjorda investeringar har i många fall brustit. Den sydafrikanska
destabiliseringspolitiken har för länderna i södra Afrika, som erhåller nära
hälften av det svenska bilaterala biståndet, medfört ekonomiska avbräck
och politisk instabilitet. Biståndsvolymen har stagnerat samtidigt som
återbetalningar av lån och krediter ökar. Nettotillskottet av utländsk valuta kommer under den närmaste femårsperioden sannolikt att minska.
I denna mörka bild av situationen i Afrika söder om Sahara finns dock
vissa ljuspunkter. Flera av mottagarländerna har vidtagit långtgående åtgärder för att komma tillrätta med de grundläggande interna :>trukturella
problem som hämmar ekonomisk tillväxt, särskilt när det gäller småbrukarnas bidrag till livsmedelsförsörjningen. Jag syftar då på åtgärder som
devalveringar, höjda producentpriser på jordbruksprodukter, <:.vskaffande
av livsmedelssubventioner samt liberalisering av handel och distribution
av spannmål. För att dessa åtgärder skall kunna ge positiva e·konomiska
resultat bör biståndet anpassas till det ekonomiska reformarbetet, bedrivas
på ett flexibelt sätt och i vissa fall ökas. De fördelningspolitisk<t effekterna
av vidtagna åtgärder måste också uppmärksammas. Det är in::e bara vad
som produceras som är viktigt, utan även vilka som medverkar i och får
del av produktionen.

Gemensam aktion genom internationella program
Den kritiska situationen i Afrika har under det senaste året varit föremål
för betydande uppmärksamhet. FN :s generalsekreterare har tö.git initiativ
till internationella hjälpaktioner och till förbättrad samordning av bistånd
genom FN-systemet.
FN:s utvecklingsprogram (UNDP) har koncentrerat en stor del av sin
verksamhet till de fattigaste länderna. 80 % av programmets allmänna
länderfördelade resurser går till dessa länder. UNDP har vidare hand om
ett antal fonder och program med särskild inriktning pf1 minst utvecklade
länder och länder i Afrika. Det föll sig bl. a. därför naturligt att ge UNDP
en samordnande uppgift när det gäller uppföljningen av genernlsekreterarens initiativ för Afrika. Organisationen har inom ramen för sina begränsade resurser utarbetat handlingsprogram och projekt för att p~, både kort
och längre sikt bekämpa hungerkatastrofen i Afrika. bl. a. vägbyggen i
Sahelområdet, förstärkning av meteorologiska institutioner i Botswana,
bevattningsanläggningar, jordbruksforskning och ätgärder på .iordbruks-,
hälso- och miljöområdena.
FN:s barnfond (UNICEF). som ägnar sig åt både långsiktigt utvecklingsbistånd och åt katastrofinsatser för att lindra omedelbar nöd. har

Prop. 1984/85: 100

Bilaga 5

Utrikesdepartementet

41

också hörsammat generalsekreteraren~ uppmaning till ökade och samordnade insatser till hjälp åt krisdrabbade länder i Afrika. Det redan omfattande samarbetet med andra FN-organ har därför förstärkts. UNICEF har
ocksä nyligen tagit initiativet till ett särskilt Afrika-program med kort- och
långsiktiga insatser i tretton länder, utöver de regulj~ira la11dprogrammen,
med särskild inriktning på barns överlevnad, vatten, mat och transporter.
Under 1984 avslutades förhandlingar om en påfyllnad av Afrikanska
utvecklingsföndens resurser. Därvid nåddes enighet om en niira 50-procentig höjning. Detta innebär en real ökning på drygt 15 %. Härigenom ges
fonden möjlighet att expandera sitt utlåningsprogram under de närmaste
åren.
Världsbanken har nyligen presenterat ett aktionsprogram med anledning
av krisen i Afrika. Programmet innehåller förslag till åtgärder som baseras
pil gemensamma anstriingningar av de afrikanska länderna. bilaterala givare och internationella organisationer. Världsbanken hör därför i samverkan med givarländerna mobilisera yqerligare resurs~r för att genomföra
aktionsprngrammet. Sverige har aktivt understött ansträngningar att få till
stånd ett ökat resursflöde genom insatser av bredast möjliga krets givare
inom ramen för IDA. Biståndet till Afrika bör ges i smidiga former och
anpassas till Afrikas särskilda behov. Världsbanken bör spela en aktiv roll
för att förstärka samordningen av biståndsinsatserna. Det råder allmän
enighet om att det finns behov av en bättre lokal samordning av olika
biständsgivares insatser i varje enskilt land. Ansvaret för denna koordinering bör ligga hos mottagarlandet, men Världsbanken och UNDP kan bidra
till att förstärka dess kapacitet för sådan givarsamordning.
Flera av de afrikanska länder som har drabbats av den ekonomiska
krisen och av extremt ogynnsamma väderleksförhållandcn får ocksä ta
emot betydande flyktingströmmar. Ländernas redan förut ansträngda ekonomi gör att de inte har möjlighet att avsätta särskilda resurser för projekt
som syftar till integrering av flyktingar eller av återvändande flyktingar.
Under de senaste åren har FN:s flyktingkommissarie (UNHCR) och
UNDP särskilt uppmärksammat behovet av samordning av flyktinghjälp
och utvecklingsbistånd. Sommaren 1984 hölls den andra konferensen om
hjälp till flyktingar i Afrika llCARA Il). Härvid antogs en aktionsplan som
bl. a. fastslog att biståndsgivarna vid utformning av utvecklingsprojekt
också bör ta hänsyn till flyktingsituationen i det berörda landet. Mot denna
bakgrund bör därför i de regelbundna överläggningarna med i första hand
programländerna prövas huruvida särskilda katastrofmedel kan användas
för att uividga vissa pågående utvecklingsprojekt till att även komma
flyktingar till del.

Si•eriges direkta hidrag till krisdrabbade länder
En stor del av Sveriges bilaterala bistånd har under måqga år särskilt
inriktats på att höja den fattiga landsbygdsbefolkningens levnadsnivå och
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att öka dess säkerhet i försörjningskriscr. Genom mångårigt samarbete har
Sverige medverkat till att hl. a. tre av fyra tanzanier idag har tillgång till en
hälsocentral. att sju av tio människor på landsbygden i Bo':swana har
tillgtmg till rent vatten och att nästan vartannat etiopiskt barn har en skola
att gi1 till. Det svenska biståndet medverkar vidare till bl. a. plantering av
skog. uppbyggnad av små och medelstora industriföretag. förbättrade
transportsystem och utbyggd kraftförsörjning. Till följd av krisen inriktas
ansträngningarna nu mer på att underhålla och rehabilitera rfdan gjorda
investeringar än på att bygga nya. Utan det svenska biståndet skulle den
djupa krisen i flera länder ha varit än allvarligare för befolkni;ngen. Idag
finns en fysisk infrastruktur och en utvecklingsnivå i samhällena som det
svenska biståndet medverkar till att upprätthålla och vidareutv~ckla. Dessa förutsättningar utgör en viktig bas i försöken att övervinna den ekonomiska krisen.
Afrikas försörjningskris har medfört att betydande svenskt katastrofbistånd lämnats till torkdrabbade länder söder om Sahara. Härvid har särskild uppmärksamhet givits programländerna. Riksdagen beslutade våren
1984 om en extra höjning av anslagsposten Katastrofer m. m. för särskilda
insatser i Afrika. Vid ingången av innevarande budgetår fattade regeringen
beslut om användning av katastrofmedel till ett belopp av 80 !nilj. kr. för
snabbt verkande åtgärder i åtta programländer. Ytterligare såd<:.na insatser
förbereds i programländerna men också i andra länder.
På samma sätt som i de internationella organisationernas pro:~ram ägnas
i det bilaterala biståndet större uppmärksamhet åt samverkan mellan katastrofbistånd och långsiktigt utvecklingssamarbete. Katastrofbistånd lämnas i ökande omfattning till förebyggande verksamhet och naturkatastrofberedskap i syfte att mildra verkningarna av missväxt, torka och andra
naturkatastrofer. Torkkatastrofer tenderar ofta att utvecklas gradvis som
ett resultat av att allt fattigare befolkningsgrupper tvingas utnyttja allt
magrare jordar. Härigenom skärps effekterna av pågående klimatförändringar. Förebyggande åtgärder som bör stödjas med katastm'medel kan
vara att upprätta spannmålslager. att tillhandahålla fordon för distribution
av förnödenheter och att utbilda människor på lokal nivå. Förebyggande
insatser bör kopplas samman med det långsiktiga utvecklingssamarbetet, i
synnerhet åtgärder som syftar till att förbättra jordbrukets avkastning och
den ekologiska miljön. Denna sammankoppling av katastroll:iistånd och
långsiktigt utvecklingssamarbete bidrar till att minska ländernas sårbarhet
för naturkatastrofer.
Biståndet utnyttjar medel som verkar både på kortare och längre sikt.
För att främja de biståndspolitiska målen krävs därför ofta en k')mbination
av en rad varierande biståndsinsatser med olika tidsperspektiv. Jag finner
det angeläget att stödja såväl verksamhet som främjar produktion och
tillväxt som sociala insatser av typ primärskoleutbildning och hälsovård på
landsbygden. vilka inriktas på att vidmakthålla och höja levnadsstandar-
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den bland de fattiga befolkningsgrupperna. Den strukturanpassning som
påkallas av krisen behöver inte innebära någon social nedrustning. Biståndet till tex. undervisning, hiilsovånl. nutrition och vattenförsörjning måste
inriktas på effektiva metoder som tillfredsställer landsbygdsbefolkningens
behov på dessa områden till lägre kostnader för statens budget och valutatillgångar.
Många av de allra fattigaste u-länderna befinner sig i akuta betalningssvårigheter och deras utlandsskulder har vuxit kraftigt. Sverige bör. tillsammans med så många som möjligt av de övriga industriländerna. verka
för att långsiktiga och realistiska lösningar på dessa problem kommer till
stånd.
Lw11hruk.rnt1'eckling och Ji1rskning

Minskad jordbruksproduktion för avsalu och en alltmer hotad livsmedelsförsörjning i ett flertal länder söder om Sahara iir. som framh:illits
inledningsvis. ett sammansatt problem. Torka och externa faktorer kan till
en del förklara produktionsminskningen. Men orsaker måste ocksf1 sökas i
den jordbrukspolitik som förts. Ensidiga satsningar på stora kapitalintensiva jordbruk med otillräcklig teknisk och administrativ personal eller på
införande av enstaka s. k. mirakelgrödor har gett otillfredsställande avkastning. Politiken har också inneburit avsaknad av stimulans till småbönderna
att producera ett överskott för marknaden. Myndigheternas avvägning av
småböndernas och stadsbornas intressen har ofta utfallit till de förras
nackdel. Detta har i sin tur lett till att småbönderna riktat in sig på
självhushållsproduktion och byteshandel snarare än produktion för avsalu.
Det räcker oftast inte att priserna på jordbrukarnas avsaluprodukter
höjs. Den brist småbönderna känner rör inte bara pengar utan varor som
de kan inhandla. En prishöjning kan i ett sådant läge rentav leda till
minskad produktion, om den inte kombineras med ett ökat varuutbud. Det
kan i vissa fall vara motiverat att genom importstöd finansiera inköp av
enkla jordbruksredskap och insatsvaror samt att på samma sätt stödja
industrier som producerar konsumtionsvaror för landsbygdens behov. Undantagsvis kan även stöd till inköp av vissa konsumtionsvaror av basbehovskaraktär prövas som en av flera åtgärder för att stimulera jordbruksproduktionen i krisdrabbade länder.
Jag vill i detta sammanhang understryka behovet av en genomlysning
och utvärdering av de erfarenheter. som redan vunnits beträffande den
sjunkande jordbruksproduktionen i Afrika. I forskning kring jordbruksnäringens kris är en tvärvetenskaplig ansats nödvändig, som gör det möjligt
att beakta en lång rad faktorer avseende ekonomi. agronomi. teknikval.
ekologi, politiska maktstrukturer, jordägandeformer samt kulturella system och värderingar. Sådan forskning måste syfta till att ge underlag för
utveckling av realistiska metoder för landsbygdsutveckling. SAREC:s stöd
till forskning av detta slag bör byggas ut. Det är vidare angeläget att SIDA
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stödjer denna ansats genom insatser för rådgivning, utbildning, distribution och kommunikationer. l detta sammanhang bör kvinnan\ roll i jordbruket och hennes avgörande betydelse för småbrukarfamiljcns livsmedelsförsörjning uppmärksammas.
Den enda liingsiktiga lösningen på livsmcdelskriscn är att :änderna får
hjälp att bygga upp sin egen kapacitet för livsmcdclsproduktion. Regelbundet återkommande bistånd i form av spannmålssändningar kan leda till att
den lokala marknaden för småböndernas avsaluproduktion upphör att
fungera och att inkomster till investeringar i produktionskapacitet eliminer~s. I nuvarande krissituation måste dock livsmedclsbiståndet öka. Det
måste lämnas i sådana former att inte ansträngningarna att öka livsmedclsproduktionen i mottagarländerna motverkas. Om livsmedelsbi~;tånd ges till
utblottade människor eller i form av lön för arbete kan sådana negativa
effekter undvikas.
Jag anser att ett utökat bistånd till u-ländernas jordbruk är motiverat.
Stödet måste vara väl avvägt och samordnat med ekonomiska reformer i
landet i syfte att bryta strukturella obalanser och negativa produktionstrender inom jordbruket. De försök som görs av regeringar i vissa länder i
södra Afrika att genom en ändrad jordbrukspolitik stimulera till ökad
produktion bör stödjas. Den dialog om politikens och stödets utformning
som inletts bör fortsätta. Betydelsen av sådana faktorer scm pris-och
växelkurspolitiken, utbudet av insats- och konsumtionsvaror, stöd till småindustri och förbättrad infrastruktur på landsbygden bör betonas från
svensk sida.
Förstärkning av program/ändernas fiirl'a/tning

SIDA framhåller i sin anslagsframställning att flera programhnder är illa
rustade ifråga om administrativ kapacitet och att bristen på administrativt
utbildad personal utgör ett allvarligt utvecklingshinder. Utan sådan personal i ländernas förvaltning är det svårt att bedriva effektivt bistånd i
samklang med de biståndspolitiska målen. Jag delar SIDA:s uppfattning att
stöd utifrån till att förbättra administrativa system och rutiner kan vara lika
väsentligt som bistånd till exempelvis projekt för landsbygdsutveckling
och industrirehabilitering. Då den ekonomiska krisen begränsar samarbetsländernas handlingsmöjligheter finns en betydande risk att administrationen av alltfler viktiga verksamhetsgrenar i praktiken omhändertas av
biståndsgivarna. Det ligger i båda parters intresse att motverka en sådan
utveckling.
FN har genom i första hand UNDP en av sina viktigaste uppgifter på
detta område. Utöver det stöd som kan erhållas genom FN har flera av
Sveriges programländer efterfrågat svensk förvaltningspersonal till viktiga
befattningar inom ländernas centrala administration. Den inrensifierade
dialogen om utvecklingssamarbetets utformning och ökad svensk medverkan i olika biståndsprojekt underlättas. om personal sätts in på centrala
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funktioner. Sådana personalinsatser ställer krav pf1 medverkan från SIDA
men kan samtidigt innebära lättnader för biståndskontor och hemmamyndighet. Förvaltningsstödet stärker vidare mottagarkapaciteten för bistånd i
samarbetslandet, vilket ökar effektiviteten i samarbetet. Läromedel och
viss utrustning kan förutom personal ingå i paket av insatser som syftar till
att effektivisera administrativa system. förenkla beslutsrutiner samt utbilda och utveckla personal i programländernas förvaltning.
1 Mo<;ambique har svenskrekryterad personal placerats inom den centrala planmyndigheten, jordbruksministeriet samt transport- och undervisningsministerierna. Liknande insatser av förvaltningspersonal har gjorts
på olika poster i Tanzanias. Angolas, Nicaraguas och Lesothos förvaltningar. I andra fall har insatser gjorts i samarbete mellan SIDA och ITC för
att bistå Tanzania, Mo<;ambique. Zimbabwe och Angola att förbättra sina
rutiner för hantering av viktig import. Insatserna syftar till att överföra
kunnande i internationell upphandling ot:h materieladministration.
1dialogen med programländerna bör betydelsen av insatser för att stärka
administrationen på central och lokal nivå framhållas. Svenskt stöd till
sådana insatser bör erbjudas företrädesvis inom sektorer till vilka svenskt
bistånd i övrigt är koncentrerat inom respektive land. Det allvarliga finansiella läget i vissa programländer motiverar vidare att stöd övervägs till
centrala finansiella funktioner, t. ex. i fråga om administrationen av skuldoch räntebetalningar. Krisen har på många håll försvagat de biståndsmottagande ländernas medverkan i genomförandet av biståndsinsatser. Förvaltningsbistånd i kombination med utbildning av inhemsk personal kan
motverka en sådan utveckling.

Det internationella samarbetets kris
Mot bakgrund av den inledningsvis redovisade ekonomiska situationen
ter det sig lika angeläget som någonsin att dialogen och samarbetet mellan
rika och fattiga länder intensifieras. Så har dock inte skett.
De två största mer betydande förhandlingstillfällena av nord/syd-karaktär under 1984 var befolkningskonferensen i Mexico och den fjärde allmänna industrialiseringskonferensen (UNIDO IV) i Wien. Den förstnämnda var pragmatisk och sakinriktad och har allmänt bedömts som en relativ
framgång. Den redovisas utförligare i ett senare avsnitt. UNIDO IV kom
att omfatta frågor som spände över stora delar av nord/syd-fältet. Dess
betydelse är avhängig av de insatser som u-ländernas själva men också i
hög grad i-länderna på sikt är redo göra. 1984 ägde också en översyn rum av
FN:s internationella utvecklingsstrategi för det tredje utvecklingsårtiondet, dvs. 1980-talet. Översynsförhandlingarna avslutades under hösten
1984 utan resultat och kom därigenom att illustrera nord/syd-dialogens
nuvarande stillestånd.
Detta stillestånd kan te sig paradoxalt eftersom de ömsesidiga fördelarna
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av internationellt samarbete liksom det ömsesidiga beroendet numera allmänt erkänns och borde uppmuntra till intensifierat internationellt samarbete. Paradoxen blir om möjligt än mer anmärkningsvärd om man beaktar
att den ekonomiska återhämtningen borde erbjuda möjligheter till en avvel'.kling av handelshinder och protektionistiska tendenser likscm till andra
åtgärder. som framstått som ogörliga under den ekonomiska recessionens
förlorade år.
U-ländernas problem har blivit alltmer svårhanterliga. På gnmd av bristande vilja att nyttja de internationella samarbetsmekanismerna har dessa
å sin sida inte utvecklats att svara mot de ökade kraven på ett resultatgivande samarbete. Förutom de ekonomiska svårigheter som gjort i-länderna mindre benägna att tillmötesgå u-ländernas krav har det mer frusna
klimatet i öst-västkonflikten bidragit till ett skärpt tonläge i int•!rnationella
fora. vilket också påverkat nord-sydsamarbetet.
Problemen har inte blott ökat i komplexitet. De varierar liksom utvecklingsnivån allt mer påtagligt mellan olika länder. Det internationella samarbetet i FN och dess fackorgan har inte förmått anpassa sig härtill utan
bevarar ett gruppsystem baserat på geografiska regioner och begrepp som
BNP per capita. Detta gruppsystem är visserligen uttryck för u-ländernas
inbördes politiska solidaritet i strävan efter en ny ekonomisk världsordning. kännetecknad av större jämlikhet och rättvisa, men försvårar samtidigt sökandet efter lösningar anpassade till förhållandena i :le enskilda
länderna. U-ländernas krav blir mer generella Ol'.h återspeglar den största
gemensamma nämnaren samtidigt som i-länderna i sitt gensvar endast kan
enas om den minsta gemensamma nämnaren.
Kraven på ekonomisk-politiska åtgärder har skärpts i ljuset av de krympande resurserna och i insikt om att insatser inom många områden inklusive biståndet krävs för att åstadkomma de eftersträvade förbhttringarna i
mottagarländerna. Deras interna resursmobilisering ställer krav på den
ekonomiska politiken. Den måste dock kompletteras med finansiellt stöd
utifrån, vilket särskilt i de fattigaste länderna bör lämnas som gåvobistånd.
Dessa krav aktualiseras i både multilateralt och bilateralt utve·~klingssam
arbete.
De internationella utvecklingsorganen har inte undgått att påverkas av
de nya stämningarna. inklusive de krav på effektivitet. kvantitativt mätbara resultat och strukturanpassning som åtföljt de reducerade resursflödena. Viljan hos vissa givarländer inklusive några av de större att bidra till
de l'.entrala linansieringsorganen såsom Världsbankcns utvccklingsfond
IDA och UNDP har minskat Ol'.h resulterat i sjunkande kapacitet för dessa
organ. I ett läge där hetydelsen av samordnade och effektiva insatser är
stor ol'.h dfö" dessa organ borde spela en viktig roll underlåter givarländerna
att rusta dem så att de kan fylla sin funktion.
Krisen i det internationella ekonomiska samarbetet innebär således att
viktiga instrument inte utnyttjas fullt ut. Konsekvenserna av vissa länders,
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särskilt Förenta Staternas. motstånd mot att tillföra IDA ytterligare resurser, utöver den överenskommelse som träffades i början av 1984. är att
dess kapacitet inte används och att mottagarländerna inte får tillgång till
resurser för sin utveckling. Det är oförsvarligt att det internationella finansieringssystemet på detta sätt försvagas när de kritiska förhållandena i
u-länderna motiverar ökade insatser i samverkan mellan de bidragsgivande
och de mottagande länderna. I kretsen av internationella utvecklingsbanker har dock den Afrikanska bankens motsvarighet till IDA. Afrikanska utvecklingsfonden, nyligen fått ökade resurser. men den utgör
snarare ett undantag än en regel i sammanhanget. F. n. pågår förhandlingar
om nya resurser till den internationella jordbruksutvecklingsfonden.
IFAD. en institution som genom sin fördelning av kapitaltillförsel och
röstetal utgjort det hittills främsta exemplet på försöken att avvika från
etablerade mönster till förmån för u-länderna och med ett aktivare engagemang från de oljeproducerande staterna. Utsikterna är dock inte ljusa.
Återigen spelar återhållsamhet hos vissa stora givarländer en olycklig roll.
OPEC-ländernas ekonomiska förutsättningar har förändrats sedan IFAD:s
tillkomst vilket i någon utsträckning borde få återspeglas i hördefördelningen. Krav på en ökad insats av OPEC kan inte annat än uppfattas som
att IF AD:s värde som samarbetsorgan och biståndsinstitution får stå tillbaka för krav som inte är biståndspolitiskt motiverade.
Sverige har traditionellt lämnat ett kraftigt stöd till internationellt samarbete och de multilaterala organen. Jag är övertygad om att det är i både
vårt eget och i u-ländemas intresse att bevara ett starkt nätverk av internationella organisationer. För att bidra härtill och för att hjälpa särskilt
länderna i Afrika söder om Sahara beslöt riksdagen i våras att öka bidragen
till vissa organisationer. Jag förordar att denna utveckling fullföljs under
den kommande perioden.
För närvarande pågår diskussioner inom Världsbanken och IDA om hur
ökade insatser skall kunna åstadkommas till förmån för länderna i Afrika
söder om Sahara. IDA:s egna resurser är otillräckliga och hittills har
förslag om ett särskilt finansieringsarrangemeng för Afrika inte erhållit
tillräckligt stöd. Bl. a. har Förenta Staterna markerat preferens för egna
bilaterala insatser. Därigenom skapas ovilja också hos andra givarländer
att stödja gemensamma aktioner genom t. ex. IDA. Det s. k. bördcfördelningsresonemanget. som ursprungligen tillkom för att hjälpa till att pressa
motsträviga givare till ökade biståndsinsatser. har fått motsatt verkan och
blir nu en ursäkt för andra att hålla igen. när stora givare inte önskar
medverka eller vill begränsa sin medverkan. Så skedde i påfyllnadsförhandlingarna avseende IDA-7. Denna utveckling har starkt bidragit till
samarbetskrisen på det ekonomiska området. Sverige bör därför verka för
att andra länder bidrar i en utsträckning som bättre svarar mot deras
förmåga.
Inte bara en förbättrad resurssituation för de centrala finansieringskäl-
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lorna är av vikt. Förbättrad samordning också mellan multilaterala och
bilaterala givare. skulle öka mottagarländernas nytta av insatsf:rna. U-ländernas redan i utgångsläget svaga administrationer kan nu tvingas avsätta
resurser för att ta emot och förhandla med företrädare för alla de institutioner, multilaterala och bilaterala, mellanstatliga, statliga eller privata, som
önskar engagera sig i varje enskilt land. Det förekommer att små u-länder i
Sahelområdet fått motta 300 sådana besöksdelegationer på ett år, vilket är
en orimlig börda för ett u-land. Det är på sitt sätt också ett exempel på det
internationella samarbetets brister. Det är en angelägen uppgift för Sverige
att i samarbete med andra likatänkande stater aktivt verka för förbättrad
samordning. Dels måste de redan etablerade formerna för samordning
t. ex. Världsbankens konsultativa grupper och UNDP:s s. k. rundabordsmöten användas effektivt och vid behov inrättas i länder där de f. n.
saknas, dels måste andra former prövas t. ex. när katastrofsituationer av
stor omfattning kräver samordning på nationell eller regional nivå. Det är
därvid av största vikt att mottagarländernas huvudansvar och centrala roll
respekteras och vid behov ges stöd t. ex. genom de internatio~ella organisationerna eller i form av förvaltningsstöd.
Sverige bör också verka för att biståndets inriktning mot de fattigaste
och mest behövande länderna och befolkningsgrupperna åtenpeglas i organisationernas verksamhet. Härför fordras inte nya institutioner utan
bättre och effektivare insatser samt samverkan mellan existernnde organ i
stället för konkurrens och splittring. UNDP:s styrelse har intensifierat sin
programbehandling. Vidare har utvärderingens betydelse kraftigt betonats
för att framtida insatser skall bättre utnyttja de resurser som ställs till
UNDP:s förfogande. Sverige bör stödja sådana stävanden och måste agera
kraftfullt i de olika organisationerna utifrån en genomtänkt och väl samordnad politik. De svenska biståndsmålen och de erfarenheter som ligger till
grund för Sveriges egna bilaterala insatser bör liksom hittills utnyttjas som
grund för utformandet av det multilaterala samarbetet. På samma sätt bör
vårt bilaterala bistånd söka dra nytta av de multilaterala organ·~ns insatser
där så kan vara till gagn för båda parter och påskynda och effektivisera
utvecklingsprocessen i u-länderna. I vissa situationer kan dessa insatser,
liksom erfarenhetsutbyte och koordinering i övrigt, spela en viktig roll för
att underlätta för mottagarländerna att planera och genomföra en effektiv
utveckling. Likaså kan detta underlätta verkställigheten av de svåra ekonomiska och politiska beslut som fordras när ett land ingår avtal om
betalningshalansstöd med IMF. och det kortfristiga IMF-stödet behöver
kompletteras med andra långsiktigare och mer direkt utvecklingsinriktade
insatser.
Bilateralt och multilateralt bistånd kompletterar varandra. Det är för
mottagaren väsentligt att insatserna anpassas till varandra och sker i samverkan. I en framtid där fortsatt resursknapphet kan förutses är detta
givetvis också en förutsättning för effektivitet i resursanvändningen. Det
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är angeläget att Sverige i enlighet med sin tidigare roll fortsätter att verka
för att de centrala multilaterala finansieringsorganen ges resurser och
politiskt stöd som svarar mot dt: krav som kriser i u-länderna ställer på
snara och omfattande insatser.

Befolkningsfrågor
FN anordnade i augusti 1984 en befolkningskonferens i Mexico som en
uppföljning av den befolkningskonfcrens som ägde rum i Bukarest 1974.
Konferensen i Mexico hölls mot bakgrund av att världens befolkning
alltjämt ökar snabbt trots en mindre nedgång i den genomsnittliga ökningstakten. För många u-länder är ökningstakten i stort sett oförändrad. Detta
gör att världens befolkning i absoluta tal ökar snabbt - f. n. med 78 milj.
människor per år och omkring år 2000 med 89 milj. människor per år.
Världens befolkning kan komma att öka med 1.3 miljarder personer från
4.8 miljarder till 6.1 miljarder är 2000 varav 90 % kommer att bo i u-länder.
En befolkningstillväxt av den storleksordningen får allvarliga följder för
livskvaliteten i många länder. som redan har svåra ekonomiska och sociala
utvecklingsproblem. Den fortsatt höga befolkningstillväxten leder till stora
svårigheter beträffande bl. a. livsmedelsförsörjning. utbildning. hälsovård
och sysselsättning. Dessutom påskyndar befolkningstillväxten ökenutbredning, avskogning. jordförstöring och andra ekologiska förändringar
som försämrar den naturliga miljön och förutsättningarna för livsmedelsproduktionen. Dessutom medför befolkningstillväxten en snabb tillväxt av
städerna.
Vid konferensen i Mexico. som hölls på u-ländernas förslag, rådde stor
enighet om befolkningsfrågornas vikt och om angelägenheten av att genom
olika direkta åtgärder inkl. familjeplanering och hälsovårdsinsatser minska
befolkningstillväxten för att kunna förbättra livskvaliteten.
Konferensens huvudresultat blev dels ett stort antal rekommendationer
om ytterligare åtgärder på befolkningsområdet som komplement till Bukarestplanen från 1974, dels en deklaration i vilka vissa viktigare befolkningsfrågor betonats. Dessa dokument spänner över ett mycket brett område
och behandlar bl. a. på ett framskjutet sätt sambandet mellan befolkning.
resurser, miljö och utveckling. kvinnans ställning. vikten av att minska
barnadödligheten. familjeplanering och forskning. Sverige verkade aktivt
för rekommendationerna på dessa områden. Den breda enighet som rådde
vid konferensen och innehållet i rekommendationerna och deklarationen
innebär att ett väsentligt framsteg gjorts i förhållande till Bukarestkonferensen och att konferensen kan betecknas som en framgång.
Jag finner det särskilt värdefullt att konferensen slog fast befolkningstillväxtens betydelse för många länder och underströk att befolkningsproblcmen måste lösas både genom ekonomisk och social utveckling och genom
4
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åtgärder som direkt påverkar olika befolkningsfaktorcr. Sverigf bör därför
bidra till att de rekommendationer som antogs vid Mexico-konferensen
genomförs.
En viktig del av det svenska biståndet på bcfolkningsområdet har under
många iir utgjorts av vårt stöd till internationella bcfolknin,5sprogram,
främst FN:s hefolkningsfond (UNFPA) och Internationella familjeplaneringsfederationen (lPPF). Sverige är en av dessa organisationers största
bidragsgivare. Jag kommer senan:: under anslaget C I. Bidrag till internationella biståndsprogram att föreslå en ökning av Sveriges bidrag till dessa
organisationer.
Även ökade insatser på det bilaterala området är nödvändi~:a eftersom
befolkningsutvecklingen, som SIDA anför i sin anslagsframställning, är
grunden för all samhällsplanering och därför viktig såväl för u-ländernas
allmänna utveckling som för biståndet. Det är också uppenbart att befolkningsproblcmen måste angripas på bred front och att en lång rad olika
samverkande åtgärder måste vidtas vilket understryks i de rekommendationer som antogs vid Mexico-konferensen. I många länder är en förbättrad tillgång på familjeplaneringstjänster en förutsättning för att befolkningstillväxten skall kunna dämpas. Också i det bilaterala biståndet bör
därför ökad uppmärksamhet ägnas åt befolkningsfrågorna och stöd bör
lämnas för åtgärder som både främjar efterfrågan på familjeplaneringstjänster och utbyggnaden av dessa. Jag anser det därför vara värdefullt att
SIDA i höstas, kort efter Mexico-konferensen, antog riktlinjer för SIDA:s
insatser på befolkningsområdet som har detta mål.
Genom förstärkta insatser på befolkningsområdet genom SIDA och ökat
stöd till de internationella befolkningsprogrammen kan Sverige på ett
effektivt och påtagligt sätt bidra till att de rekommendationer, :;om antogs
vid Mexico-konferensen. kan genomföras.

Mål och medel i biståndet
Det svenska biståndet skall bidra till resurstillväxt, ekonomisk och social utjämning, ekonomisk och politisk självständighet samt demokratisk
utveckling i mottagarländerna.
Som flera gånger framhållits i vår biståndsdebatt är målen också medel i
utvecklingen. Så är tillväxt ett väsentligt medel för ekonomisk och social
utjämning, och en tillväxt vars frukter fördelas rättvist blir eh medel för
fortsatt tillväxt. Utjämningen är i sin tur ett medel i demokratiseringen.
Biståndets fyra huvudmål är vägledande för val av samarbet~;länder och
organisationer som förmedlar svenskt bistånd liksom för utformningen av
bilaterala insatser. Målen bör ses som en enhet. Inget av dem bör ställas
framför de övriga.
Att de fyra målen är lika viktiga betyder inte att det saknar betydelse,
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vilket av dem som i ett tandprogram eller ett sektorstöd främst hör vara
vägledande. Detta val måste träffas utifrån en helhetshedömning av alla de
omständigheter som påverkar resultatet av mottagarlandets utvecklingsansträngningar. Det dominerande problemet i flera av de afrikanska programländerna utgörs av bristen på livsmedel. men detta innebär inte att det är
likgiltigt vem som producerar livsmedlen eller vilka som kan tillgodogöra
sig förtjänsterna av en ökad livsmedelsproduktion. Om stödet till landsbygdsut vecklingen inriktas pf1 en liten grupp lantbrukare med särskilt god
tillgång till marknader och insatsvaror, kan resultatet bli en utarmning av
små och mer avlägset belägna jordbruk. Följden kan bli att alltför fä
människor får råd att köpa de marknadsförda livsmedlen och att produktionsökningen snart kommer att avstanna. Bt1de med hänsyn till tillväxtoch utjämningsmålen är det nödvändigt att särskild uppmärksamhet iignas
åt grupper som inte med lätthet kan tillgodogöra sig den teknik och de
finansiella resurser som ställs till förfogande genom biståndet. Vilken vikt
som i varje särskilt fall skall tillmätas tillväxt- och utjämningsmålen måste
bedömas i ett sammanhang och med hänsyn till utvecklingsmönstret i dess
helhet.
I fråga om demokratimålet vill jag här betona de demokratiska strävandenas betydelse som en självständig kraft till ekonomisk och social utveckling. Öppen debatt och kritisk granskning av regeringsmakten förstärker
denna kraft och befordrar viljan och förmågan till gemensamma ansträngningar för att lösa samhällsproblem.
Biståndet bör förenas med medvetna ansträngningar i demokratisk riktning. Ett viktigt led i dessa ansträngningar är att stärka respekten för de
mänskliga rättigheterna och att befordra det fria ordet genom självständiga
massmedia och förenings- och församlingsfrihet. Det innebär att biståndet
bör gynna utvecklingen av folkrörelser och ett rikt organisations väsende i
u-länderna och en offentlig maktutövning som ger utrymme för kritik och
avvikande meningar utan risk för repressalier.
De senaste åren har gett flerfaldiga exempel från u-länder på de demokratiska strävandenas livskraft även under förtryck och fattigdom. Vårt
eget lands utveckling under detta århundrande är grundläggande för vår
uppfattning om demokratins utvecklingskraft. och vi hör anstränga oss för
att möjliggöra för u-länder. som söker nya vägar bort från stagnation och
tillbakagång. att pröva metoder som vi varit med om att utveckla i vårt eget
land.
Det svenska biståndets demokratimål är formulerat som en rörelseriktning snarare än som ett idealtillstånd, vilket innebär att biståndet kan
verka för demokratisering även i samhällen som saknar institutioner och
rättsliga garantier som vi vanligen förknippar med begreppet demokrati.
Även i sådana fall bör regeringen och biståndsmyndigheterna noga följa
utvet:klingen för att med sina insatser stödja tendenser. organisationer och
institutioner som kan bidra till att öka medborgarnas frihet. initiativkraft
och deras inflytande i samhället.
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Oberocndemålet har särskild betydelse för länderna i södra Afrika.
Biståndet främjar dessa länders ansträngningar att stärka sin ekonomi och
sin politiska sammanhållning. så att de lättare kan hävda sin ställning som
självständiga stater gentemot Sydafrika. Den senaste tidens utveckling i
regionen som bl. a. lett till planer på ett utvidgat samarbete mellan några av
frontstaterna och Sydafrika kan på sikt ändra förutsättningarna för strävandena att tillgodose oberoendemålet i biståndet. Oberoendernålets innebörd har också kommit att diskuteras med utgångspunkt i globala tendenser som skuldkrisen och de fattigaste ländernas starkt ökade biståndsbcroende. Ökad uppmärksamhet på dessa tendenser och samband är påkallad.
Biståndets huvudmill bör i varje siirskilt fall preciseras i landprogrammcn. Av dessa bör framgå vilka utvecklingstcndenser och vilka sektorer
som bör stödjas genom biståndet. Mot bakgrund av en analy~; av samarbetslandets utvecklingshehov och Sveriges möjligheter att tillgodose dessa
bör särskilda mål för projekt eller samarbetssektorer kunna uppställas.
Målen bör bygga på en realistisk bedömning av tillgängliga resurser hos
givare och mottagare och ett rimligt tidsperspektiv. Genom en sådan
precisering kan konflikter mellan allmänt formulerade bistånd~;mål undvikas och fastare riktlinjer för biståmhinsabernas utforming och genomförande erhållas. Ett landsbygdsutvecklingsprogram kan exempelvis innehålla flera delprojekt av vilka några tillgodoser tillväxtmålet oc:h oberoendemålet genom ökad jordbruksproduktion. andra utjämningsmålet genom
stöd åt eftersatta grupper och ytterligare några demokratimålet genom
insatser för jordbrukskooperationen.
Det ankommer på regeringen att godkänna målen för landprogrammen.
Detta kan ske bl. a. när regeringen utfärdar instruktioner för förhandlingar
med programländerna och i budgetpropositioner lämnar förslag till riktlinjer för utvecklingssamarbetet. Genom en mer utförlig behandling av
avvägningarna mellan mål och medel inom landprogrammen kan bättre
överensstämmelse uppnås mellan programmålen och de resurser i form av
förvaltningspersonal. expertis och tid som står till SIDA:s förfogande. I
avtal med programländerna 0m biståndsinsatser bör målen för dessa presenteras. Realistiska och väl definierade mål bidrar till effektiviteten i
biståndet. Anvisade medel utgör en ram för biståndet och får inte ses som
ett utbctalningsmål. De svenska administrativa resurserna måste också
påverka valet mellan projektbistånd och mindre arbetskrävande biståndsformer som u-kreditcr, vissa slag av importstöd eller bistånd g1!nom internationella organisationer.
En fortsatt effektivisering av biståndsmyndigheternas administration liksom en ändamålsenlig utformning av histändsmyndigheternas organisationsstruktur i stort är nödvändiga förutsättningar för att det bilaterala
utvecklingssamarhetet skall kunna bedrivas i enlighet med upp:;tällda mål.
Jag ämnar behandla tillhörande frågor i det närmast följande a\'snittet.
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Hemställan

Jag hemställer att regeringen föresliir riksdagen
att godkänna de riktlinjer för det intcrm1tionclla utvecklingssamarbetet som jag förordat under rubriken Prioriteringar i S1·eriges
bistånd.

EFFEKTIVARE BIST ÅNDSADMINISTRA TION
Regeringen beslutade i mars 1983 att tillkalla en siirskild utredare 1 med
uppdrag att göra en översyn av det bilaterala utvecklingssamarbetcts organisation ldir 1983:31 ). Utredningen framlade sitt betänkande i januari 1984.
Betänkandet I Ds U D 1984: I) Effektivare histandsadmini~tration har remissbehandlats. En sammanställning av remissyttrandena finns tillgänglig
pii utrikesdepartementet.

Sammanfattning
m.m.

3\'

biståndsorganisationsutredningens betänkande

Utredningen framhåller inledningsvis att biståndets förutsättningar och
möjligheter idag ter sig annorlunda än under sextio- och sjuttiotalcn. Den
internationella ekonomiska krisen har drabbat u-länderna hårt och det
gäller särskilt de fattigaste länderna i Afrika. Samtidigt som många
u-länders svårigheter har ökat har också biståndet blivit alltmer ifrågasatt.
De påtagliga svårigheterna och trögheten i genomförande av biståndsprojekten och de frekventa rapporterna om olika misslyckanden bidrar till
att skapa en känsla av att biståndet är föga verksamt eller i varje fall inte
når fram till de särskilt utsatta målgrupperna.
Utredningen har i möten med representanter för andra länders bilaterala
biståndsorganisationer kunnat konstatera att biståndet och biståndsorganisationerna står inför ungefärligen likartade problem.
Det är en allmän uppfattning att uppgiften att förmedla bistånd överhuvud taget försvårats. I vissa regioner, framför allt södra Afrika, beskrivs
situationen ofta som katastrofal. Särskilda villkor måste gälla för fortsatt
bistånd till dessa länder. Behovet av ett personalintensivt bistånd ökar.
Det råder vidare en gemensam uppfattning om att ambitionerna för biståndet, åtminstone som de kom till uttryck under sjuttiotalet. '"målens och
strategiernas årtionde". varit alltför höga.
Man konstaterar också att de ekonomiska problemen i industriländerna
liksom ideologiska förändringar har påverkat det politiska stödet för biståndssatsningarna. En konsekvens av detta är att många i-länder prioriterar det exportfrämjande biståndet. Kraven på biståndets effektivitet ökar
delvis som en följd av det växande motståndet mot biståndet. Detta leder
till en omprioritering av biståndsprogrammen men också omorganisation
'Numera generaldirektören Carl Tham.
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av själva biståndsadministrationerna. Genomgående är att dessa anser sig
ha kapacitetsproblem.
Utredningen behandlar två huvudfrågeställningar. Den ena ir biståndspolitikens samordning och politiska ledning. Denna fråga innefattar dels
relationerna mellan utrikesdepartementet och biståndsmyndighcterna,
dels den inbördes samordningen av myndigheterna. Den andra huvudfrågan avser SIDA:s effektivitet och organisation. dvs. SIDA:s kapacitet.
Vad gäller den första huvudfrågan understryker utredning•!n bl. a. att
regeringen har ansvar för u-landspolitiken och att den har till sitt förfogande en lång rad instrument för att styra och leda politiken.
Utredningen uttalar att det vore en fördel om regeringen gav SIDA
klarare anvisningar. särskilt i kontroversiella frågor. samtidi:~t som den
erinrar om SIDA:s informations- och samrådsskyldighet.
Den hävdar också att ansvarsfördelningen mellan berörda organ inte
alltid är klar. Det gäller hl. a. förhållandet mellan departement och verk,
mellan beskickningschefer och biståndskontorschefer och inom SIDA.
Utredningen tar avstånd från tanken att slå samman myndigheterna på
biståndsområdet men förordar däremot lokalgemenskap mellan SIDA och
övriga biståndsmyndigheter. De'n föreslår vidare en del åtgärder som skulle skapa klarare ansvarsfördelning: bl. a. förordar den att gällande riktlinjer
för arbetet på ambassader med biståndskontor preciseras och iakttas bättre. Den pekar också på åtgärder som kan leda till ett förbättrat informationsutbyte mellan berörda myndigheter liksom på de fördelar som kan nås
med gemensam utbildning och personalplanering och med utbytestjänstgöring.
SIDA:s kapacitetsbrist är den huvudfråga som behandlas me;t utförligt i
betänkandet. En ingående analys av verket läggs till grund för en rad
förslag till förbättringar. Analysen bygger på en konsultrapp•)rt i vilken
beskrivs en rad problem - men också positiva drag - som kännetecknar
SIDA:s organisation m. m. Utgångspunkten för utredningens förslag är att
kapacitetsproblemet är en kvalitctsfråga och att problemet vfö;entligen är
en fråga om organisation och ledningsresurser. Men samtidigt betonas att
biståndets inriktning och arbetsmetoder måste få påverka administrationens storlek.
En av de åtgärder, som utredningen anvisar som medel att komma till
rätta med SIDA:s kapacitetsbrist, är en ändrad organisation för SIDA.
Regionavdelningar bör inrättas med operativt ansvariga avdelningschefer
vilka äger beslutanderätt i ärenden inom sina avdelningar och är föredragande i styrelsen. I avdelningarna ingår regionsekretariat och biståndskontor och eventuellt projektledare. Vidare bör det inrättas en administrativ
avdelning. SIDA:s ledning bör förstärkas med två avdelningschefstjänster.
Det föreslås att en av avdelningarna leds av en överdirektör. Särskilda
projektledare bör tillsättas med omfattande befogenheter. U!redningen
förordar också att byråorganisationen delvis görs om. bl. a. att länder- och
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personalbiståndsbyråerna avskaffas och att en byrå för samverkan med
enskilda organisationer inrättas. Funktionen för långsiktig planering liksom utvärderingsfunktionen bör stärkas. lnköpshyrån hör omorganiseras
och de tjänster den utför delvis avgiftsbcläggas. lnformationshyrån hör
oc!;s{1 omorganiseras och dess verksamhet i ökad grad styras av SIDA:s
insatser. Utredningen tar vidare upp SIDA:s tjiinstesystem och personalplanering. Den föreslår att det vid SIDA införs ett tjänstesystem som liknar
det som tillämpas av utrikesdepartementet. dock utan plikt till förflyttning
till histåndskontoren. Förordnandena att tjänstgöra vid dessa hör tidsbegränsas. Utredningen påtalar också behovet av förstiirkt personalplanering
och personalutveckling. Den förordar slutligen att det skapas vidgade
möjligheter till tjänstledighet för bisttindsarbetare och deras medföljande
samt att anställningsavtalen med fältpersonalen förenklas. Utredningen
riiknar med att dess olika förslag ryms inom verkets nuvarande administrativa kostnadsram.
Vid sidan av biständsorganisationsutredningens betänkande berörs i
detta sammanhang två .förrnltningsrel'isioner som riksrevisionsverket
!RRVJ slutförde 1984. Den ena av dem avsåg en granskning av SIDA:s
hantering av importstödet (Dnr 1983: 173 ). Den andra revisionsrapporten
avsåg en granskning av SIDA:s s. k. utkontraktering, dvs. anlitande av
extern expertis !Dnr 1983: 172).

Föredragandens överväganden
En rad samverkande omständigheter har bidragit till att biståndsverksamhetens effektivitet ifrågasatts alltmer under senare år. En sådan omständighet är de senaste årens ekonomiska kris i u-länderna, som allvarligt
har försämrat betingelserna för ut vecklings samarbetet. En annan omständighet är att det ställts orealistiska krav och förväntningar på bistånds verksamheten och dess resultat. Resultaten har ofta bedömts utifrån mål som
inte hade ställts upp när verksamheten inleddes och med måttstockar som
inte är tillämpliga i u-landsmiljön. Inte minst har det tidsperspektiv som
anlagts varit verklighetsfrämmande. Ytterligare en omständighet är att
mottagarländernas kapacitet att förvalta biståndet missbedömts. De har
inte alltid förmått bära det huvudansvar för verksamheten som vilar på
dem. Det bör också hållas i minnet att biståndsmyndigheterna har mindre
möjligheter än andra delar av förvaltningen att påverka rambetingelserna
för verksamheten och därmed att rätta till missgrepp och felbedömningar.
Verksamheten styrs av händelseutvecklingen i andra länder och av andra
länders och internationella organisationers beslut och åtgärder. Verksamhetens ämnesmässiga bredd och geografiska spridning skapar dessutom en
större sårbarhet än den som kännetecknar andra delar av statsförvaltningen.
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De nu nämnda omständigheterna i förening med stagnerand1! anslag till
biståndsorganisationcrnas administration har medfört att deras administrativa kapacitet kommit att uppmärksammas .allt mer. Som utredningen
påpekar tycks givarorganisationerna i andra länder stå inför likartade
problem trots de skilda puiitiska förutsättningarna för verksamneten.
Som utredningen har funnit är SIDA:s administrativa kapacitet och
biståndspolitikens samordning och ledning huvudfrågorna på det biståndsorganisatoriska området.

Biståndspolitikens samordning och ledning

Utredningen, som understryker att samordningen av den svenska
u-landspolitiken i allt väsentligt är en fråga för regeringskansliet, anser att
regeringen klarare bör precisera de riktlinjer efter vilka bistånd~;myndighe
terna bör arbeta. Jag instämmer i utredningens uppfattning. De anvisningar
som lämnats SIDA har enligt min mening inte alltid gett tillräcklig vägledning ifråga om de mål och den ambitionsnivå som bör gälla för SIDA. De
anvisningar, som jag lämnat i ett tidigare avsnitt om biståndets mål och
medel. syftar till en mer precis formulering av verksamhetens mål och en
precisering av ambitionsnivån. De bör ge SIDA en klarare uppfattning om
de krav som ställs på verket. De leder också till en klarare ansvarsfördelning mellan verk och departement. Härigenom skapas förutsättningar för
en effektivare resursanvändning.
Utredningen vill inte förorda någon sammanslagning av biqåndsmyndigheterna. Jag delar också den uppfattningen. Som jag underströk i budgetpropositionen för innevarande budgetår har myndigheterna skilda mål
och arbetsuppgifter. Effektiviteten befordras bäst av att var och en av dem
renodlar sina uppgifter. En sammanslagning av dem kan inte förväntas ge
ökad effektivitet.
Det är inte bara tillämpningen av ansvarsfördelningen mella.n verk och
departement som i enskilda ärenden kännetecknats av en vis; oklarhet.
Inom de beskickningar som har biståndskontor råder viss oklarhet om hur
den rådande ansvarsfördelningen mellan beskickningschef och biståndskontorschef skall tolkas och tillämpas. De riktlinjer som gäller för verksamheten går tillbaka på 1973 års beslut om s. k. förstärkt intf:gration av
biståndskontoren i beskickningarna. En sådan förstärkt integrc1tion infördes med hänvisning till behovet av att gentemot värdlandet markera den
svenska representationens enhetliga karaktär och för att åstadKomma ett
rationellt utnyttjande av personalen. I prop. 1973: 1 uttalade departcmentschefen följande om de då nyligen utfärdade riktlinjerna:
"De nya riktlinjerna för verksamheten innebär bl. a. att bi~;tåndskon
toren görs till sektioner av berörda beskickningar. Personalen tlir därmed
underställd utlandsmyndighetens chef. I frågor inom SIDA:s kompetensområde ges SIDA instruktionsrätt gentemot utlandsmyndighctc:n. Genom
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dessa riktlinjer markeras den svenska representationens enhetliga karaktär
såväl gentemot värdlandet som hemmamyndigheterna. Möjligheterna till
ett rationellt utnyttjande av personalen förbättras och oklarheter rörande
de olika ansvarsområdena elimineras. De nya riktlinjerna träder i kraft i
början av år 1973''.
Riksdagen framförde ingen erinran mot uttalandet.
Genomförandet av integrationsheslutet har visat sig vara mer problematiskt än vad som föruts[igs.
Utredningen om utrikesrepresentationen !UD-utredningen: Os UD
1982: I J menar att den största svagheten i 1973 iirs riktlinjer utgör bristen pt1
preciseringar av de två chefsfunktionerna. beskickningschefens och histåndskontorschefens. UD-utredningen föreslår ett antal kompletteringar
av de gällande riktlinjerna. Den föreslår bl. a. att 1973 års anvisningar for
standardarbetsordning blir föremål för översyn och lämnar anvisningar för
innehållet i en sådan arbetsordning.
Biståndsorganisationsutredningen ansluter sig i allt väsentligt till U Dutredningens överväganden och instämmer i den utredningens slutsats att
vad som behövs är en tillämpning och en precisering av de riktlinjer som
riksdagen ställt sig bakom. Preciseringarna bör införas dels i instruktionen
för utrikesrepresentationen och dels i den standardarbetsordning som fastställs av utrikesdepartementet.
För egen del vill jag anföra följande. Effektiviteten i biståndsverksamheten och biståndskontorschefens beslutförhet förutsätter en långtgående
grad av självständighet för denne. Också biståndskontorschefens ansvar
inför SIDA:s verkschef motiverar en självständig ställning. Å andra sidan
innebär kravet på ett enhetligt uppträdande från svensk sida gentemot
värdlandet och vikten av att Sveriges samlade intressen tas väl till vara att
beskickningschefens övergripande ansvar inte får förvandlas till en formalitet vad avser biståndsverksamheten. I likhet med utredningarna finner jag
att de gällande riktlinjerna bör preciseras särskilt med hänsyn till behovet
av att de bägge chefernas ansvarsområden preciseras. Utgångspunkten bör
därvid vara att såväl utrikesdepartementets som SIDA:s instruktioner i biståndsärenden riktas till utlandsmyndigheten. Enligt arbetsordningen för
denna skall ärenden, som rör sådant bistånd till verksamhetslandct som
förvaltas av SIDA. delegeras till biståndskontorschefen. Normalt bör även
andra biståndsärenden handläggas inom histåndskontoret. Biståndskontorschefen skall ha skyldighet att hålla beskickningschefen underrättad om
viktigare biståndsärenden. Skulle biståndskontorschefen och beskickningschefen vara oense om hur ett sådant ärende skall avgöras, äger
beskickningschefen besluta i detta. Om biståndskontorschefen så önskar
och ärendet inte är brådskande bör det hänskjutas till utrikesdepartementet och SIDA för avgörande.
Vid sidan av behovet av en precisering av ansvarsförhållandena på
utlandsmyndigheterna, vill jag peka på angelägenheten av en effektiv opc-
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rativ samordning av ambassadens allmänna avdelning O(;h biståndskontoret. Det kan lämpligen ske genom samverkan i verksamhctsplaneringen
och genom regelbundna samrådsmöten.
Såsom utredningarna föreslagit bör de sålunda preciserade riktlinjerna
tas in i tillämpliga delar i instruktionen för utrikesrepresentationen 1Kh i
standardarbetsordningen. Varje utlandsmyndighet förutsätts utarbeta en
arbetsordning som stämmer överens med riktlinjerna. Utrikesdepartementet fastställer arbetsordningarna efter samråd med SIDA.
En väsentlig aspekt på biståndspolitikens samordning och ledning är en
fortlöpande granskning av verksamhetens resultat. Utrikesdep<irtementets
utvärderingsfunktion har förstärkts. Syftet är bl. a. att få tiill stånd en
samordnad och systematisk utvärdering över hela det biståndspolitiska
fältet. En sådan ligger i linje med de rekommendationer om en förstärkning
av utvärderingsverksamheten som utredningen lämnat.
Utredningen förordar att det inrättas en arbetsgrupp mellan utrikesdepartementet och SIDA med ansvar för gemensamma utbildnings- och
personalfrågor. Ett sådant samordningsorgan har informellt vari.t i funktion
sedan flera år tillbaka och resultaten bedöms som goda. Utredningens
förslag motiverar att verksamheten i framtiden ges en något fa~;tare struktur men i övrigt fortgår på samma sätt som tidigare.
Utredningen förespråkar att utbildningen av utrikesdeparterrentets personal i biståndsfrågor intensifieras. Vidare sägs att SIDA:s biståndskontorspersonal bör ges en viss utbildning om utrikesdepartementet. Jag finner förslaget värdefullt. På ömse håll görs redan i dag avsevärda ansträngningar för att åstadkomma bättre uthildningsinsatser. En gemensam arbetsgrupp har tillsatts. Självfallet kan en samordning på detta område få
betydelse för arbetet på att effektivisera biståndsverksamheten.
Utredningen har vidare föreslagit en vidgad växeltjänstgöring mellan
departementet och SIDA. Sådan tjänstgöring har redan ägt rum under de
senaste åren i ett antal fall. Avsikten är att fortsätta på denna väg. Det nyss
nämnda samordningsorganet bör pröva förutsättningarna och formerna för
vidgad växeltjänstgöring.

SIDA:s kapacitet

Utredningen, som särskilt belyst SIDA:s kapacitetsproblem. anser att
detta är en kvalitetsfråga och att problemet väsentligen är en fråga om
organisation och ledningsresurser. Jag håller med om att detta är viktiga
faktorer men vill samtidigt understryka att den bristande kapaciteten är ett
sammansatt problem. som måste angripas från flera skilda utgångspunkter.
Biståndspolitikens inriktning i stort är en sådan. Biståndsmyndighetens
arhetssätt är en annan och administrationens storlek åter en annan. Det är
dessa faktorer som - vid sidan av organisationen och ledningsresurserna
- är bestämmande för SIDA:s kapacitet att fullgöra de uppgifter som
statsmakterna förelagt verket.
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Biståndspolitikens inriktning i stort var under en följd av år sådan att det
ställdes grad.vis ökade krav på SIDA:s administrativa resurser. Den multilaterala andelen av histåndet var ~junkande. Antalet programländer ökade.
Det humanitära biståndet och stödet till befrielserörelser gavs en mer
framträdande plats. Importstöd och andra former av programstöd visade
sig vara administrativt l{mgt mer krävande än tidigare antagits. I takt med
att den insikten spred sig, ökade kraven på administrationen av sådana
insatser. Allt fler satte ifråga om histåndet nådde de fattiga och uppfyllde
de övriga mål som statsmakterna ställt upp. Det ledde till en striivan att
bedriva ett utveeklingssamarbete som i vissa hiinseenden hade andra och
högre ambitioner än mottagarländernas egen ut vecklingspolitik.
De slutsatser som kan dras av detta är följande. SIDA:s - liksom de
andra biståndsmyndighetcrnas - kapacitet kan inte bedömas isolerat från
biståndspolitikens inriktning i stort. Verkan av de administrativa och organisatoriska åtgärder, som föreslagits för att komma till rätta med SJDA:s
kapacitetsbrist. är avhängig av denna inriktning. Biståndspolitiken måste i
högre grad än hittills utformas med hänsynstagande till SIDA:s och de
andra biståndsorganens administrativa kapacitet. Såväl tjolårets som årets
budget har också en sådan inriktning. Exempel på det är att SIDA:s andel
av biståndet minskar något, att de enskilda organisationernas andel ökar,
att kreditbiståndet ges betydande utrymme och att importstödet riktas in
mot bulkvaror och andra enklare produkter. Hit kan också räknas de
riktlinjer för precisering av målen och ambitionerna för verksamheten som
lämnades i ett tidigare avsnitt.
S!DA:s arbetssätt är, som jag nämnde. en annan omständighet som är
bestämmande för verkets kapacitet att fullgöra sina uppgifter. SIDA har
sedan länge - och med betydande framgång - förenklat och rationaliserat
sitt arbetssätt. Verket bör fortsätta på den inslagna viigen.
En fortsatt ämnesmässig koncentration kan spara åtskillig kapacitet.
Möjligen är det svårt att reducera antalet sektorer för projektbiståndet i de
enskilda länderna. Såsom RR V framhåller i sin rapport om importstödet
går det däremot att minska det antal sektorer till vilka importstöd lämnas.
Vidare bör antalet insatser kunna skäras ned.
En närliggande åtgärd är att styra valet av samarbetssektorer och insatser mot områden inom vilka Sverige besitter expertis och andra resurser.
Det ger i längden ett utvecklingssamarbete som är mindre krävande för
SIDA. Det leder också till att svenska resurser i ökad grad kan tas till vara i
samarbetet.

Det är kännetecknande för SIDA:s arbetssätt att verket litar till en
omfattande utkontraktering av de uppgifter för vilka verket saknar kapacitet eller kompetens. Utredningen, som kartlagt utkontrakteringen, räknar
med att denna kommer att fortsätta att växa. Jag har förståelse för au så
sker. Det synes vara ofrånkomligt om biståndets kvalitet skall kunna
upprätthållas på de områden där SIDA saknar ertorderlig kompetens. Det
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finns emellertid gränser för hur långt utkontrakteringen kan drivas. Framför allt siitts en sådan gräns av det ansvar som SIDA ha;'. för att de
biståndspolitiska miilcn uppfylls. Uppgifter som innefattar m:mdighetsutövning för inte utkontrakteras. Men också en mängd uppgif!fr som faller
utanför det området - vilket f. ö. är mycket litet om man ser till SIDA:s
hela verksamhet - bör i princip förbehållas SIDA:s tjänstemä;1. Det gäller
t. ex. de åtgärder och hcslut som avser projektval. projektinriktning. uppföljning och kontroll av verksamheten. bedömning av dess resultat och
styrning av externa resurser. Utkontrakteras sådana uppgiftt::r måste det
ske på ett väl avgränsat sätt så att SIDA inte i realiteten avhänder sig
möjligheten att ta sitt ansvar för att biståndspolitiken verkställs enligt
statsmakternas anvisningar. RRV har i den tidigare nämnda r·~visionsrap
porten om SIDA:s utkontraktering lämnat en rad rekommendationer om
hur denna kan förbättras. Dessa har i huvudsak tillgodosetts genom interna
anvisningar om konsultupphandling som SIDA nyligen utfärdat. Vid tilllämpningen av anvisningarna bör RRV:s rekommendationer siirskih beaktas.
Som jag tidigare påpekat finns det vidare goda skäl att bygga ut förvaltningsbiståndet. St1dant bistånd stärker mottagarnas kapacitet, vilket på
sikt minskar de anspråk som ställs på SIDA:s administration.
SIDA utmärks av en långtgående decentralisering. Inte minst decentraliseringen till utlandsmyndigheterna är av betydelse för verkets förmåga att
lösa sina uppgifter. Det decentraliserade arbetssättet förutsätkr att verkslcdningen har viil utvecklade instrument för kontroll och uppföljning. I det
hänseendet kan förbättringar uppnås.
Utredningen understryker betydelsen av en väl fungeran:le utvärderingsfunktion. SIDA har under senare år förstiirkt sin utvärcieringsverksamhet. Inte minst verkets arbete på att säkra en systematisk återföring av
vunna erfarenheter är enligt min mening angeläget.
En viktig del av SIDA:s arbete är regleringen av utvecklingssamarbetet.
Flerårsutfästelser och flerårsavtal har därvid sparat administrativ kapacitet. Rätt att ingå tvååriga avtal också utanför det landprogrammerade
området skulle kunna ge ytterligare besparingar. Utredningen har pekat på
möjligheten att öka antalet ramavtal med enskilda organisation·~r liksom på
andra förenklingar som kan övervägas för samverkan med dessa organisationer. Dessa möjligheter hör tas till vara. Kvar står dock att avtalsregleringen horde kunna användas som ett mer verksamt styrinstru ment. RRV
efterlyser i sin revisionsrapport om importstödet avtal och riktlinjer för
detta som skapar klarare spelregler. Enligt min mening kan kapacitetsbcsparingar nås också inom andra delar av biståndet om avtahregleringen
förbättras. Det kan undanröja oklarheter rörande den roll- och ansvarsfördelning som skall gälla mellan SIDA. mottagarlandets myndigheter och
tredje part. I rapporten om utkontraktering har RRV pekat pli vissa oklarheter som inte sällan föreligger i det här hänseendet.
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RRV har i sin granskning av importstödets hantering pekat på behovet
av att se över betalningsrutincrna så att utbetalning inte sker förrän medlen
skall tas i anspråk. Jag har erfarit att SIDA redan är i färd med att göra en
sådan översyn. Det ;ir väsentligt att utbetalningsrutinerna för SIDA:s hela
verksamhetsomrildc utformas så att utbetalning sker först när behov föreligger samtidigt som det undviks att rutinerna ställer stora krav på administrativa resurser.
Såvitt gäller SIDA:s arbetssätt vill jag slutligen betona vikten av att
SIDA fortsätter arbetet med administrativ utveckling och personalutveckling. SIDA har bl. a. i sin anslagsframställning redovisat en lång rad åtgärder som vidtagits för att öka effektiviteten. Inte minst vcrksamhetsplancringen och de nya metod- och konsulthandböckerna iir enligt min bedömning föredömliga. Men ätskilligt kvarstår att göra. Bl. a. bör fortsatt datorisering kunna spara administrativ kapal:itet. Regeringen har diirför gett
SIDA i uppdrag att utarbeta en ADB-plan i samarbete med statsklrntoret.
Om storleken pd SIDA :.1· acl111i11istration kan jag fatta mig kort. Utredningen uttalar att den administrativa apparaten måste utformas och dimensioneras efter biståndets och mottagarländernas behov.
Jag kan instämma och vill tillägga att avvägningen mellan myndighetsanslag och verksamhetsanslag bör göras så att ett optimalt medelsutnyttjande
uppnås inom den givna medelsramcn. Som strax skall framgå skall en
arbetsgrupp under vftren se över SIDA:s organisation m. m. Jag räknar
med att i budgetpropositionen till nästa riksmöte återkomma till den administrativa apparatens dimensionering och kan då bygga bl. a. på arbetsgruppens överväganden.
Jag övergår nu till att behandla SIDA:s organi.wtion och lcd11i11gsres11rser. Som framgått anser utredningen att SIDA:s kapacitetsproblcm
väsentligen är en fråga om just dessa faktorer. Utredningen har lagt fram
en rad förslag som syftar till att förbättra organisationen Ol:h stärka ledningsresurserna. Förslagen redovisades i den inledande redogörelsen för
utredningens betänkande.
Remissinstanserna har haft litet att invända mot utredningens analys av
kapacitetsproblemen och utredningens förslag har överlag mottagits väl av
remissinstanserna.
Två interdepartementala arbetsgrupper har tillsatts för att arbeta med
den konkreta utformningen av de åtgärder som bör vidtas. Den ena gruppen behandlar främst de organisatoriska frågorna. Den andra gruppen
behandlar SlDA:s tjänstesystem.
I avvaktan på att resultatet av arbetsgruppernas öven'ägandcn föreligger
vill jag inte redovisa någon uppfattning om de enskilda förslagen. Jag kan
däremot redovisa vissa riktlinjer för det arbete som skall heJrivas av
arbet-.grupperna.
Den förstnämnda gruppen skall ta som sin utgångspunkt den analys som
utredningen gjort. Den bör siirskilt beakta de svagheter i organisationen
som utredningen belyst. Den bör således bl. a. söka åstadkomma snabbare
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beslutsprocesser, klarare ansvarsförhållanden och förbättrad uppföljning.
Gruppens uppdrag är att ge en konkret utformning åt de E1tgärder som bör
vidtas med sikte på att ett regeringsbeslut skall kunna fattas under innevarande budgetår. Gruppen bör ta fasta på det förbättringsarbetc som pågår
inom SIDA. Arbetet bör bedrivas i samverkan med SIDA od1 beakta de
bägge tidigare nämnda revisionsrapportcr som RRV lagt fram. SIDA är
företrätt i gruppen.
Också den andra arbetsgruppen har i uppdrag att - i amlutning till
utredningens analys - lämna förslag till åtgärder. Gruppen bör bl. a. pröva
de arbetsrättsliga förutsättningarna för tjänstesystemets utformning och
systemets kostnadsaspckter. SIDA och statens arbetsgivarve,-k har företrädare i gruppen.
Jag avser att i budgetpropositionen till niista riksmöte redovisa huvuddragen av de beslut som fattats på grundval av utredningens och arbetsgruppernas överväganden.

Hemställan

Jag hemstiiller att regeringen föreslår riksdagen
att godkänna vad jag förordat under rubriken l:..f.f(>ktirnre hist,)11Jsadmi11istrutio11.

BIST ÅNDSAl\SLAGEN M. M.
På grund av budgetläget bc~lutade riksdagen hösten 1983 at: behillla biståndsanslagen vid oförändrad nivå 1984/85 (prop. 1983/8.:.,:40: U U 4:
rskr 87). Det underströks att utgiftsbegränsningen. som innebar att bistånds volymen uppgick till 0,941/c av hruttonationalinkomsten (BNIJ. fick
betecknas som tillfällig och att enprocentsmålet borde kunna återuppnäs
så snart som den ekonomiska situationen medgav del. P. g . a. den allt
svårare krisen i Afrika och internationella utvecklingsfondens ODA) resursproblem beslutade riksdagen sedermera att anslå ytterligare
300milj.kr. (prop. 1983/84:154; UU 15: rskr334l.
Regeringen står fast vid enprocentsmålct för biståndet. Sverige har
spelat en ledande roll i ansträngningarna att öka det internationella biståndsfiödet till de fattigare länderna och det är viktigt att vi inte sviktar i
det läge som nu råder. De svara kriser som drabbat u-länderna och som
beskrivits i föregående avsnitt. både vad avser livsmedelsförsörjningen
och de ökade skuldbördorna. motiverar att enprocentsnivån återuppnås
redan under del kommande budgetåret.
Biståndsramen för budgetåret 1985/86 föreslås uppgt1 till 8 060 milj. kr.
Det motsvarar I%· av den beräknade bruttonationalinkomsten (BNI) för
1985. Det nämnda beloppet utgör en ökning med I 014 milj. kr. i jämförelse
med biståndsramen för innevarande budgetår.
Ökningen av biståndet kommer främst att utnyttjas för att ~;tärka betal-
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ningsförmågan hos svart skuldtyngda bist<lndsmottagandc länder och för
att bistå afrikanska länder som drabbats av försörjningskriser. För att
hjälpa skuldtyngda programländer och BITS-länder till förbättrad betalningsförmåga inrättas ett biståndspolitiskt instrument i form av cll stöd till
reglering av krediter som tidigare lämnats för utvecklingsändamtd. Ökningen kommer ocksa att utnyttjas för att utvidga stödet till enskilda organisationers biståndsverksamhet samt för att förstärka det tekniska och ekonomiska samarbetet genom BITS. Biståndsanslagens fönklning pt1 ändamål
innebär all det multilaterala anslagets andel av den totala biståndsvolymcn
uppgiir till drygt 28 Si.
Vissa utgifter för bistånds- och u-landsverksamhet. som i statsbudgeten
belastar andra anslag iin biståndsanslagcn. bör på samma sätt som under
tidigare budgetår räknas av mot bistandsramcn. För budgetåret 1985/86
föreslär jag att 153 milj. kr. för sådana ändamål riiknas av mot histåndsramen. För innevarande budgetår har motsvarande utgifter beräknats till 151
milj. kr. Förutom d1.: utgiftsposter. som specificerats i tidigare års budgetpropositioner och omräknats till aktuellt prisläge, ingiii: följande poster i
det nämnda beloppet om 153 milj. kr:
- kostnader för om- och tillbyggnad av den anläggning i vilken Sandö
U-Centrum är inrymt 18 milj. kr.) och
- kostnader för utbildning av specialenheten för katastrothjälp inom bcredskapsstyrkan för FN-tjänst I0.5 milj. kr.).
Planerings ramarna för ut vccklingssamarbetct under budgeti'tren 1986/87
och 1987/88 bör utgöra en i förhållande till budgetåret 1985(86 oförändrad
andel av bruttonationalinkomsten.
De administrativa anslagen har prövats med stor restriktivitet. BITS
föreslås få en personalökning, vilket kunnat ske genom en omdisponering
av personalresurserna inom utrikesdepartementets huvudtitel. I övrigt har
huvudförslaget tillämpats på myndighetsanslagen.
Riksdagen har bemyndigat regeringen att göra fleråriga utfästelser till
internationella organisationer och till programländerna for svenskt bistånd. SIDA föreslår att flerårsutfästelser får göras o(·kså under anslagsposterna för humanitärt biständ, katastrofbistånd. försöksverksamhet och
metodutveckling. insatsförberedelser och resultatvärdering samt enskilda
organisationer. SIDA menar att flerårsutfästelser ockstt under dessa anslagsposter skulle underlätta planeringen och bidra till bättre medelsutnyttjande. Jag delar SIDA:s uppfattning att motiven för flerårsutfästelser gör
sig gällande också utanför det landprogrammerade biståndet. Det finns
inom de nämnda anslagsposterna exempel på insatser för vilka fleriiriga
utfästelser är befogade. Strävan att öka bistandcts flexibilitet talar emellertid för en viss försiktighet vad gäller framtida åtaganden. Jag förordar att
riksdagen föreslås bemyndiga regeringen att göra bidragsutfästelser för två
budgetår under de nämnda anslagsposterna. Bidragsutfästelser för det
andra budget~irct får inte överstiga belopp som anvisats eller utfästs för det
första året. Bemyndigandet bör utnyttjas med återhflllsamhet.
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Tabell 2. Biståndsanslag 1982/83-1985/86 (milj. kr.)

c I.
c 2.
c 3.
c 4.
c 5.

c 6.
c 7,

c 8.

Hidrag till internationella biständsprogram
Ut vecklings samarbete genom

SIDA
Information
Styrelsen for internationell utveckling (SIDA)
Niirnnden for u-landsutbildning
Styrelsen för u-landsforskning
1SAREC1
J'\ordisk;i afrikainstitutet
* Lån till personal inom biståndsforvaltningen
Övriga u-landspolitiska insatser
m. rn.

Anvisat
1982/83

Anvi,at
1983/84

An·:isat
1984/85

Förslag
1985/86

Förändring
1984/8.'i
1985/86

I 767

1807 1

2of:8

2 280

+ 192

3677.6
22,0

3 669,6'
23.0

3%7,6 4

23.R

4196,7
24,6

+ 229.1
o.~
+

130.7
13.9

147
17.8

I M,5
16.9

181.6
17,8

+
+

17. I
0,9

149.9
2.3

160

162.4
2,8

173,7
3.2

+
+

11,4
0,4

4.'i
377.2

6145,1
Biståndskostnader som finansieras över andra huvudtitlar eller
anslag

82,9

6228

2.7
4.7
563.2'

6395 5

4ti9

681154

I 029,4

+ 560,3

7907

+I 012

145

1:i I

151

65..JO

7046

8060

+

2

+I 014

• Tidigare C 8.
1
Hiirutö\'er kom 40 milj. kr. av ointecknade reservations medel efter budgetarel 1981/82 och 27 .6 milj. kr. eftc:r
budgetåret 1982/83 - totalt 67.6milj. kr. varav 40 milj. kr. ingående i bistfmd,ramen - att tas i ansprak for
bidrag under anslaget C I. De totala bidragen uppgick därmed till I 8N,6 milj. kr.
' Härutöver kom 130 milj. kr. av ointecknade reservationsmedel efter l'•udget[ffet 1981/82 att under 1983/84 tas
i anspråk for bidrag under anslaget C 2. De totala bidragen uppgick därmed till 3 799.6 milj. kr.
1
Härutöver kom ytterligare.~ 30milj. kr. av ointecknade rcservationsmcdcl cflcr budgctiircl 19XJ/82 all under
1983/84 tas i anspråk för bidrag under anslaget. De totala bidragen uppgick därmed till 593.2 milj. kr.
4
Härutöver kom 55 milj. kr. av ointecknade re~t:!rvationsmedel efter budgetåret 19K2/83 att under 1984/85 tas i
anspdk för bidrag under anslaget C 2. De totala bidrag~n uppgick diirrned till 4022,6 milj. kr.
'l-liirutiiver togs av ointecknade reservationsmedel ytterligare 200 milj. kr. i anspråk under budgetåret 1983/84
enligt noterna 1-3 (40 + 130 + 30 milj. krJ.

Hemställan
Jag hemställer att regeringen förslår riksdagen
att godkänna vad jag förordat under rubriken Bis1å11dsanslage11
111. 111.

C I. Bidrag till internationella biståndsprogram
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 förslag

1673957925
2 088 000 000
2 280 000 000

Reservation

2 :i44 699) J3 I

1
Varav C<I 2.44 miljarder kr. är skuldsedlar till IDA. de regionala ul\-ecklingsbankerna och Internationella jordbruk~utvecklingsfonden ( JFADI.

De föreslagna bidragen till internationella biståndsprogram framgår av
tabell 3. Denna visar att huvuddelen av det multilaterala biståndet går till
Internationella utvccklingsfonden <IDA). FN:s utvecklingsprogram
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Tabell 3. Multilateralt bistånd budgetåren 1984/85 och 1985/86 fördelat på
organisationer (milj. kr.)

FN:s operatil'a l'erksamhet
FN:s utvecklingsprogram <UNDPI
varav
- ordinarie bidrag
- extra bidrng
- lJNDP:s verksamhet i de
minst utvecklade länderna
- Sahelkontoret IUNSO)
FN:s kapitalutvecklingsfond
FN:> hcfolkningsfond <UNFPAI
FN:s barnfond IUNICEF)
- ordin;:irie bidrag
- extra hidr;:ig

Intcrnati1ml'i/a .flnansiering.wrgwz
Internationella utvecklingsfonden (IDA)
Afrikansk;:i ut vecklingsbanken (AfDB)
Afrikanska utvecklingsfonden
IAfDFJ
Asiatiska utvecklingsbanken
(AsDB)
Asiatiska utvecklingsfonden
IAsDFJ
Internationella jordbruksutvecklingsfonden (IFAD>

Internationellt livsmedelsbistånd
Världslivsmedelsprogrammet
(WFP)
1980 års konvention om livsmedelshjälp (FAC)
Internationella beredskapslagret
av livsmedel för katastrofinsatser <IEFR>

Öl'riga organisationer
FN:s hjälpprogram för palestinaflyktingar <LINRWA)
FN:s llyk1ingkommissarie (LJNHCR)
Internationella federationen
för familjeplanering <IPPFJ
VNCTADIGA TT:s internationella
handelscentrum !ITC)
Importkontoret för
u-landsprodukter llMPOD)

Öl'riga mu/1ilatera/a bidrag

Totalt

Anslag
1984/85

Förslug
1985/86

Förändring

446,U

475.U

- 29.0

360.0
16.0

375.0
30.0

+ 15.U
+ 14.0

50,0
:!.0.0
32.0
48.0
170.0
140.0
30.0

50.0
20,0
32.0
53.0
190,0
160,0
30.0

0
0
0
5.0
20.0
20.0

696.0

750.0

+ 54,0

660.9

650.9

10.0

18.3

+ Hl.3

152,0

+ 17.1

134.9

+
+
+

0

0
63.1

63.1

0

50.0

57 .0

+ 7 .o

908,9

941,3

+ 32,4

81,0

88.0

+ 7.0

81.0

79.0

2.0

108.0

135,0

+ 27.0

270,0

302,0

+ 32,0

55.0
60.0

60.0
75.0

+ 5,0
+ 15.0

60.0

67,0

+ 7,0

10,0

12,0

+ 2.0

6,0

6,8

+ 0.8

191,0

220,8

+ 29,8

22.I'

65.9

+ 43.8

2088,0

2280,0

+192,0

' Överensstämmer ej med det belopp som upptagits under denna anslagspost i förra
årets budgetproposition dtersom 16 milj. kr. Oyttats över till UNDP, 10 milj. kr. till
UNICEF och 81.8~ milj. kr. till IDA.
5
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(lJNDP) och FN:s barnfond <UNICEFl. En särskild tonvikt läggs också på
det multilaterala livsmedelsbiståndet som budgetåret 1985/86 föreslås men
avsevärd ökning.
Sverige har sedan länge gjort utfästelser om fleråriga bidrag till i första
hand dl! större multilaterala utvecklingsorganisationerna. Detta ger dessa
organisationer större säkerhet beträffande bidragen och underlättar deras
planering. Sverige bör därför fortsätta att göra flerårsutfästelser. Samtidigt
begränsar flerårsutfästelser Sveriges möjligheter att reglera storleken av
bidragen. Av denna anledning föreslås i det följande i flera fall att de
svenska bidragen skall delas upp i dels ordinarie bidrag av mer långsiktig
natur och dels extra bidrag avseende endast ett år.

}"N:s utvecklingsprogram <UNDP), kapitalutvecklingsfond <UNCDF) och befolkningsfond <UNFPA)

Budgetåret 1984/85
Budgetåret 1985/86
varav
Ordinarie bidrag till UNDP
Extra bidrag till UNDP
Bidrag till UNDP:s verksamhet
i de minst utvecklade u-länderna
Sahclkontoret (UNSOi
Kapitalutvecklingsfonden <UNCDFI
Befolkningsfonden <UNFPAJ

526 000 000 I
560000000
375 000000
30000000
50000000
20000000
32000000
53 000000

1
16 milj. kr. av detta belopp togs i prop 1983/84: I 00 upp under anslagsposten Övriga
multilaterala bidrag och ~O milj. kr. i prop 1983/84: 154

FN:s utvecklingspro/,?ram (UNDPJ är FN-systemets centrala källa för
finansiering av tekniskt bistånd. UNDP har även ett ansvar för att FN-systemets tekniska biståndsverksamhet samordnas i de olika mottagarländerna. Under de senaste åren har inflation, stigande dollarkurs och stagnerande bidrag försatt organisationen i en mycket allvarlig resurskris.
Resurskrisen har lett till att UNDP:s roll både som central fond och som
samordningsorgan för fackorganens biståndsverksamhet har undergrävts.
Under 1970-talct sjönk andelen UNDP-finansierat tekniskt bi;stånd inom
FN-familjen från 56 % lill 33 %. Samtidigt har s. k. multi/bi-arrangemang
ökat i omfattning. Även om sådana i vissa situationer har sitt värde måste
också vissa avigsidor uppmärksammas: de kan vara både resurskrävande
för givaren och splittrande för FN-systemet liksom för mottagarlandet vars
möjligheter till en samordnad och prioriterad utvecklingsplanering kan
försvåras. En fortsatt minskning av UNDP:s resurser skulle medföra en
återgång till det splittrade FN-bistånd som rådde under 1960-talet och som
ledde till att lJNDP fick en samordnande roll för FN-systemets tekniska
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biständ. UNDP har nu tvingats dra ned sin organisation betydligt. En
ytterligare neddragning skulle leda till en än mer undergrävd roll för UNDP
inom FN-systemet, och detta i ett läge då behovet av samordnande biståndsinsatser blir allt tydligare inte min~t i Afrika.
På svenskt initiativ genomförs f. n. en nordisk studie om UNDP:s arhete
på fältet varvid särskilt UNDP:s samordnande funktioner kommer att
granskas. Utn:dningen beräknas vara avslutad i maj 1985.
För att på kort sikt få fram ökade resurser till UNDP Uimnacle ett fåtal
länder, däribland Sverige, extrabidrag under firen 1983 och 1984. Sverige
lämnade extrabidrag på 20 milj. kr. 1983 och 36 milj. kr. 1984 varav
20milj. kr. till FN:s Sahelkontor för dess verksamhet i de torkdrabbade
länderna i Afrika. Under 1983 bromsades elen nedåtgående utvecklingen av
bidragen till UNDP något men på Hingre sikt ter sig den finansiella situationen fortfarande kritisk. UNDP:s styrelse har rekommenderat att bidragsgivarna minst skall vidmakthålla sina bidrag i reala termer. LJNDP:s
bistand, som till en betydande del utgörs av förvaltningsbistånd, gar främst
till de fattigaste u-ländcrna. Det är en inriktning som har svenskt stöd och
som jag anser det angeläget att UNDP behåller i framtiden. Jag anser det
motiverat att Sveriges ordinarie bidrag höjs till 375 milj. kr. Därutöver
anser jag att Sverige även det kommande budgetåret bör lämna extrabidrag
på 30 milj. kr. till UNDP för att medverka till att avvärja akuta krissituationer. För att understödja LJNDP:s handlingsprogram för de torkdrabbade
länderna i Afrika bör vidare ett bidrag pfi 20milj. kr. lämnas till FN:s
Sahelkontor i likhet med vad som skedde under 1984.
Med förbehåll för riksdagens godkännande har Sverige därför utfäst ett
bidrag om 375 milj. kr. per år till UNDP för vart och ett av budgetåren
1985/86 och 1987/88. Med samma förbehåll har Sverige därutöver utfäst ett
extrabidrag om 30 milj. kr. till UNDP för budgt!låret 1985/86 och ett bidrag
till FN: s Sahelkontor på 20 milj. kr. för samma budgetår.
LJNDP spelar en viktig roll i uppföljningen av FN:s konferens om de
minst utvecklade länderna som hölls i Paris 1981. Genom särskilda medel
finansieras biståndsinsatser i dessa länder utöver ordinarie anslag inom
LJNDP. UNDP medverkar också till att få till stånd och samordna biståndsllöden till de minst utvecklade länderna. Sverige har. med förbehåll
för riksdagens godkännande. utfäst ett bidrag om 50 milj. kr. för budgetåret
1985/86.
Även FN:s kapitalutveckling~:fond ( UNCDFI ger finansiellt och tekniskt
bistånd till de minst utvecklade Hinderna. Sverige har utfäst ett bidrag på
32 milj. kr. för budgetåret 1985/86.
FN:s hljiJ/kning.1fond ( UNFPAJ är den centrala finansieringskällan
inom FN-systemet för bistånd på befolkningsomradet.
Sverige har traditionellt spelat en pådrivande roll för att få till stånd
internationella insatser när det gäller familjeplanering i u-länder. Det
svenska biståndet på detta område har i allt större utsträckning lämnats

Prop. 1984/85: 100

Bilaga 5

Utrikesdepartementet

68

genom internationella program i vars uppbyggnad Sverige spelat en framtriidandc roll. Den internationella befolkningskonft:rensen i Mexico 1984
framhävde behovet av ökade resurser för befolkningspoliti~;ka åtgärder
och betonade särskilt UNFPA:s roll.
Det svenska bidraget för 1984/85 är 48 milj. kr. Med förbehåll för riksdagens godkännande har Sverige med hänsyn till behovet av förstärkta
insatser på befolkningsområdet utfäst bidrag till lJNFPA med 53 milj. kr.
för vart och ett av budgetåren 1985/86 och 1986/87.

FN:s barnfond (UNICEFl
Budget<°tret 1984/85
170000000 1
varav
30000000 extra bidrag
Budgetåret 1985/86
190 000 000
varav
30000000 extra bidrag
1
10 milj. kr. av detta belopp togs i prop 1983/84: 100 upp under anslags;1osten Övriga
multilaterala bidrag och 20 milj. kr. i prop 1983/84: 154.
UNICEF:s verksi1mhet vänder sig till de fattigaste barnen och deras
mödrar i u-liinderna. Antalet barn under 15 år - hälften av bdolkningen i
u-länderna - uppgår till ca l.4miljarder, "'det största av alla u-länder"
enligt UNICEF.
En allvarlig försämring av barnens levnadsstandard pågår i \ärlden, som
en följd av konjunkturnedgång och sjunkande inkomster. Studier som
gjorts på UNICEF:s uppdrag har visat att barnen drabbas först och hårdast
av den ekonomiska nedgången.
UNICEF:s arbete för barns överlevnad och utveckling, Cör minskad
harnadödlighet och bättre hälsa hör få fortsatt starkt svenskt 'töd.
Med förbehåll för riksdagens godkännande har Sverige utfäst ett ordinarie bidrag till UNICEF med 160milj. kr. för vart och ett av budgetåren
1985/86-1987/88. För att göra det möjligt för UNICEF att förstärka sin
kapacitet och utöka sin verksamhet främst i de krisdrabbad~ länderna i
Afrika har med samma förbehåll ett extra bidrag på 30 milj. kr. utfästs för
1985/86.
Internationella ulvecklingsfonden (IDA)

Budgetåret 1984/85
Budgetåret 1985/86
1

499080000 \prop.
80000000 (prop.
6 820 000 (prop.
75000000 (prop.

660 900000 1
650900000

1983/84: 100)
1983/84:154)
1983/84: 100, övriga multilaterala bidrag)
1983184: 100, övriga multilaterala bidrag)

Förhandlingarna om den sjunde påfyllnaden av IDA:s resurser (IDA 7)
avslutades i januari 1984. Resultatet blev en påfyllnad med 9miljarder
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dollar trots att samtliga givarländer utom USA hade förordat 12 miljarder
dollar. Påfyllnaden innebär en avsevärd sänkning av realvärdet av IDA:s
resurser och därmed en sänkt utlåningsnivå.
I syfte att tillföra IDA resurser utöver påfyllnadsbeloppet 9 miljarder
dollar fick IDA-ledningen i uppdrag att söka uppnå en överenskommelse
om ett specialarrangemang baserat på ett brett deltagande av givarländerna. IDA:s verksamhet överensstämmer väl med de svenska biståndspolitiska målen och fungerar på ett effektivt sätt. Sverige förklarade sig
därför berett att bidra till ett specialarrangemang för att förstärka IDA:s
resurser under förutsättning att samtliga givarländer bidrar, - dock med
undantag för USA som från början förklarat sig inte avse delta i något
arrangemang utöver den nu beslutade påfyllnaden. Trots intcnsi va ansträngningar har IDA-ledningen ännu inte lyckats samla något brett stöd
för ett specialarrangemang. Förutsättningarna för andra alternativ, inklusive inrättandet av en särskild fond för de hårt drabbade länderna söder om
Sahara som skulle administreras av IDA, har också diskuterats. Vissa
länder. däribland Nederländerna. Norge och Australien har redan nu lämnat eller aviserat extrabidrag till IDA utöver sina ordinarie IDA 7-bidrag.
Vid slutförhandlingen om IDA 7 angavs Sveriges bidragsandel till 2,3 %.
Genom riksdagens beslut med anledning av prop 1983/84: 154 ( U U 15; rskr
334) ökades anslaget för IDA. vilket möjliggjorde en höjning till 2,5 %.
Detta är dock är en sänkning jämfört med vår andel i den sjätte påfyllnaden, som var 3 %. IDA 7-bidragct motsvarar ett åtagande om totalt 1757 ,68
milj. kr. vilket utfästs för påfyllnadsperioden 1984/85-1986/87. Betalning
kan ske under tre eller fyra år. Avsikten är att för svensk del verkställa
utbetalningarna under en fyraårsperiod, vilket innebär 439,42 milj. kr. per
år under budgetåren 1984/85. 1985/86, 1986/87 och 1987/88.
För att undvika en kraftigt ökad budgetbelastning då den åttonde IDApåfyllnaden inleds (budgetåret 1987/88) avsätts 75 milj. kr. i reserv för
IDA-8 under budgetåret 1984/85 och 65 milj. kr. under budgetåret 1985/86.
Jag anser det vidare angeläget att Sverige bidrar till att IDA:s utlåningskapacitet ytterligare förstärks, varigenom en ökad IDA-utlåning kan möjliggöras framför allt till Afrika söder om Sahara. Ett belopp på
146.5 milj. kr. finns tillgängligt för ett svenskt extrabidrag under budgetåret
1984/85. Även budgetåret 1985/86 bör IDA 7-bidraget kompletteras med ett
extrabidrag om 146,5 milj. kr. Dessa bidrag bör ingå i en samordnad aktion
med bredast möjliga deltagande. Sverige har som jag tidigare redovisat
verkat för att en sådan aktion kommer till stånd som en del av uppföljningen av Världsbankens särskilda handlingsprogram för Afrika söder om
Sahara. Formerna för detta är för närvarande föremäl för diskussioner med
banken och andra givarländer.
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Regionala utvecklingsbanker

Budgetåret 1984/85
Budgetåret 1985/86
varav
Afrikanska utvecklingsbankcn
Afrikanska utvecklingsfonden
Asiatiska utvecklingsfonden

167910975
233 336879
18 281 704
152000000
63 055 175

Överenskommelsen om medlemskap för icke-regionala länder i Afrikanska utvccklingshanken !AfDBJ trädde i kraft den 30december 1982
varvid Sverige omedelbart blev medlem. Bankens auktoriserade kapital
uppg{ir numera till ca 5,5 miljarder dollar.
Sverige har åtagit sig att inbetala 25 c;( av sin andel i bankens kapital,
vilket motsvarar 91408518kr. Inbetalningarna sker i fem lika stora årsbidrag varav de tre första har företagits. Den fjärde inbetalningen görs i
januari 1986. Medels behovet för denna uppgår till 18 281 704 kr.
AillB:s ledning har nyligen anmält behov av en ökning av bankens
kapitalresurser för perioden 1986-199!. Förhandlingar om en sådan kapitalökning kommer sannolikt att inledas under 1985.
Som framgick i förra årets budgetproposition har 5 milj. kr. avsatts for
att finansiera experter i Afrikanska utvecklingsbanken. Sedan andra hälften av 1984 tjänstgör tre svenska experter i banken under en tvåårsperiod.
Experterna representerar skogs-, infrastruktur inkl. transport··, respektive
miljösektorn. Det är min bedömning att banken även framdel·~s kan komma att ha behov av externt finansierade experter.
Inom Afrikanska ut1•eckling.1funden !AfDFJ har man under 1984 träffat
överenskommelse om en fjärde p<\fyllnad. Denna innebär att cirka 1,5 miljarder dollar kommer att tillföras fonden under treårsperio·kn 1985-87
vilket är en real ökning med 16.9 % jämfört med förcgaende påfyllnad. Det
kan noteras att förhandlingarna inför denna påfyllnad genomfördes osedvanligt snabbt och i genomgående positiv anda. Sveriges bidragsandel i
påfyllnaden uppgår till 4. 76 %. Trots att detta innebär en sänkning jämfört
med föregående päfyllnad är Sverige fortfarande en av de största bidragsgivarna. Sverige har med förbehåll för riksdagens godkännande utfäst ett
bidrag på 545.5 milj. kr. fördelat på tre budgetår vilket skulle innebära ca
182 milj. kr. per budgetår. Med hänsyn tagen till att riksdagen redan under
våren 1984 beviljade 30 milj. kr. för detta ändamål blir härmed medelsbehovet för den första utbetalningen under budgetåret 1985/86 dock endast
152 000 000 kr.
Diskussionerna om en tredje allmän kapitalökning i Asiatiska 11t1·ec/.:.linRshankc11 tAsDBJ avslutades i april 1983. I enlighet med den överenskommelse som slöts ska Sverige inbetala drygt 4 milj. kr. fördelat pä fyra
år. Den första utbetalningen gjordes under föregäende budget;ir.
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Av skäl som redovisats i förra arets budgetproposition avbröts förhandlingarna med AsDB om en särskild kapitalökning för Sverige. Den svenska
begäran om en ökad andel kan dock vid ett senare tillfälle åter komma att
aktualiseras. Budgetåret 1983/84 beviljade riksdagen medel om sammanlagt 14,5 milj. kr. för de två kapitalökningarna. Eftersom den särskilda
kapitalökningen f. n. inte är aktuell och beredskap för det fall så åter skulle
komma att ske lämpligen kan hållas inom ramen för ointecknade reservationer är medelsbehovet för de återstående betalningarna till den allmänna
kapitalhöjningen ungefär 3 milj. kr. Beloppet, som skall utbetalas under en
treårsperiod, kan därför finansieras med tidigare anslagna medel.
För budgetåret 1985/86 ser jag således inget behov av ytterligan: medel
för Asiatiska utvecklingsbanken under denna anslagspost.
Enligt beslut 1982 skall Asiatiska 11tl'l:ckling.1:(011den (AsDFJ under fyraårsperioden 1983-86 tillföras 3 .2 miljarder dollar. Efter godkännande av
riksdagen utfäste Sverige 1982 ett totalt bidrag på 252 220 700 kr vilket
motsvarar 1,37 '/f_, av påfyllnaden. De två första inbetalningarna har gjorts
under budgetåren 1983/84 resp. 1984/85.
För den tredje inbetalningen som ska verkställas budgetåret 1985/86 är
medels behovet 63 055 175 kr.
Förhandlingar om en fjärde påfyllnad av AsDF avses inledas senare i år.

Internationella jordbruksutvecklingsfonden (IF AD)

Budgetåret 1984/85 50000000
Budgetåret 1985/86 57 000 000
Förhandlingar om en andra påfyllnad av IFAD:s resurser inleddes under
1983 och pågår fortfarande. Diskussionerna har främst gällt fördelningen
av bidragen mellan de två givarkategorierna - OECD-länderna och

OPEC-länderna - och totalvolymen för påfyllnaden.
Den första påfyllnaden avsåg 1981-1983 och den andra påfyllnaden skulle således gälla de tre påföljande åren. P. g. a. förseningar i förhandlingarna
blev emellertid 1984 ett "förlorat" år och nu kommer istället 1985-1987 att
gälla som den nya perioden.
Den totala bidragsvolymen till den första påfyllnaden uppgick till I ,I
miljarder dollar. För den andra påfyllnaden kommer den totala volymen att
vara avsevärt lägre. förmodligen 700-800 milj. dollar. vilket främst beror på
OPEC-ländernas förändrade situation.
Det största hindret för att nå en uppgörelse har utgjorts av oenighet om
hur stor andel respektive kategori skall bidra med. USA har hävdat att
fördelningen mellan OECD- resp. OPEC-länder borde ändras så att de
senare tog på sig en större andel än nu <42 %·). OPEC-länderna å sin sida
har hänvisat till sin förändrade situation och ansett att deras nuvarande
andel m{1ste sänkas.
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Med hänsyn till vikten av IFAD:s verksamhet och då det visat sig att den
totala påfyllnadsnivån kommer att minska väsentligt jämfört med den förra
påfyllnaden har Sverige deklarerat sin avsikt att delta i påfyllnaden med
oförändrad andel trots att denna är relativt hög. Del kan dessutom komma
all bli angeläget att stödja IF AD i dess nuvarande linansida situation
genom t. ex. bidrag för samfinansieringsprojekt.
Medel har avsatts budgetåren 1983/84 och 1984/85 med 50milj. kr. per år
för Sveriges deltagande i påfyllnaderna. För budgetåret 1985/86 beräknar
jag medclsbehovet till 57 milj. kr. En del av dessa medel kan användas för
extra stöd till IF AD genom bidrag till t. ex. samfinansieringar. I den mån
ytterligare medel för sådant stöd behövs kan anslagsposten Övriga multilaterala bidrag utnyttjas.

Internationellt livsmedelsbistånd

Budgetåret 1984/85
Budgetåret 1985/86
varav
Världslivsmcdelsprogrammet (WFPl
Bidrag enligt 1980 års konvention
om Iivsmedelshjälp <FAC)
Internationella beredskapslagret
av livsmedel för katastrofinsatser
(IEFR)

270000000
302000000
88000000
79000000

135 000 000

Världsli1·smede/sprogrammet (WFPJ
Förutom med det ordinarie bidraget stödjer Sverige programmet genom
att kanalisera övrigt multilateralt livsmedelshistånd samt vis' katastrofhjälp genom WFP.
Sverige verkar för att en större andel av världens sammanlagda livsmedelsbistånd skall gå genom WFP och för att WFP skall spela en aktiv roll i
katastrofsammanhang. Det är en allmän uppfattning bland gi•1arländerna
att WFP:s samordning av livsmcdelsleveranser i de internationella hjälpaktionerna it. ex. Kampuchea och Mo~ambiquc genomförts effdaivt.
En studie av WFP:s verksamhet, inklusive Sveriges sam.1rbetc med
programmet, genomfördes under 1984 inom utrikesdepartcm~ntct. Dess
slutsats är att WFP inom givna ramar utför ett effektivt utvecklings- och
biståndsarbete samt att Sveriges stöd till WFP bör byggas ut.
WFP:s bidragsmål för perioden 1985-86är I 350milj. dollar. Sverige har,
med förbehåll för riksdagens godkännande, utfäst 78 milj.kr. årligen för
budgetåren 1985/86-1986/87. Två tredjedelar av bidraget ar bundet till
upphandling i Sverige.
Mottagarländerna skall normalt svara för kostnaderna för transportfordon, jordhruksredskap, köksutrustning m. m. Enligt WFP:s regler fiir detta
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inte finansieras över de reguljära resurserna för den händelse mottagarlandet inte kan svara för dessa kostnader. I sådana fall måste WFP förlita ~ig
på särskilda bidrag. Sverige har sedan budgetåret 1982/83 anslagit
3 milj. kr. årligen till detta ändamål. Medlen. som huvudsakligen använts
till inköp av svenska transportmedel till WFP:s verksamhet i några av de
allra fattigaste länderna. har enligt samstämmiga rapporter gjort stor nytta.
Den ovan nämnda studien rekommenderar ökat svenskt stöd till detta
ändamål. Jag föreslår därför att det separata kontantbidraget till sådana
särskilda kostnader höjs till !Omilj. kr. for 1985/86.
1980 år.1 konvention om li1·smedelshj<ilp rFAC)

Samtliga länders åtaganden uppgår till 7.6milj. ton spannmål årligen.
Konventionen förlängdes 1983 med trcår t. o. m. den 30juni 1986.
Det svenska bidraget kanaliseras genom WFP och består av 40000ton
vete. som levereras i form av mjöl. f'ör täckande av frakt- och administrationsko!Stnader får WFP ett särskilt bidrag.
Jag föreslår ett anslag för budgetåret 1985/86 på 79 milj. kr.
Internarionella heredskapslagret m· livsmedelför katastrofinsatser (IEFR)

Enligt FN:s rekommendationer skall IEFR uppgå till minst 500000 ton
spannmål. Sverige har bidragit till lagret alltsedan dess tillkomst 1975. De
senaste fyra åren har Sverige hållit 40000 ton svenskt vete och I 250 ton
svensk vegetabilisk olja i beredskap för akuta nödhjälpsinsatser. Sveriges
bidrag ställs i huvudsak till WFP:s förfogande. Sverige lämnar även WFP
ersättning för fraktkostnaderna. Vid en bidragskonferens i början av 1984
utfäste Sverige, med förbehåll för riksdagens godkännande, oförändrade
kvantiteter livsmedel för budgetåren 1985/86 och 1986/87. Behoven av akut
livsmedelshjälp ökade emellertid snabbt under 1984. framförallt i Afrika.
Efter särskilda framställningar från WFP gjorde Sverige under 1984 extra
påfyllningar av lagret med ca 10000 ton vete och ca I 500 ton olja. Kostnaderna for dessa extra bidrag inklusive frakt har belastat katastrofanslaget.
Behoven av livsmedel i katastrofujälpcn förutsätts vara stora även nästa
budgetår. Jag anser därför att Sverige tillfälligt bör öka sina bidrag till
IEFR. Ifråga om vete föreslår jag en ökning med 5 000 ton till 45 000 och
oljekvantiteten föreslås fördubblas till 2 500 ton. Det sammanlagda medelsbehovet för dessa livsmedelskvantiteter inkl. lagring och frakt m. m. beräknar jag till 135 milj. kr.
Sveriges åtaganden inom livsmedelsbiståndet är till stor del kvantitativa,
varför den exakta kostnaden inkl. frakt är svår att förutsäga. Eventuella
extra rnedelsbehov bör bestridas från anslagsposten Övriga multilaterala
bidrag.
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Övriga organisationer
B udgetfiret 1984/85
Budgt:t[iret 1985/86
varav
FN:s hjälpprogram för
Palestina-flyktingar 1UNRWA)
FN:s flyktingkommissarie <UNHCR)
Internationella federationen
för familjeplanering ( IPPFJ
UNCT AD/GATT:s internationella
handelscentrum (ITCl
Importkontoret för
u-landsprodukter (IMPODJ

190972000
220800000

60000000
75000000
67 000 000
12000000
6800000

FN:s hjiilpprogramfiir palestina~flyktingar (UNRWAJ

Organisationen har under många år haft stora ekonomiska problem.
Situationen försämrades ytterligare i juni 1982 i samband med Israels
invasion i Lihanon, då flera flyktingläger förstördes.
UN RW A uppskattar mcdelsbehovct för 1985 till 260 milj. d•Jllar. vilket
innebär en ökning med 11 % jämfört med 1984 års reviderade budget på
235 milj. dollar.
Sveriges bidrag till UNRWA:s reguljära program budgetåret 1984/85
(verksamhetsåret 1984) uppgick till 55 milj kr. Desutom gav Sverige ett
extra bidrag på 5 milj. kr.
Sverige har med förbehåll för riksdagens godkännande utfäst ett ordinarie bidrag för budgetåren 1985/86 (verksamhetsåret 1985) och 1986/87
(verksamhetsåret 1986) på 60milj. kr. per år. En del av bidraget för 1984/85
(35 milj. kr.) betalades ut som förskott i början av J984, eftersom organisationen befann sig i ett akut krisläge. Ett liknande förskott för budgetåret
1985/86 kan komma att aktualiseras.
FN:s .flyktingkommissarie ( UNHCRi

Organisationen växte kraftigt i samband med de mycket stora flyktingströmmarna under senare hälften av 1970-talet och början av 1980-talet.
Flyktingsituationen är fortfarande allvarlig och komplicerad. Det beräknas idag finnas !Omilj. flyktingar, inkl. personer som tvingats lämna sina
hem av andra än politiska skäl. Varaktiga lösningar för den sto;a majoritet
som befinner sig i u-länder måste i många fall sökas genom insatser som
anknyter till värdländernas utvecklingsansträngningar.
UNHCR:s totala budget för verksamhetsåret 1985 beräknas uppgå till
drygt 400milj. dollar. dvs. ungefär samma belopp som för 1984.
För verksamhetsåret 1984 lämnade Sverige ett bidrag på 60 milj. kr. till
UNHCR:s reguljära program. Dessutom utgick extra biurag på ca
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30milj. kr. för verksamhetsåret. Även kommande år förutses behov av
extra bidrag bl. a. från katastrofanslaget. i första hand till det reguljära
programmet som under senare år svarat för en ökande del av verksamheten. Sverige har för budgetftret 1985/86 (verksamhetsåret 1986) med förbehåll för riksdagens godkännande utfäst ett hidrag på 75 milj. kr. varav
67 milj. kr. som reguljärt bidrag och 8 milj. kr. som extrabidrag.
För budgetåret 1986/87 (verksamhetsåret 1987) har Sverige med samma
förbehåll utfäst ett reguljärt bidrag om 67 milj. kr.
lntemllfione/la fami/jerlanerinf.?.1fcderationen (I P P FJ

Sverige slöt år 1981 ett avtal med IPPF om fortsatt stöd med sammanlagt
150 milj. kr. för perioden 1981182-1983/84. Detta avtal har förlängts med ett
ar för 1984/85 då ett hidrag om 60milj. kr. utgår till IPPF.
Vid den internationella hefolkningskonfcrenscn i Mexico 1984 betonades frivilligorganisationernas roll i befolkningssammanhang. IPPF är den
enda världsomspännande frivilligorganisationen för familjeplanering och
ansvarigt föräldraskap. Jag finner det angeläget att fortsätta samarbetet
med IPPF och föreslår ett bidrag om 67 milj. kr. för budgetåret 1985/86.
UNCJADIGATT:s internationella handelscentrurn (/TCJ

Sveriges hidrag till UNCT AD/GATT:s internationella handelscentrum
(ITCJ har under den senaste treårsperioden 1982/83-1984/85 årligen uppgått
till 10 milj. kr. För budgetåret 198.5/86 föreslår jag ett bidrag på 12 milj. kr..
varav I milj. kr. till ITC:s råvaruprogram. Vidare föreslår jag att Sverige
lämnar en motsvarande utfästelse för budgetåret 1986/87.
Importkontoret.för u-landsprodukter (/MPODJ

För budgetåret 1984/85 ställdes ett belopp på 6300000kr., varav
328000kr. utgjordes av en ointecknad reservation. till förfogande för importkontoret för u-landsprodukter (!MPOD). Efter samråd med statsrådet
Hellström föreslår jag för budgetåret 1985/86 ett belopp på 6 800000 kr. Det
är möjligt att efterfrågan på insatser inom kontorets verksamhetsområde
kommer att öka ytterligare. Begränsade insatser i länder av biståndspolitiskt intresse kan därför bli motiverade och kräva medel utöver vad som
angivits ovan. Jag är beredd pröva eventuella ansökningar från importkontoret om ytterligare medel till ett totalt belopp om högst J ,5 milj. kr. för
sådana insatser som inte nu kan förutses i detalj.
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Övriga multilaterala bidrag
Budgetåret 1984/85
Budgetåret 1985/86

22 217 025 1
65900000

1
I prop. 1983/84: I 00 beräkmu.ks ett högre belopp under denna anslagsnost. I denna
proposition har emellertid lfimilj. kr. förh över till am.lagspus\en för :=N:s u1vecklingsprogram <UNOPl. 10 milj. kr. till FN :s barnfond< UNICEF) och Bl.82 milj. kr.
till Internationalla utvecklingsfonden <IDA).

Anslagsposten Övriga multilaterala hidrag används för bidrag till en rad
olika organisationer. Den är också en reserv i den multilaterab budgeten.
som är nödvändig för att Sverige skall kunna finansiera multiJa;:erala insatser som inte kan förutses idag eller som kan ha betydelse för den internationella uppfattningen om Sveriges inställning till nord/syd-samarbetet.
Under budgetåret 1985/86 behövs medel för att finansiera bl. a. följande
insatser:
Sverige har utfäst sig att finansiera en tredjedel av driftsko~.tnaderna dock högst I milj. dollar per år - för det internationella sjöfart.;;universitetet i Malmö, som drivs i regi av den internationella sjöfartsorganisationen
<IMO). Medelsbehovet för 1985/86 beräknas till 8.5 milj. kr.
Liksom under tidigare år hör också vissa andra mindre multilaterala
bidrag belasta denna anslagspost. Som exempel kan nämnas Röda Korsets
internationella kommitte. FN: s utbildnings- och forskningsinstitut (UN 1T ARJ. FN:s center för transnationella företag IUNCTCJ. FN:s boende-och bebyggelsecenter (HABITAT). FN-universitetet, FN:s kvinnofond och FN :s narkotikafond. Från anslags posten bekostas även ytterligare stöd till det internationella handikapprogrammet.
Jag beräknar att ca 25 milj. kr. behövs för bidrag till dessa mi.ndre fonder
och organisationer.
Behov av medel kan också uppkomma för deltagande i Internationella
finansieringsbolagets (IFCJ kapitalökning. Sverige har erbjudits en andel
av kapitalhöjningen motsvarande 8.27 milj. dollar att tecknas före den I
februari 1986. Betalning kan erläggas i fem lika stora årsbidrag. dvs.
ca 1,65 milj. dollar per år. Medelsbehovet för budgetåret I9f:5/86 skulle
därmed uppgå till ca 14 milj. kr.
Som tidigare nämnts kan behov av medel uppstå för extra stöd till IF AD
och för att täcka eventuella extra kostnader för livsmcdelsbistå;1det. Dessa
kostnader får i så fall bestridas från denna anslagspost.

Hemställan
Jag hemställer att regeringen föreslär riksdagen
att I. godkänna de riktlinjer för multilateralt utvecklingssamarbctc.
som jag har förordat i det föregående,
2. godkänna de gjorda utfästelser som jag angivit i det föregående.
3. bemyndiga regeringen att göra de utfästelser. åtaganden och utbetalningar som jag härutöver har föreslagit i det föregående.
4. till Bidrag till internatinne/la histändsprovam för budgetåret
1985/86 anvisa ett reservationsanslag av 2 280 000 000 Kr.
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C 2. Utvecklingssamarbete genom SIDA
1983/84 Utgift
1984185 Anslag
1985/86 Förslag

3 802 962099
3967660000
4 196735000

Reservation

1576112493

SIDA:s anslagsframställning

Styrelsen för internationell utveckling <SIDA) föreslår för hudgetåret
1985/86 en höjning av biståndet genom SIDA med 469,4milj. kr. till
4492 milj. kr. SIDA har därvid utgått från att de totala anslagen till internationellt utvecklingssamarbctc skall öka med 801 milj. kr.
förslaget baseras på antagandet att histåndsanslagen för budgetåret
1985/86 skal! motsvara I C:'c· av bruttonationalinkomsten <BNIJ år 1985 såsom den beräknades i juli 1984. SIDA har vidare utgått ifrån att anslaget
C 2 skall utgöra en oförändrad andel av de totala biståndsamlagen. Därutöver redovisar SIDA ett alternativt förslag enligt vilket biståndet genom
SIDA ligger fast på samma nominella nivå som under budgetåret 1984/85,
dvs. 3994.6milj. kr.
I sitt huvudförslag föreslår SIDA höjningar av medelsramarna för flertalet programländer. För Bangladesh och Kenya föreslår styrelsen oförändrade belopp och för Vietnam en sänkning av medclsramen. SIDA:s förslag
innebär vidare att avtalade insatser inom det långsiktiga bilaterala utvecklingssamarbetet med Swaziland avslutas med anviindning av tidigare anvisade medel och att fortsatt stöd därefter lämnas bl. a. genom regionala
insatser.
SIDA förordar att en ny anslagspost Särskilda projekt inrättas för större
projekt. för insatser inom energi och markvård samt för stöd i anslutning
till att samarbetslandet genomför strukturförändringar i sin ekonomi.
Behovet av bistånd är, framhåller SIDA, oförändrat stort, bl. a. till följd
av nedgången i kommersiell kreditgivning till flertalet u-länder. Biståndets
huvuduppgift är att stödja långsiktiga utvecklingssträvanden i u-länderna
snarare än kortsiktiga ingripanden för att lindra skuldkriser eller katastrofsituationer, även om sådant bistånd också är ett väsentligt inslag i den
svenska biståndspolitiken. Den akuta krisen får dock inte undanskymma
de betydande framsteg som gjorts. bl. a. med hjälp av bistånd utifrån.
Tillgången på resurser är dock inte avgörande för ett lands utvecklingsmöjligheter. Minst lika viktiga är ett lands möjligheter att driva en ändamålsenlig utvecklingspolitik.
SIDA framhåller Sveriges ansvar som biståndsgivare att åstadkomma
högsta möjliga effekt av insatta resurser i linje med de bist~lndspolitiska
målen. Både i Jandprogrammen och de enskild;i insatserna ges utrymme
för utvärdering och dialog om biståndets innehåll.
Den nu tillämpade landprogrammeringstekniken innebär att mottagare
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och givare har ett finansiellt underlag för sin planering. och att de svenska
resurserna kan integreras i mottagarlandets utvecklingsplanering. Inom
ramen för bibehf1llen landprogrammering finns möjlighet att tillmötesgii
önskemål om ökad flexibilitet avseende biståndets fördelning mellan
länder och i frftga om koncentration på angelägna ämnesområden.
SIDA framhåller att importstöd i form av varor och tjänster , många fall
haft stor betydelse och även i framtiden kommer att behövas i många
programländer. Styrelsen väntar sig inte att framtida stöd genom varor och
tjänster skall vara mindre administrationskrävandc än andra biståndsinsatser. Benämningen importstöd föreslås successivt utgå och ersättas av
varubistånd. projektstöd och konsultverksamhet. Bindning av biståndet,
som tidigare huvudsakligen omfattat importstödet. bör enligt SIDA utformas oberoende av biståndsformen.
En hög grad av svensk medverkan och deltagande av SIDA krävs i
biståndet för att svenskfinansierade resurser skall komma till god nytta.
Kraven på ökad medverkan gäller samtliga biståndsformer. Styrelsen strävar att i största möjliga utsträckning engagera svenska resurser för att höja
kvaliteten i biståndsarbetet.
SIDA framhåller att styrelsens förslag till medelsramar for samarbetet
med programländerna är grundade på de olika landprogrammers förutsättningar att utnyttja medel.
Beträffande övrigt bistånd genom SIDA framhåller styrelsen bl. a. att
behovet av katastrolbistånd är oförändrat stort. För samarbetet med enskilda organisationer föreslås en betydande höjning. Vidare anförs att
SIDA har fått i uppdrag att göra en översyn av samarbetet med särskild
hänsyn till kapacitetsfrågorna.
För att öka verkets egen kapacitet avser SIDA koncentrer::, biståndet,
lägga ut uppgifter utanför SIDA och rationalisera administrationen.

Föredragandens överväganden

För budgetåret 1985/86 föreslår jag att 4 196, 7 milj. kr. ställs till förfogande för utvecklingssamarbete genom SIDA. Det innebär en amfagsökning
med 229 milj. kr. i förhållande till budgetåret 1984/85.
Jag förordar att det långsiktiga utvecklingssamarbetet med Swaziland
avvecklas enligt SIDA:s förslag. Ett begränsat fortsatt stöd till landet
kommer att lämnas. bl. a. genom regionala insatser.
Några andra förändringar av kretsen av samarbetsländer förutses inte.
Förslaget till fördelning av anslaget innebiir en i huvudsak oförändrad
andel för det landinriktade biståndet. Förutom medelsramar för de enskilda programländerna räknar jag med att även övriga poster pit anslaget i
betydande utsträckning liksom tidigare kommer att användas för insatser i
programländerna.
l:kträffande lw1dprugrammeri11ge11 heslöt riksdagen vid det s·~nastc rib-
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mötet att regeringen bemyndigas att i vissa fall göra utfästelser om sjunkande bidrag och landramar. Samtidigt efterlystes överväganden om hur
en sådan procedur, men även andra metoder. kan bidra till en bättre
samordnad medclsanvändning och medelsförhrukning. Under hösten 1984
utredde en arbetsgrupp inom SIDA, med deltagande av utrikesdepartementet, frågor med anknytning till landprogrammeringssystcmet. Denna
utredning har av SIDA:s styrelse tillställts departementet.
Jag delar utredningens slutsats att ett landorienterat planeringssystem
erbjuder betydande fördelar framför andra system. Det viktigaste skälet är
att man genom land programmering ästadkommer större jämställdhet mellan parterna i utvecklingssamarbetet. Landprogrammeringssystemet har
under den tid det varit i kraft modifierats i vissa viktiga avseenden. De
prnblem wm uppmärksammats i bl. a. riksdagens biståndsdebatt har redan
i stor utsträckning beaktats inom systemets ram. SIDA:s utredning utmynnar i förslag om vissa ytterligare ändringar inom planeringssystemet. Ett
av dessa förslag berör inrättandet av en särskild anslagspost för stora
projekt. Ett annat förslag innebär att medclsramarna beräknas mer strikt
efter mcdelsbehov och att rambeloppen skall kunna sänkas tillfälligt så att
reservationsmedel förbrukas. Jag finner att sådana möjligheter föreligger
inom ramen för nuvarande landprogrammeringssystem. Vidare pekar utredningen på möjligheten att Sverige avstår från att göra uttalanden om
belopp eller planeringsramar för perioder efter gällande samarbetsavtals
giltighetstid. Jag förordar att denna möjlighet utnyttjas efter prövning i
varje särskilt fall. Denna förändring skulle innebära att regering och riksdag skulle vara mindre bundna om man finner skäl att sänka rambeloppet
efter utgången av det normalt tvååriga samarbetsavtalet.
I detta sammanhang vill jag erinra om att även om höjningar av medelsramar i det förgångna varit vanligast har även sänkningar gjorts. t. ex. av
rambeloppen för Cuba, Pakistan. Somalia, Swaziland, Tunisien och Vietnam.
Den flexibilitet i landprogrammeringstcknikcn som förslaget om en ny
anslagsposl för särskilda projekt syftar till är tillgodosedd genom att större
möjligheter har införts att sänka medelsramar. Jag finner därför inte skäl
att bifalla SIDA:s förslag om att inrätta en sådan anslagspost. Den verksamhet som denna post är avsedd för kan inrymmas i befintliga anslagsposter. främst medelsramarna för programländerna och anslagsposten Katastrofer m. m.
Ca 40 % av det landinriktade biståndet utgår i form av importstöd. SIDA
och - inom ramen för en förvaltningsrevision - riksrevisionsverket
(RRVJ har nyligen genomfört studier av importstödet. Av studierna framgiir att importstödet är en värdefull bistlindsform som medger ett flexibelt
utvecklingsbistånd för mottagare och givare. Studierna visar behovet av
noggrann bedömning av hur importstödet påverkar mottagarlandets ekonomi i stort och vikten av att för varje mottagarland utforma importstödet
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så att det främjar landets utvecklingssträvanden. I studierna har närmare
behandlats SIDA:s roll i handläggningen av importstödet bl. a . vid prövning av vad som skall upphandlas. Dessutom har i studierna pekats på
behovet av fortsatta överväganden om importstödets inriktning och utformning.
Jag finner att importstöd är en flexibel biståndsform som utgör ett
värdefullt komplement till det ändamålsbestämda projektstödet. Importstödet har traditionellt tagit mindre av SIDA:s administrativa resurser i
anspråk än projektbiståndet. Det omfattade till en början huvudsakligen
betalningsbalansstöd till länder med betydande budget- och betalningsbalansunderskott. Under det senaste decenniet har dock Sverige alltmer
kommit att påverka valet av varor och tjänster som upphandlas med
importstödsmedel, inte minst sedan SIDA:s nu gällande riktlir~er för importslöd trädde i kraft 1981.
Jag finner det angeläget att importstödets verkningar för mottagarländernas ekonomi på kort och lång sikt och i relation till andra biståndsformer,
t. ex. projektstöd, närmare analyseras. Sådana studier bör syfta till medelfristiga planer avseende importstödet för de olika programländerna. De bör
kunna utformas i linje med de sektorstudier som SIDA nu genomför
avseende det ändamålsinriktade biståndet och ingå i underlaget for SIDA:s
förslag till landprogram.
Den diskussion som förts om importstödet har huvudsakligen avsett
handläggningen och inriktningen av detta och inte importstödet som biståndsform. Jag finner det angeläget att slå fast, att importstödet har sitt
särskilda värde som biståndsform för länder som befinner sig i en akut
försörjningskris och när det inriktas på verksamhetsområden. där mottagarlandet har kapacitet att självt ombesörja att stödets slutliga 2nvändning
stämmer med de ändamål som parterna kommit överens om. Om importstödets fördelar for både givare och mottagare skall bevaras bc•r en effektivisering av stödets förvaltning därför inte ske genom att importstödets
inriktning och handläggning alltmer närmar sig projektbiståndet. Den bör i
stället ske genom att stödet till flertalet länder inriktas på enklare varor,
reservdelar och standardiserade produkter, som mottagaren har godtagbar
kapacitet att själv hantera. Denna kapacitet bör SIDA bedöma med hjälp
av förstudier och stickprovsundersökningar. SIDA bör däremot endast
undantagsvis påtaga sig ett direkt ansvar för enskilda produkters slutanvändning enligt de regler som gäller för projektbistånd. På detta sätt bör
SIDA kunna effektivisera sin hantering av importstödet utan att detta
behöver medföra starkt ökade krav på verkets personalresurser eller minskad användbarhet för mottagarsidan.
Beträffande hindnin~ till upphandling i Sverige i det landprogrnmmerade
biståndet förordar jag att denna liksom tidigare endast omfattar importstödet och konsultfonderna. Om finansieringen av ett på förhand definierat
projekt skulle bindas till upphandling i Sverige. riskerar man att låsa
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mottagarlandet till ett mycket litet antal svenska leverantörer och även till
ett begränsat teknologival vilket kan innebära mindre fördelaktiga priser,
leveransvillkor eller service.
Riksdagen och regeringen har vid upprepade tillfällen framhållit vikten
av att den övervägande delen av biståndet förblir obunden. Ursprungligen
omfattade bindningen endast det bilaterala varubiståndet. Senare har även
livsmedelsbiståndet kommit att räknas in i det hundna biståndet. Genom
tillkomsten av u-kreditsystemet och det tekniska samarbetet genom BITS
1981 har andelen bundet bistånd ökat ytterligare och bindningsnivån är
därför nu högre än tidigare. Mot bakgrund bl. a. av hehovet att säkerställa
största möjliga affärsmässighet i upphandlingen inom biståndet, särskilt i
ett läge när flertalet programländer befinner sig i en akut försörjningskris,
förordar jag en mindre sänkning av andelen bundet bistånd inom det
hmdinriktade histandet.
Inom det landprogrammerade biståndet bör bindning till upphandling i
Sverige huvudsakligen ske i fråga om länder som har god kapacitet att
tillgodogöra sig svenska varor och tjänster. Obundet importstöd bör främst
lämnas till länder som har drabbats av akuta försörjningskriser och som
präglas av brist på utländsk valuta och lågt kapacitetsutnyttjande inom
industri. transportväsen och lantbruk. Reservdelar, insatsvaror. drivmedel
eller livsmedel som behövs för att upprätthålla dessa länders produktion
måste i många fall upphandlas på annat håll än i Sverige.
Jag välkomnar den översyn som SIDA inlett av verkets riktlinjer för
importstöd. De överväganden i ämnet som jag redovisat bör tjäna till
ledning vid arbetet med översynen.
Ett landproRrams omfattning kan ses soin en funktion av landets behov,
landets förmåga att uppfylla de biståndspolitiska målen. utvecklingssamarbetets inriktning och möjligheterna att effektivt genomföra biståndet.
Anvisade medel utgör en ram för biståndet och inte ett utbetalningsmål. I
det långsiktiga utvecklingssamarbetet är det enligt min mening ofta ofrånkomligt att medel kvarstår oförbrukade vid budgetårets slut. Särskilt kan
reservationer uppkomma, när inriktningen av enskilda landprogram förändras. Det ligger i såväl givarens som mottagarens intresse att hellre
acceptera reservationer än att försämra biståndets kvalitet genom att öka
utbetalningstakten. Förseningar i utbetalningarna uppgår för tandprogrammens del sällan till ett belopp som överstiger medelsramen för en fyramånadersperiod.

Program/änder
Jag förordar att medelsramarna för samarbetsländerna ökas med sammanlagt 45 milj. kr. Förslagen till medelsramar för mottagarländerna och
andra ändamål framgår av tabell 4. Enligt min mening bör dock det icke
tandprogrammerade biståndet genom SIDA. främst anslagsposterna Regionala insatser och Katastrofer m. m. även fortsättningsvis i betydande
utsträckning kunna användas för insatser i programländerna.
6
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Utvecklingssamarbetet med Angola ligger väl i linje med landets krisplan som är inriktad på befolkningens basbehov och på återuppbyggnad.
Biståndet bör även fortsättningsvis omfatta betydande stöd för fiske och
primärhälsovård samt import bl. a. av reservdelar till fordon och utrustning
för eldistribution. Även transportsektorn bör komma i fråga för svenska
insatser. Med hänvisning till krissituationen och de nu något förbättrade
möjligheterna för Angola att tillgodogöra sig biståndet bör medelsramen
för Angola ökas med l 0 milj. kr. till 115 milj. kr.
Biståndet till Bangladesh syf!ar i första hand till att bistå och aktivera de
fattigaste grupperna. Det är emellertid svårt att på kort sikt väsentligt öka
biståndet till de mest eftersatta utan att biståndets kvalitet försämras.
Importstödet som omfattar över hälften av medelsramen bör koncentreras
till enkla produkter och insatsvaror som förstärker landets infrastruktur.
Det bör endast i begränsad utsträckning komma ifråga för industriprojekt.
Inom ramen för insatser avseende infrastruktur och industri bör prioritet
ges åt reservdelar och underhåll. Endast en mindre del av impc·rtstödet bör
vara obunden. Jag förordar en oförändrad medelsram för Bangladesh.
Utvecklingssamarbetet med Botswana syftar främst till att stödja Botswanas strävanden till oberoende och ekonomisk utveckling. Insatserna
avser att främja landsbygdens utveckling genom vattenprogram. utbildning
och stöd till regional förvaltning. Botswanas förvaltning har på ett effektivt
sätt utnyttjat svenska biståndsmedel. Den rådande svåra torkan i södra
Afrika ställer stora krav på fortsatt utbyggnad av vattenförs.)rjningsprogrammet. Jag föreslår en höjning av medelsramcn för Botswana med
5 milj. kr. till 85 milj. kr.
Torkan i Afrika söder om Sahara har fått svåra konsekven,>er för Etiopiens livsmedelsförsörjning särskilt som en stor del av landet:; befolkning
bor i områden där jorden kraftigt eroderas. Situationen i landet motiverar
en utökning av det pågående långsiktiga svenska stödet till bl. a. markvård
och livsmedelsförsörjning. Jag föreslår en höjning av medelsramen för
Etiopien med 15 milj. kr. till 115 milj. kr.
I Guinea-Bissau genomförs en rad reformer inom ramen för ett ekonomiskt stabiliseringsprogram och efter överenskommelse med TMF. Reformerna syftar till att övervinna landets ekonomiska kris. I ett övergångsskede innan reformerna burit frukt krävs dock särskilt stöd från en rad givare
bl. a. Sverige. För att möjliggöra ökad import av insatsvaror som behövs
för jordbrukspro<luktionen förordar jag en höjning av medebramen med
5 milj. kr. till 70 milj. kr.
I jämförebe med flertalet andra programländer litar Indien till övervägande del till sina egna resurser. Det utländska biståndet spelar en förhållandevis liten roll i landets ekonomi. Sveriges utvecklingssamarbete med
Indien bör i ökad utsträckning inriktas på de mest eftersatta grupperna.
Importstödet bör i högre grad kunna bindas och inriktas på särskilda
sektorer, främst det energisamarbete som inleddes 1983/84. Därigenom
kommer såväl utjämningsmålet som tillväxtmålet att tillgodm.es i utveck-
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lingssamarhetet med Indien. Jag förordar en höjning av mcdelsramen med
lOmilj.kr. till 350milj.kr.
Mcdelsramen för utvecklingssamarbetet med Kap Verde bör höjas med
5 milj. kr. till 50 milj. kr. Den ökade medelsramen bör göra det möjligt att
katastrofbiståndet som på grund av ihållande torka utgått under en följd av
år i fortsättningen ersätts av stöd för import av livsmedel. Höjningen är
även motiverad med hänsyn till det stora importberoendet i fråga om
livsmedel och insatsvaror och landets förmåga att effektivt tillgodogöra sig
histånd.
Biståndet till Kenya syftar huvudsakligen till att förbättra försörjningen
av den fattigaste delen av landsbygdsbefolkningen. Jag finner skäl att även
fortsättningsvis inrikta histandet på landsbygdsutveckling inom områdena
vattcnförsörjning, hälsovård med familjeplanering och jordhruk samt konsulttjänster och bundet importstöd. Dessa prioriteringar ligger väl i linje
med kenyansk utvecklingsplanering. Medelsramen för Kenya, 130 milj.
kr., bör lämnas oförändrad.
Utvecklingssamarbetet med Laos bör även fortsättningsvis omfatta dels
projekt som bl. a. syftar till att utveckla landets skogstillgångar och till att
förbättra de bristfälliga kommunikationerna. Importstöd hör användas för
att möta landets akuta försörjningsproblem och brist på reservdelar m. m.
Därutöver bör lämnas utrymme åt insatser för att förbättra utnyttjandet av
vattenkraftsresurserna i landet. Jag finner skäl att öka medelsramen för
Laos med 5 milj. kr. till 65 milj. kr.
Biståndet till Lesorho syftar till att minska beroendet av Sydafrika
genom att öka landets produktion av livsmedel och brännved och genom
att skapa arbetstillfällen för arbetskraft som nu är sysselsatt i Sydafrika.
Insatserna bör därför bl. a. inriktas på att hejdajorderosionen genom t. ex.
skogsplanteringsprojekt och på användning av arbetskraftintensiv teknik.
Jag föreslår en höjning av medelsramen för biståndet till Lesotho med
lOmilj. kr. till 35 milj. kr.
Anpassning och flexibilitet i histåndet till Morwnhique är nödvändiga
för att hjälpa landet i den nuvarande akuta krissituationen. Det svenska
biståndet syftar till att minska beroendet av den sydafrikanska ekonomin
och till att förbättra livsmedelsförsörjningen. Biståndet hör därför inriktas
främst på upprustning och underhåll av infrastruktur och industri samt på
stöd till familjejordbruken. Men hänsyn till den akuta försörjningskrisen
bör ett omfattande och flexibelt importstöd utgå i form av enkla basvaror
och insatsvaror. Jag föreslår att medelsramen för Mo~ambique höjs med
15 milj. kr. till 270 milj. kr.
I biståndet till Nicaragua prioriteras utvecklingen främst inom gruv- och
skogssektorerna. Syftet är att bidra till landets oberoende och att på sikt
öka kapaciteten för al! få exportinkomster. I den krissituation där Nicaragua nu befinner sig är flexibilitet i biståndet påkallad. Insatser som syftar
till att både på kort och lång sikt lindra livsmedelsbristen bör kunna ges
utrymme i samarbetet. Nicaraguas kapacitet att ta emot utländskt bistånd
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är god. En ökning av stödet med 15 milj. kr. till 90 milj. kr. är motiverad
bl. a. mol bakgrund av den akuta försörjningskrisen i landet.
Stödet till Sri Lanka har sedan 1978 dominerats av vattenkraftprojektet
Kotmale. Enligt den av riksdagen beslutade fördelningen av medelsanvisningarna för projektet under budgetåren 1984/85-1987/88 (Li U 1983/84: 15:
rskr 334) utgör behovet av nya medel för budgetåret 1985/86 190milj. kr.
Därjämte beräknar jag 20 milj. kr. för stöd åt landsbygdsutveckling och
undervisning. Medelsramen för Sri Lanka föresläs därför under budgetåret
1985/86 till 210milj. kr. Jag välkomnar att SIDA inlett förberedelser för
ökade insatser till förmån för de fattigaste befolkningsgrupperna.
Det svenska biståndet syftar till att underlätta Tanzanias strukturomdaning och till att vidmakthålla samhällsviktig industri-ochjordhruksproduktion. Det bör också bidra till att upprätthålla vissa sociala sektorer och att
göra landet mindre beroende av utliindsk experti~ och valuta. Biståndet
bör under den närmaste tiden friimst inriktas på stöd åt livsmedelsproduktion. exportgrödor och industri som är av betydelse för jordbruket. Ett
omfattande och flexibelt importstöd är nödvändigt för att ;Jpprätthålla
utnyttjandet av produktionskapaciteten. Jag förordar en oförändrad medelsram om 460 milj. kr. för Tanzania.
Biståndsbehoven i Vicmam är stora och Sveriges engagemang i pappersproduktion och hälsovård kräver fortsatt svensk finansiering. För att komma tillrätta med den produktionshämmande bristen på energi bör vietnamesiska satsningar på småskaliga energiprojekt ges ökat stöd. Jag finner
även ett fortsatt importstöd motiverat. Importstödet bör främst syfta till
ökad tillväxt, bl. a. genom insatser, som bidrar till att förbättra kapacitetsutnyttjandet vid befintliga anläggningar. En sänkning av medclsramen från
365 milj. kr. till 300 milj. kr.är motiverad med hänsyn till att de stora investeringsprojekten inom pappersproduktion och hälsovård färdigställts.
Utvecklingssamarbetet med Zambia syftar till att bidra till landets ansträngningar att öka livsmedclsproduktionen, förbättra den fottiga landsbygdsbefolkningens levnadsförhållanden och skapa förutsällningar för
ökad folklig medverkan. Bl. a. stöd till utsädesprogram. till kMperationen
och till samhällstjänster för småbruka1familjerna bör kunna bidra till en
effektivisering av jordbruket. Jag föreslår en ökning av medebramen med
15 milj. kr. till \90milj. kr.
Biståndet till Zimhablt'e bör i första hand tillgodose utjämningsmålet
och oberoendemålet. Genom insatser inom primärhälsovård och undervisning hör stöd lämnas till eftersatta befolkningsgrupper på landsbygden.
Importstöd och konsultjänster bör främst inriktas på att stödja Zimbabwes
ansträngningar att minska landets ekonomiska beroende av Sydafrika.
Importstödet bör företrädesvis utgå i bunden form. Jag föreslår en oförändrad medelsram om 125 milj. kr. för Zimbabwe.
Anslagsposten \/issa landprogram/.:ostnader upptar skatter och sociala
avgifter för fältpersonal som erläggs i Sverige. I enlighet med SIDA:s
förslag föreslår jag att kostnader för försäkringsavgifter vid va~usändning-
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ar fortsättningsvis får belasta denna anslagspost. Meddsbchovet for

J985/86 beräknas till ett oförändrat belopp om 30 milj. kr.
Tabell 4. Utvecklingssamarhcte genom SIDA budgetåren 1984/85-1985/86
(milj.

kr.: avrundade belopp)
Medelsram

Förslag till medclsram

1984/85

1985/86
SIDA

U11·cckli11i:s.rnmarhc1c
med länder
Angola
Bangladesh
Botswana
Etiopit:n
Guim·a-Bissau
Indien
Kap Verde
Kenya
Laos
Lesotho
McH;ambiquc
Nicaragua
Sri Lanka
Tam.ania
Vietnam
Zambia
Zimbabwe
Vissa landprogramkostn<ider

105
145
80

Föredraganden

11."i
145
H5
115
70
350
50

Förändring

+ 10

255
75
210
460
365
175
125

115
145
85
115
70
360
50
130
65
35
285
90
120
460
300
200
125

90
2!0
460
300
190
125

30

30

30

2790,0

2 780,0

2835,0

145

165

165

+ 45
+ 20

110

125

125

+ 15

160
360.8
262

180
370
312

180
393
300

+ 20
+ 32.2
+ 38

140,6

163,0

145,6

+

49.2

55.0

53

+ 3.8

Ji11alt Öl'riga anslagsposter

1227,7

1370,0

1361,7

+134,0

Total! 1avecklingssamarbete
gemnn SJ DA-'

4022.7

4520,0

4196,7

+179.04

T1J/ll/1 landpmgrwnmera/ bis1ånd
Regionala insatser
Humanitärt bistånd i
Latinamerika
Humanitärt bistånd i
södra Afrika
Katastrofer m. m.
Ensk. organisationer'
Försöksverksamhct och
metodutveckling m. m. 1
Rekrytering och utbildning av fältpersonal~

IOO

65
.140
45
130
60
25

0

5
+ 15
-r

+

5

-,-

10

-i-

65
35
270

5
0

130

+
+
+
+

5
IO

-

65
15

15
15
0
0

-,-

0

0

5

1
Anslagsposten Försöksverksamhet och metodutveckling m. m. omfattar aven insatsförberedelser och resultatvärdering. Delposten Internationella enskilda organisationer har förts över till anslagsposten Enskilda organisationer.
0
Anslagspostcn omfattar Biträdande experter och FN-volont~irer.
-' Den totala medelsramen för 1984/85 inrymmer 5 milj. kr. av>ecndc samarbete med
Swaziland. I den medelsrarnen ingiir ointecknade reservationsmedel uppgaendc till
55 milj. kr. SIDA:s anslagsframstiillning omfattar förslag om en ny anslag,post "S~ir
,kilda projekt" om 370 milj. kr. Denna summa ingår i totalbc.:loppet för SIDA:s
framsliillning.
4
Anslaget ökar med 229 milj. kr. De disponibla medlen under anslaget ökar med I 7'J
milj. kr. som en följd av att 55 milj. kr. av ointecknade rc,er\'ationsmedel logs i
anspråk budgetftret 1984/85 utöver anslaget.
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Regionala insatser
Under anslagsposten Regionala insatser lämnas i första hand stöd till det
regionala samarbetet mellan de majoritetsstyrda staterna i södra Afrika
inom ramen för samarbetsorganisationen Southern African Development
Coordination Conference (SADCC). Samarbetet syftar till att minska det
ekonomiska beroendet av Sydafrika. Vidare har anslagsposten utnyttjats
för stöd till den Östafrikanska utvecklingsbanken (EADBl. Mekongkommitten och ett regionalt program för fiske i Bengaliska bukten.
Samarbetet mellan SADCC-staterna och det svenska stödet har hittills
huvudsakligen koncentrerats till transporter och kommunikationer. Även
inom andra områden som energiförsörjning. utbildning samt miljö- och
markvård har Sverige goda möjligheter att lämna bistånd. Inom ramen för
SADCC-ländernas prioriteringar av sektorer och projekt bör SIDA även i
fortsättningen främst bereda insatser där hehov kan förvänta~. av svensktillverkad utrustning eller svenska tjänster. Om det är påkallat av särskilda
skäl kan användningen av biståndsmedel bindas till upphandling i Sverige
av utrustning eller tjänster. Så långt som möjligt bör upphandling i Sydafrika undvikas.
Vid SADCC:s givarkonferens 1983 gjordes en svensk utfästelse om 330
milj. kr. för treårsperioden 1983/84-1985/86.
Jag förordar att anslagsposten Regionala insatser höjs med 20 milj. kr.
till 165 milj. kr. för budgetåret 1985/86 och att 135 milj. kr. härav utnyttjas
för fortsatt stöd till regionala insatser inom ramen för SADCC.

Humanitärt bistånd i Latinamerika
Det humanitära biståndet i Latinamerika utgörs till stor del av långsiktigt
stöd för mänskliga rättigheter och politiskt förföljda. Särskilt utvecklingen
i Centralamerika har ställt krav på omfattande nödhjälpsinsatser för ett
ökande antal flyktingar och hemlösa. Bl. a. till följd av den utveckling i
demokratisk riktning som inletts i Argentina. Bolivia och Uruguay har ett
växande antal flyktingar återvänt till sina hemländer. Jag förutser ett ökat
medclsbehov för humanitärt ~töd åt dessa grupper under en ö•1ergångstid.
Biståndet lämnas genom svenska och internationella organi~.ationer som
Diakonia/Frikyrkan hjälper, Kyrkornas världsrad och Workl University
Service till enskilda grupper och organisationer i mottagarländerna. De
förmedlande och mottagande organisationernas kapacitet är av avgörande
betydelse för Sveriges möjligheter att lämna hidrag och tillmötesgå de
behov som finns. Även om den politiska situationen i flera av J.inderna ofta
försvårar det humanitära biståndet. har möjligheterna att lämna effektivt
bistånd - framför allt i Centralamerika - förbättrats under det senaste året
till följd av ökad kapacitet hos mottagande och förmedlande organisationer. Jag finner att situationen i Latinamerika motiverar fortsatta och kraftfulla humanitära histåndsinsatser. Anslagsposten bör höjas med 15 milj. kr.
till 125 milj. kr.
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Humanitärt bistånd i siidra Afrika
Mer än hälften av det humanitära biståndet i södra Afrika utgar till
befrielserörelserna African National Congress (ANCi. som verkar för ett
Sydafrika fritt från apartheid. och South-West African People's Organiw1ion !SWAPO). som arbetar för ett självständigt Namibia. Med hänsyn till
den betydande omfattningen av det humanitära biståndet till befrielserörelserna bedrivs detta numera i former som så långt som möjligt anpassals till
~amarbetet

med programländerna. Då situationen för rörelserna och tlyk-

tingarna ständigt förändras är flexibiliteten inom samarbetet med befrielserörelserna av särskild vikt. Strävandena att bidra till att öka mottagningskapaciteten hos befrielseförelserna bör fortsätta.
Humanitärt bistånd till södra Afrika förmedlas också genom FN, andra
internationella organisationer och svenska enskilda organisationer. På
grund av situationen i och kring Sydafrika har behoven av humanitärt
bistånd ytterligare ökat vilket ställer större krav på förmedlande och mottagande organisationers kapacitet. Flera svenska organisationer har påtagit sig betydande nya uppgifter som förmedlande organisationer. Jag välkomnar denna utveckling.
Jag erinrar om regeringens förslag i prop. 1984/85:56 att I milj. kr. av
medlen under anslagsposten Humanitärt bistånd i södra Afrika skall få
användas för politiska partiers. fackföreningars och folkrörelsers information utomlands om Sydafrikalagen och om den svenska Sydafrikapolitiken
i övrigt.
För insatser under budgetåret 1985/86 anser jag att anslagsposten bör
höjas med 20 milj. kr. till 180 milj. kr. Utöver detta belopp kan medel från
anslagsposten Katastrofer m. m. vid behov utnyttjas för humanitära insatser i södra Afrika.

Katastrofer m. m.
Försörjningsläget i Afrika har visat nödvändigheten av att kortsiktigt
och förebyggande katastrofbistånd samordnas närmare med långsiktigt
utvecklingssamarbete. Flera insatser för katastrofhjälp i programländerna
utgör stödåtgärder för det reguljära utvecklingsbiståndet och är av mer
långsiktig karaktär. Det bör eftersträvas att sådana katastrofinsatser steg
för steg inordnas i det reguljära programsamarbetet och bekostas med
härför avsatta medel. Jag välkomnar i della sammanhang SIDA:s förslag
att katastrofbiståndet till Kap Verde, som regelbundet utgått varje år sedan
1974 p. g. a. torka. omvandlas till stöd för livsmedelsförsörjning inom

ramen för det reguljära samarbetet.
De strukturella problem som ligger bakom försörjningskrisen främst i
Afrika kan förväntas bestå under lång tid. Behov av stora katastrofinsatser
förutses därför också för budgetåret 1985/86. Beredskap bör finnas för
större insatser hl. a. i Etiopien och Mo<;amhique. Anslagsposten Katastrofer m. m. bör även kunna utnyttjas för långsiktiga insatser för livsmedels-
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försörjning och markvård. Därigenom kan mottagarländernas ~årbarhct för
naturkatastrofer minskas. SIDA:s förslag om inrättande av en ny anslagspost för särskilda projekt åsyftar bl. a. att skapa ökade mqjlighetcr till
markvårdsinsatser i och utanför programländerna. Sådana insatser är i
linje med gällande föreskrifter om katastrofbistånd, enligt vilka detta kan
utnyttjas för katastrofförebyggande åtgärder. Jag vill även erinra om att
medlen för katastrofbistånd också utgör en reserv inom det bilaterala
biståndet. Därigenom bör även övriga syften med SJDA:s förslag kunna
tillgodoses med katastrofmedel. Särskilt bör i detta sammanhang pekas på
behovet av att utnyttja anslagsposten Katastrofer m. m. i fall där större
strukturförändringar i programländernas ekonomi påkallar stöd i form av
extra medel.
En översyn av den svenska FN-styrkans specialenhet för katastrofbjälp
har utförts av SIDA. Översynen har lett till att regeringen den 6 september
1984 utfärdat vissa föreskrifter för utnyttjande av specialenh•:ten. Enligt
föreskrifterna skall framställning om specialenhetens utnyttjande härröra
frfm FN eller något av dess specialorgan som har operativt ansvar för
biståndsverksamhet. Specialenheten kan även om särskilda skiil föreligger
utnyttjas för katastrofinsatser inom ramen för det bilaterala utvecklingssamarhetet. Personal och utrustning från specialenheten ställs till förfogande för att genomföra en närmare bestämd hjälpinsats som skall tillmötesgå
omedelbara hjälpbehov eller inriktas på katastrofförebyggance åtgärder.
Vidare skall specialenheten tjänstgöra i grupp under normalt högst sex
månader. Insats av specialenheten skall som regel föregås av rekognoscering på plats av personal från specialenheten.
Beslut om katastrofinsatser föregås av samråd mellan utrik.esdepartementct, SIDA och Svenska röda korset inom den 1972 inrättad~ katastrofgruppen. Denna har att bedöma angelägenheten av katastrofinsatser och
den utformning som dessa bör ges. I betänkandet Effektivare biståndsorganisation (Os U D 1984: I) har biståndsorganisationsutrcdningcn lämnat
förslag om katastrofgruppen. Jag anser att katastrofgruppens organisation
och verksamhetsformer visat sig vara ändamålsenliga. Jag biträder utredningens uppfattning att katastrofgruppen bör ägna särskild uppmärksamhet åt erfarenhetsredovisning av katastrofbistånd och åt granskning av
långsiktiga orsaker till bistånds behov. Som utredningen anfört bör gruppen
när så bedöms lämpligt lämna förslag om ändringar i riktlinjerna för katastrofbiståndet.
Jag förordar att anslagsposten Katastrofer m. m. höjs med 32,2 milj. kr.
till 393 milj. kr.
Enskilda organisationer
Bistånd med medel från anslagsposten Enskilda organisationer är ett
effektivt redskap i utvecklingssamarbetet och ett värdefullt komplement
till det av statliga organ administrerade biståndet. Enskilda organisationers
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insatser erbjuder ofta goda möjligheter att nå de mest utsatta grupperna i
u-liinderna. Administrationskostnaderna kan hållas laga bl. a. p. g. a. att
det ofta finns ett nät av systerorganisationer i mottagarländerna. De enskilda organi~ationerna bidrar även till uppbyggnaden av nya organisationer
och institutioner i u-liinderna. De kan därigenom sk<ipa förutsättningar för
ett aktivt folkligt deltagande i samhällsbyggandet. Stöd ges bl. a. till initiativ som avser att befordra folkbildningen, att förbättra förutsättningarna
för en fri åsiktsbildning i en miljö av politiskt och ekonomiskt förtryck, att
stärka fackliga och kooperativa rörelser och andra organisationer med
ideell och kulturell inriktning. De enskilda organisationerna står många
gånger friare än de statliga biståndsorganen när det gäller att pröva nya
metoder, småskalig teknologi och beslutsformer som ger utrymme för
folklig medverkan.
Enskilda organisationer genomför även biståndsprojekt med medel som
anvisas under anslagsposterna för katastrofbistånd och humanitärt bistånd. Stödet under anslagsposten Enskilda organisationer är av mer långsiktig karaktär och ägnas i betydande utsträckning at hälsovård, undervisning och landsbygdsutveckling.
De enskilda organisationernas arbete och engagemang bidrar till ökad
förståelse för utvecklingsfrågor bland allmänheten i Sverige. Genom sitt
arbete som bygger på en hög grad av offervilja och egna insatser bidrar de
till ett ökat resursflöde till u-länderna och till att många människor i
Sverige engageras för insatser i tredje världen. Som en följd av att enskilda
organisationer sänder ut egen personal får ett växande antal svenskar
erfarenhet av praktiskt arbete i u-land.
Genom att teckna ramavtal med de större organisationerna har SIDA
vunnit administrativa lättnader. Regeringen har på riksdagens uppmaning
uppdragit åt SIDA att verkställa en översyn av de enskilda organisationernas kapacitet att ta emot och förmedla statliga bidrag för biståndsändamål.
Utredningen har den 15 oktober 1984 avgivit en preliminär rapport om sitt
arbete. I anslutning till denna har jag haft överläggningar med företrädare
för organisationerna. Den preliminära rapporten och överläggningarna har
givit vid handen att de enskilda organisationernas arbete väl motsvarar de
av statsmakterna fastställda målsättningarna och att organisationernas kapacitet att förmedla bistånd förbättrats på senare år. Utredningens slutrapport beräknas föreligga vid utgången av juli 1985.
Medel under anslagsposten får användas för barnbidrag för barn till
biståndsarbetare (prop. 1984/85: 39; SoU 6; rskr 66).
Jag förordar att beloppet för anslagsposten Enskilda organisationer höjs
med 38milj. kr. till JOOmilj. kr. Därvid har beaktats att anslagsposten
fr. o. m. budgetåret 1985/86 kommer att innefatta också siidant bistånd
genom internationella enskilda organisationer som f. n. upptas under en
särskild delpost inom anslagsposten Särskilda program.
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Försöks1·crk.rn111hct och metodutl'eckling nz. m.
En ny anslagspost för försöksverksamhct och metodutveckling föreslås
ersätta delposten Ämnesinriktad verksamhet och delposten lm.atsförberedelser och resultatvärdering under den tidigare anslagsposte:i Särskilda
program.
Stöd från anslagsposten Försöks verksamhet och metodutveckling m. m.
bör företrädi::svis inriktas på experimentell och nyskapande verksamhet på
områden som bedöms som angelägna men som är underförsörjda i fråga
om resurser. Bland sådana områden där ökade insatser kan vara påkallade
vill jag framhålla miljö och markvård. energiförsörjning, befolkningsfrågor
och familjeplanering. åtgärder för att främja kvinnans roll och insatser för
massmedia och kultur. Stöd bör lämnas främst för insatser i rrngramländerna. Därvid hör en nära anknytning till de reguljära samarbetsprogrammen eftersträvas. Särskild uppmärksamhet bör ges åt möjligheterna att
utnyllja den svenska resursbasen. Ökad användning av den !;venska resursbasen förbättrar förutsättningarna att erfarenheter från samarbetet
med FN:s fackorgan kan utnyttjas i de bilaterala programmen.
Anslagsposten Försöks verksamhet och metodutveckling m. m. är även
avsedd för insatsförberedelser och resultatvärdering, vilka ger SIDA vidgade möjligheter att förstärka sin fackkompetens för berednir•,g och uppföljning av biståndet, bl. a. genom att anlita konsulter.
Jag föreslår att t45.6milj. kr. avsätts för insatser under an:;lagsposten
Försöksverksamhet och metodutveckling m. m.
Rekrytering och utbildning m· fältpersonal
Anslagsposten Rekrytering och utbildning av fältpersonal utr,yttjas bl. a.
för att finansiera vissa programländers egen rekrytering av wensk och
annan utländsk personal. Därigenom bidrar Sverige till att förstärka och
utveckla mottagarländernas egen organisation och kapacitet för personalrekrytering. Fr. o. m. budgetåret 1985/86 bör även stöd till biträdande
experter och FN-volontärer som nu utgår från en delpost unc:er anslagsposten Särskilda program belasta posten för Rekrytering och u1bildning av
fältpersonal. Jag förordar att 53 milj. kr. avsätts för anslagsposten Rekrytering och utbildning av fältpersonal.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att I. godkänna de riktlinjer och bidrag för utvecklingssamarbete genom
SIDA som jag i det föregående har förordat.
2. till Utl'ecklingssamarhetc genom SIDA för budgetåret 1985/86
anvisa ett reservationsanslag av 4 196 735 000 kr.
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C 3. Information
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

23 100679

Reservation

13 248

23 800000
24600000

Från anslaget bestrids kostnader för att sprida upplysning i Sverige om
situationen i u-länderna samt om Sveriges insatser för att bidra till utveckling i dessa länder. Ungefär en tredjedel av anslaget används för SIDA:s
egen informationsvcrksamhet och ungefär två tredjedelar går till enskilda
organisationers u-landsinformation.

SIDA
SIDA upplyser att SIDA gjort den utvärdering av sin informationsverksamhet som statsmakterna förordat. En följd av utvärderingen är att verket
under det innevarande budgetåret kommer att genomföra en omorganisation av informationsbyrån liksom att nya målgrupper kommer att bearbetas. Vidare utarbetas en ny informationsstrategi.
SIDA betonar att informationsanslaget under den senaste femårsperioden ökat med drygt 13 % medan kostnaderna för SIDA:s egen informationsverksamhet har ökat med 45 %. Styrelsen förordar att anslaget höjs
från 23,8 milj. kr. till 26 milj. kr. och att ökningen till större delen tillfaller
SIDA:s egen information. Förra årets höjning på 800000 kr. tillföll i sin
helhet de enskilda organisationernas del av informationsanslaget.
Styrelsen föreslår vidare beträffande bidragsgivningen till enskilda organisationer att kategorin "årliga fasta bidrag" utgår och att Landsrådet för
Sveriges ungdomsorganisationer (LSU) som enda bidragsmottagare i den
kategorin överförs till kategorin "generella bidrag".

Föredragandens överväganden
Jag välkomnar att SIDA söker komma till rätta med den organisatoriska
sårbarhet som kännetecknat informationsbyrån. SIDA bör lägga upp arbetet så att verket kan beakta de överväganden. som den tidigare nämnda
arbetsgruppen för översyn av SIDA:s organisation kommer att göra. Resultatet av arbetet på en ny informationsstrategi bör redovisas i den kommande anslagsframställningen. Det är lämpligt att ett utförligt målgruppsresonemang ingår i den redovisningen och att verket beaktar behovet att
bearbeta nya målgrupper, såsom näringslivet. Jag vill i detta sammanhang
uttrycka min tillfredsställelse över att SIDA i sin informations verksamhet i
ökande utsträckning uppmärksammar de konkreta resultaten av svenska
biståndsinsater. En sådan inriktning av verksamheten kan vara väl förenlig
med SIDA:s uppdrag att lämna information om u-landsfrågor och utvecklingsproblem i vid mening.
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lnforrnationsanslagets storlek måste noga avvägas mot andra angelägna
hehov inom biståndet. Detta informationsanslag iir högt i förhållande till
andra inforrnationsanslag inom statsförvaltningen. Anslaget bör dock räknas upp med 800000kr. Ökningen hör ft.!rddas mellan SIDA:s egen informationsvcrksamhct och enskilda organisationers infonnationsverksamhet
i förhållande till respektive verksamhets nuvarande andel av anslaget.
Riksdagen beslutade 1979 om en viss utvidgning av kretsen av mottagare
av s. k. generella bidrag för enskilda organisationers informations verksamhet <prop 1978179:113: UU 30; rskr395J. Samtidigt beslutades att Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer (LS U} skulle motta s. k. stående
firligt bidrag. Sedermera har riksdagen beslutat att Stiftelsen Af-o Art skall
tilldelas generellt bidrag. Enligt min mening finns int1: längre anledning att
behålla beteckningen stående årligt bidrag som i praktiken inte skiljer sig
fran generellt bidrag. Landsrådet hör fortsättningsvi~ ingii i kategorin
mottagare av generella bidrag.

Hemställan

Jag hemst~iller att r1:geringen föreslår riksdagen
att 1. godkänna de riktlinjer för Information som jag förordat i det
föregående,
2. till lt{formation för budgetåret 1985/86 anvisa ett reservationsanslag av 24600000kr.

C 4. St)Telscn för internationell utYeckling (SIDA)
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

144527837
164475000
181605000
1984/85

Beräknad ändring 1985/86
Föredraganden

SIDA
Personal
Anslag
Förvaltningskoslnadcr
(varav lönekostnader)
Lokalkostnader.
hemmamyndigheten
Lokalkostnader,
bislåndskonloren
Ullandstillägg m. m.
Till regeringens
förfogande
Engångsanvisning

421

+8

of

109353000
(75 528000)

+ 9()83 000
(+ 4 k47 000)

+ 3409000
I+ I 780000)

11359000

+ 5001000

22 613 000
20500000

+ 5023000
+ 4085000

650000

+ 4 IOOOOO

650000

164475000

+27892000

+17130000

+

799000

+ 5087000
+ 3 485 000
+ 5 000000
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SIDA
SIDA eftersträvar att i största möjliga utsträckning engagera svenska
resurser för att höja kvaliteten i biståndet. En hög grad av svensk medverkan och deltagande av SIDA krävs i biståndet för att svenskfinansierade
resurser skall komma till god nytta.
SIDA anser sin kapacitet otillräcklig för verkets uppgifter. En ökning av
kapaciteten är nödvändig för att bibehålla och öka biståndets effektivitet.
SIDA eftersträvar därför att förbättra sin kapacitet såväl kvantitativt som
kvalitativt. SIDA begär därför medel för åtta nya tjänster i sin anslagsframställning. I en skrivelse till regeringen har SIDA dessutom begärt en tjänst
som överdircktör. en tjänst som byråchef och en kanslitjänst. Vidare äskar
SIDA 4 000000 kr. för inköp och installation av en ny telefonväxel.
.'iOOOOOkr. för utbyte av en minidator och 250000kr. för en gradvis datorisering av biståndskontoren.
SIDA hemställer att kreditgaranti får lämnas för lån till biståndspersonal
om .'i . .'i milj. kr.

Föredragandens överväganden
SIDA:s kapaeitetsproblem bör lösas enligt de riktlinjer som jag angett i
avsnittet om effektivare biståndsadministration. Det statsfinansiella läget
kräver stor restriktivitet vid prövning av alla myndighetsanslag, också
SIDA:s. Jag kan därför inte tillmötesgå SIDA:s begäran om fler tjänster.
För nästa budgetår bör medel för SIDA:s förvaltningskostnader beräknas
enligt ett ettårigt huvudförslag med en reduktion om 2 o/c. Jag har dock
beräknat medel för SJDA:s kontor vid den nyinrättade beskickningen i
Maseru. Ett belopp om 5 000000 kr. bör ställas till regeringens förfogande
att användas för kontoret i Maseru och för de kostnader som kan komma
att uppstå som en följd av den organisatoriska översynen av SIDA.
Regeringen har gett SIDA i uppdrag att i samråd med statskontoret
utarbeta en handlingsplan för ADB-verksamheten inom SIDA. I avvaktan
på resultatet av utredningsarbetet är jag inte beredd att biträda SJDA:s
krav på medel för datorisering. Jag kan heller inte nu föreslå att medel
anvisas för en ny telefonväxel. Införskaffning bör ske enligt den plan som
statskontoret har inkommit med till regeringen.
Jag biträder SIDA:s förslag om att kreditgaranti för lån till histandspersonalen bör få lämnas också fortsättningsvis. Det bör ske genom att en
engagemangsram om 15 milj. kr. förs upp för ändamålet. Eventuella kostnader bör belasta myndighetsanslaget.
Hemställan
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att I. till Styrelsen fiir internationell utveckling (SIDA J för budgetåret
1985/86 anvisa ett förslagsanslag av 18160.'i000 kr.,
.., fastställa en ram om 15 000 000 kr. för statlig garanti för Lån till
personal inom histllnd.1:fi'in·altningen.
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C 5. Nämnden för u-landsutbildning
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

17825000
16890000
17 800000
1984/85

Beräknad ändrin;; 1985/86
Nämnden

Personal
Anslag
Förvaltningskostnader
(var<1v lönekostnader)
Elevförmåner
·
Lokalkostnader
Utbildnings bidrag
Engångsanvisning

34

Föredraganden

of

of

500000

+ 817000
(+633000)
+ 113000
5000
+2500000
+ 30000

+272000
<+200000)
+113000
- 5000
+500000
+ 30000

16890000

+3455000

+910000

8825000
(6435000)
2 290000
5 275000

Nämnden

ett

Nämnden för u-landsutbildning för i sin anslagsframställning
målgruppsresonemang som leder till att nämnden skall prioritera kurser för
dem som inom kort skall resa ut för u-landstjänstgöring, för opinionsbildare och för u-landsmedborgare. Nämnden menar att kursutbudet bör
anpassas till en sådan inriktning av verksamheten. Nämnden framhåller
vidare behovet av ändamålsenliga lokaler liksom av en översyr1 av organisationen och ekonomiadministrationen vid Sandö U-Centrum. Nämnden
begär 360000kr. för samarbetet med statens skola för vuxna (SSVH> i
Härnösand. 2000000kr. för utbildningen av Svensk Volontär Samverkans
(SYS) volontärer och 500000 kr. för utbildning av mindre enskilda organisationers volontärer vid U-Centrum.

Föredragandens överväganden
Såsom förutskickades i budgetpropositionen för innevarande budgetår
har verksamheten vid Li-Centrum ut värderats. Ut värderingen. som remissbehandlats. har utmynnat i en rad rekommendationer. Flertalet av
dessa rör frågor till vilka nämnden och U-Centrums ledning har att ta
ställning. Det gäller bl. a. vissa förslag beträffande U-Ccntrums inre organisation. elevrekrytering och ekonomiadministrationen. Vissa centrala förslag - bl. a. beträffande nämndens ställning och en eventuell .,kolstyrelse
- bör beredas vidare, varför jag nu inte är beredd att ta stiillning till dem.
Utvärderarna framhåller behovet av att se över terminskurscn och kursutbudet i övrigt. De pekar också på möjligheten att bearbeta nya målgrup-
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per, bl. a. lärare och studieledare, men döljer inte svårigheterna vad gäller
andra målgrupper, t. ex. näringslivet. Jag instämmer i utvärderarnas överväganden i den här delen och noterar att de därvid ansluter till tankegångar
som diskuterats inom nämnden och skolledningen. Nämnden hör således
fortsätta arbetet med att revidera kursutbudet och analysera tänkbara
målgrupper. Den bör i den kommande anslagsframställningen utförligt
redovisa sin syn på målen för den avgiftsfinansierade verksamheten. Jag
delar också utvärderarnas åsikt att verksamheten behöver en pedagogisk
förstärkning. En tjänst som rektor bör därför inrättas. Den kan delvis
finansieras med utnyttjande av medel för en lärartjänst.
Utvärderarna föreslår att det träffas en överenskommelse mellan
U-Centrum och SIDA som reglerar samarbetet dem emellan. Jag är inte
övertygad om att en sådan överenskommelse är ändamt1lsenlig. Jag utgår
ifrån att SIDA också fortsättningsvis kommer att anlita U-Centrum i betydande omfattning så som angetts av statsmakterna ( prop. 1980/81 : 117:
UU 23; rskr 271). SIDA bör emellertid stå formellt fritt att köpa sina
utbildningstjänster från de institutioner och de företag som är mest konkurrenskraftiga. Såvitt gäller relationen mellan U-Centrum och SIDA:s kursgård vill jag framhålla att det kan verka hämmande på verksamhetens
fortsatta utveckling om man alltför strikt avgränsar de håda institutionernas ansvarsområden. En viss arbetsfördelning är dock önskvärd. så att ej
en klar dubblering sker. Gränsdragningsproblemen har främst avsett utbildning för dem som står inför ett uppdrag i ett u-land. U-Centrum har här
en given roll vad gäller utbildning av volontärer och språkutbildning. Men
U-Centrum bör också kunna lämna annan s. k. förberedelseutbildning. I
den mån denna kräver nära samverkan med berörda byråer på SIDA finner
jag det emellertid naturligt att kursgården svarar för utbildningen.
Utvärderarna understryker att särredovisningen av intäkterna frän den
avgiftsfinansierade verksamheten behöver förbättras. Jag instämmer och
avser att återkomma till regeringen i frågan i samband med att regleringsbrev utfärdas.
Skolans lokalbehov och kostnaderna för olika alternativ har utretts
under det senaste året. Av det föreliggande materialet drar jag slutsatsen
att en om- och tillbyggnad av Sandö U-Centrum bör genomföras i enlighet
med den projektering som byggnadsstyrclsen företagit på regeringens uppdrag. En sådan om- och tillbyggnad ger enligt min mening ändamålsenliga
lokaler och förliiggningsbyggnader som väl tillgodoser skolans behov. Chefen för försvarsdepartementet har i sin anmälan till statsbudgeten för
1985/86 upptagit 8000000 kr. för om- och tillbyggnaden. Beloppet bör
belasta biståndsramen i form av en s. k. avräkning. Kostnadsramen för
investeringen är preliminärt beräknad till 20milj. kr. i prisläge 1984-01-01.
Jag vill inte utesluta en framtida höjning av det beloppet för att lokalernas
standard skall kunna förbättras ytterligare. Vidare beriiknar jag preliminärt
530000 kr. för de inventarier som kan komma att behövas.
Jag kan inte tillmötesgå nämndens begäran att särskilda medel anvisas
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för samarbetet med SSVH i Härnösand. Konsekvenserna av att anslagsvägen finansiera utbildningen av SVS volontärer är inte tillräcklig1 belysta för
att jag skall kunna biträda det förslaget. Jag ställer mig däremot positiv till
förslaget att ställa 500000 kr. till U-Centrums förfogande att användas för
utbildning av mindre organisationers volontärer. Detta bör ske försöksvis.
De organisationer. för vilkas räkning medlen används, förutsätts utnyttja
utbildningskomponenten i volontärschablonen för att täcka en del av utbildningskostnaderna.
Det är ännu oklart om de förmåner som utbetalas till eleverna vid Sandö
U-Centrum är att betrakta som skattepliktig inkomst. För dm händelse
elevförmånerna kommer att bedömas som skattepliktiga bör i likhet med
innevarande budgetår ett belopp om 725 000 kr. reserveras på posten
Elevförmåner.
Med hänsyn till vad jag tidigare har anfört om behovet av pedagogisk
förstärkning vid U-Centrum bör nämnden tilldelas medel motsvarande ett
modifierat euårigt huvudförslag.
Hemställan
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att 1. godkänna de riktlinjer för u-landsutbildning som jag förordat i det
föregående.
2. godkänna förslaget att det vid nämnden för u-landsutbildning får
finnas en extra ordinarie tjänst som rektor.
3. till Nämnden .får u-landsuthildninR för budgetåret l 9~:5/86 anvisa
ett förslagsanslag av 17 800 000 kr.

C 6. Styrelsen för u-landsforskning (SAREC)
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

161558000
162360000
173 715000

Reservation

1984/85

33 283 179

Beräknad ändring 1985/86

SAREC
Personal
Anslag
Förvaltningskostnadcr
(v;trav lönekostnader)
Prngramvcrksamhet

19

5 485 000
(3 231 000)
156 875 000
162360000

Föredraganden
of

+2

+

+

(+

(+

715000
4%00())
+21925000
+22640000

3.55 000
105000)
+ 11000000
+11355000
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SAREC
Styrelsen för u-landsforskning ISARECl föreslår en höjning av anslaget
till 185 milj. kr. för budgetåret 1985/86. Det innebär en ökning med
22 640 000 kr. i förhållande till innevarande hudgetk
SAREC är inrättat med två huvudmotiv: strävan att inom ramen för
Sveriges utvecklingsbistånd ge forskningen en mer framträdande plats än
u-länderna själva funnit det möjligt att tillmäta denna: och önskan att
tillförsäkra forskningsärendena vetenskaplig kompetens och enhetlig prövning. Enligt sin instruktion skall SAREC främja forskning som kan underlätta för u-länderna att utvecklas mot ekonomisk och social rättvisa. Ett
centralt mål för verksamheten är därvid att stärka nationell forskningskapacitet i u-länder.
SAREC:s verksamhet innefattar stöd till fjorton särskilt utvalda
u-länder, stöd till forskningssamarbete mellan u-länder och stöd till särskilda projekt, stöd till internationella forskningsprogram samt stöd till svensk
u-landsforskning.
Under budgetåret 1983/84 uppgick de totala utbetalningarna till ca
162 milj. kr. Utbetalningstakten i synnerhet inom det bilaterala samarbetet
har ökat väsentligt. För 1984/85 beräknas den ingående reservationen till
33,3 milj. kr., varav 24,2 milj. kr. intecknats. Under 1984/85 beräknas den
ointecknade reservationen helt tas i anspråk. Kostnaderna för sekretariatet och SAREC:s administration ligger kvar på samma nivå som tidigare,
dvs. 3 % av budgeten.
SAREC föreslår att det inrättas två nya forskningssekreterartjänster,
med inriktning på hälso- och nutritionsområdet respektive teknik och
industrialisering, särskilt energiforskning.
SAREC redovisar i sin anslagsframställning ett huvudalternativ på förvaltningskostnaderna uppgående till 5 733 000 milj. kr.
Översyn av SAREC:s verksamhet
På uppdrag av riksdagen har regeringen låtit påbörja en särskild översyn
av SAREC:s verksamhet. Resultatet av utredningen skall föreligga under
sommaren 1985, så att det kan presenteras för riksdagen i budgetpropositionen avseende budgetåret 1986/87.
Utredningens arbete är koncentrerat kring kartläggning och analys av
verksamhetens inriktning och stödets fördelning på olika stödformer. I den
analys som skall utföras ingår diskussion av kriterier för val av projekt och
ämnesområden, avvägningen mellan institutionsstöd, projektstöd och institutionssamarbete samt frågor rörande samarbetsländernas utvecklingsprogram.
Graden av måluppfyllelse och svårigheterna att mäta denna ingår också i
utredningsarbetet, liksom en diskussion om en eventuell ämnesmässig
koncentration av landprogrammen.
Det bilaterala samarbetet har inte hittills utvärderats. Därför koncentreras huvuddelen av utredningens arbete till Iandprogrammen. Detta stu7 Riksdagen 198-1185. I wml. Nr 100. Bilaga 5
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dium kommer att ske bland annat genom ett antal fallstudier. Utredningen
avser emellertid också diskutera frågan om de internationella programmens och de svenska projektens andel av SAREC:s resurser är väl avvägd,
och om vilka andelar som på sikt synes lämpliga.
Utredningen avser också genomföra vi~sa internationella jämförelser.
Det är utredningsmännens förhoppning att de internationella jämförelserna
skall kunna bidraga till en diskussion om de olika ländernas förutsättningar
att nyttiggöra forskningsresultaten.

Föredragandens överväganden
I avvaktan på resultatet av översynen av SAREC och riksdagens behandling av denna i samband med behandlingen av budgetprnpositionen
för budgetåret 1986/87, bör inga avgörande förändringar av inriktningen av
SAREC:s verksamhet göras. Detta är också utgångspunkten i SAREC:s
anslagsäskande. Tyngdpunkten förutsätts ligga kvar vid en successiv fördjupning av det bilaterala forskningssamarbetet, utan att länderkretsen
utvidgas. Också under budgetåret 1985/86 kommer SAREC:s bidrag till
internationella forskningsprogram att vara den mest resurskrävande delen
av SAREC:s verksamhet, om än dess sammanlagda andel av resurserna
minskar något.
I ett annat sammanhang har jag haft anledning att beröra jordbruksnäringens kris i Afrika. Det fordras ökad kunskap om de existerande jordbrukssystemen i Afrika söder om Sahara. för att dessa ländc:rs egna ansträngningar och biståndsinsatserna på området skall kunna leda till en
ökad självförsörjningsgrad och till en jordbruksproduktion för avsalu.
Inom ramen för den återhållsamhet som indikerats avseende nya program
och aktiviteter. bör SAREC under det kommande budgetåret sträva efter
att finna effektiva former, såväl inom det bilaterala som det multilaterala
programmet, att stödja forskning av omedelbar relevans för Afrikas jordbruksproblem. SAREC bör också fortsättningsvis uppmärksamma forskningsinsatser inriktade mot u-ländernas övriga egna naturresurser.
I enlighet med den allmänna restriktivitet som gäller för myndighetsanslagen och med hänsyn till den pågående översynen. kan jag inte biträda
SAREC:s förslag att inrätta två forskningssekreterartjänster. För nästa
budgetår bör medel för SAREC:s förvaltningskostnader beräknas enligt ett
ettårigt huvudförslag med en reduktion om 2 %. Anslaget för forskningssamarhete bör räknas upp med 9 milj. kr. Därutöver avsätts 2 milj. kr. för
Beijerinstitutet.

Hemställan
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att I. godkänna de riktlinjer för verksamheten vid styrelsen för
u-landsforskning (SARECJ som jag förordat i det för:!gående,
2. till Styrelsen för u-landsforskning (SAREC! för budgetåret
1985/86 anvisa ett reservationsanslag av 173 715 000 kr.
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C 7. Nordiska afrikainstitutet
1983/84 utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

2 754000
2 835000
3195000
1984/85

Beräknad ändring 1985/86
Föredragandcn

Institutet

Personal
Anslag
Förvaltningskosrnadcr
(varav lönekostnader)
J,okalkostnadcr
Engångsanvi,ming

10

of

of

2 180000

T406000

(I ~60000)

i-t· 237 ()()())

605 000
50000

+ 41 000
- 50000

+390000
( + 259900)
+ 20000
- 50000

2835000

+397000

+360000

Institutet
Institutet framhåller i sin anslagsframställning att ett allt större intresse
för Afrika märkts på senare tid och att institutets verksamhetsinriktning är
väl ägnad att möta efterfrågan på dokumentation och information rörande
situationen i Afrika.
För att kunna tillgodose det ökade behovet av information om Afrika
anser institutet det angeläget att det tillförs ökade resurser för modernisering av biblioteket i form av ADB-utrustning. Den föreslagna moderniseringen skulle kunna igångsättas med ett ökat anslag på - utöver institutets
huvudförslag - 80000 kr. enligt uppskattningar som gjorts i samarbete
med statskontoret.

Föredragandens överväganden
För nästa budgetår bör medel för Nordiska afrikainstitutets verksamhet
beräknas enligt ett ettårigt huvudförslag med en reduktion om 2 %. En
mycket värdefull tillgång för såväl det svenska som det övriga nordiska
u-landskunnandet är institutets centralbibliotek. Jag delar institutets uppfattning att biblioteket bör moderniseras och har beräknat 80 000 kr. härför.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Nordiska aji"ikainstitutet för budgetåret 1985/86 anvisa ett
förslagsanslag av 3 195 000 kr.
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C 8. Övriga u-landspolitiska insatser m. m.
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

155 626 000
468 980 000
I 029350000

Reservation

978 308460

I ett bredare perspektiv på Sveriges relationer med u-länder utgår biståndsmedel genom en rad samarbetsorgan. Beredningen för internationellt tekniskt-ekonomiskt samarbete (BITS). fonden för industriellt samarbete med u-länder (SWEDFL'NDJ och importkontoret för u-landsprodukter <IMPODl, har inrättats särskilt för att främja ekonomi:;kt och tek-

niskt samarbete med u-länder bl. a. utanför programlandskreU;en. Genom
svenska institutet förmedlas biståndsmedel för stipendieprngram som
främjar person- och erfarenhetsutbyte inom samhällsområden av väsentlig
betydelse för u-ländernas utveckling. Kunskapsöverföring intar en central
plats i samtliga nämnda program. I svenska institutets biståndslinansierade
verksamhet främjas även kulturellt samarbete med u-länder.
Den bredare u-Iandspolitiska verksamheten har givit goda f·rfarenheter
och bör därför utvecklas vidare. Det bör i detta sammanhang vara möjligt
att ytterligare samordna verksamheter inom och utanför biståndsområdet i
deras allmänpolitiska och biståndspolitiska aspekter. De u-landspolitiska
instrumenten under anslaget bör fr. o. m. budgetåret 1985/86 k•)mpletteras
med en särskild medelsanvisning för betalningsbalansstöd. Med hänsyn till
skuldsituationen i många u-länder är det angeläget att Sverigf' har beredskap att stärka betalningsförmågan, särskilt hos programländer och vissa
BITS-länder.

BITS anslagsframställning
BITS föreslår att anslaget för tekniskt samarbete inklusive finansiellt
stöd för budgetåret 1985/86 skall uppgå till 135 milj. kr. Förslaget innebär
en ökning med ca 47 milj. kr. från budgetåret 1984/85. Härav föreslås att ca
6,5 milj. kr. används till expert-. kultur- och stipendiatutbyte och 2 milj. kr.
till konsulter för medverkan i granskning och utvärdering av projektförslag.
Beredningen föreslår vidare ett anslag på 375 milj. kr. för u-krediter.
vilket innebär oförändrad volym jämfört med budgetåret 1984/85. Därtill
begär BITS bemyndigande att göra utfästelser om sammanlagt högst I 000
milj. kr. för att anslagsmcdlen skall kunna utnyttjas effektivt.
För att bestrida BITS administrativa kostnader föreslås ett belopp om
3.8 milj. kr. Två nya handläggartjänster föreslås.
Samarbete av en regelbunden karaktär pågår nu med omkring 15 länder
vartill kommer andra länder i vilka enstaka insatser gjorts eller håller på att
genomföras. U-kreditgivningen omfattar dessutom vissa av programlän-
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derna. Ett begränsat samarbete med ett stort antal u-länder har möjliggjorts genom de internationella kurser som anordnats genom BITS.
I några fall har BITS bidragit till uthildningsprogram i anslutning till
industriprojekt där SWEDFUND är engagerad.
BITS anser att det bör vara möjligt att med tillämpning av de internationella reglerna på området om särskilda skäl föreligger bidra till utbildningsinsatser i anslutning till enstaka större kommersiellt finansierade investeringsprojekt.
Svenska institutet administrerar dels ett program för expertutbyte mellan Sverige och u-länderna. dels en försöksverksamhet med kulturutbyte
med u-länder och dels ett särskilt u-stipendieprogram för sökande från
u-länder för högre studier i Sverige.
BITS beräknar preliminärt att 3 milj. kr. behövs för cxpertutbytcsprogrammet för budgetåret 1985186. I väntan på utvärdering beräknar BITS ett
behov av 2 milj. kr. för kulturutbytesprogrammet och av 1,5 milj. kr. för
det nyligen påbörjade u-stipendieprogrammet. BITS föreslår att det slutliga beloppet för de tre programmen och beloppets fördelning mellan dem
får fastställas av BITS under våren 1985.

U-krediter

U-krediter är statsstödda krediter som med utnyttjande av biståndsmedel kan lämnas på mjuka villkor till vissa u-länder för att finansiera svenska
varor och tjänster i projekt som främjar dessa länders ekonomiska och
sociala utveckling. I förra årets budgetproposition redovisades en utredning av det system för u-krediter som infördes 1981, och vissa förslag till
ändringar i systemet framlades. Riksdagen beslöt våren 1984 om sådana
ändringar att gälla från och med I januari 1985. Dessa innebär att u-krcditernas karaktär av utvecklingspolitiskt instrument förstärks samtidigt som
hela kostnaden för de uppmjukade kreditvillkoren kommer att belasta
anslaget C 8. Övriga u-landspolitiska insatser m. m. Huvudansvaret för
kreditbesluten läggs på BITS
Under förberedelserna för införandet av det ändrade systemet har BITS
övervägt olika möjligheter att undvika kursrisker. En intern utredning som
BITS låtit genomföra utmynnar i slutsatsen att kursrisker kan medföra
stora variationer i belastningen på anslaget. BITS saknar f. n. kompetens
för den bankmässiga och för BITS övriga verksamhet främmande arbetsuppgiften att följa växelkursutvecklingen och föreslå eller vidta de åtgärder
som erfordras för att minimera framtida anslagsbelastning p. g. a. valutaförändringar. Risken till följd av växelkursförändringar skulle bortfalla om
riksgäldskontoret fick möjlighet att för BITS:s räkning föra konto i annan
valuta än svenska kronor.
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BITS administrativa kostnader
I sin anslagsframställning anför BITS att utbetalningarna ökat med i
genomsnitt närmare HJO'Ji-, per år under den senaste femårsperioden och att
de administrativa kostnadernas andel av utbetalningarna unoer den perioden sjunkit från 6,2 % till 1,6% och beräknas minska till I% 1984/85.
Beredningen framhåller att dess kapacitet inte motsvarar verksamhetens
omfattning. Administrationen av tekniskt samarbete och in•:ernationella
kurser är särskilt resurskrävande. Beredningen föreslår därför att den
tillförs en tjänst som förste byråsekreterare för internationella kurser och
en enhet~chef för tekniskt samarbete. Därutöver begär beredningen 50 000
kr. för databehandling inklusive ordbehandlingsutrustning.
Beredningen förordar att drygt 3,8 milj. kr. anvisas för budgetåret
1985186 för bestridande av de administrativa kostnaderna.

S\.\'EDFlJr\D:s anslagsframställning
SWEDFUND inledde sin verksamhet i januari 1979. En ut•1ärdering av
resultat 01.:h erfarenheter från den inledande femårsperioden har utförts av
fonden. Fonden har i anslagsframställningen redovisat den gjorda utvärderingen och pekat på behov av åtgärder från statsmakternas sida för att öka
fondens kapacitet. Framställningen utmynnar i ett förslag om att fondens
grundkapital ökas med 200 milj. kr. till 300 milj. kr och att kapitaltillskottet
utbetalas med 65 milj. kr. under vardera budgetåret 1985/86 och 1986/87
och med 70 milj. kr. under budgetåret 1987/88 under den kommande
femårsperioden. SWEDFUND anför vidare att det, även ,j framtiden,
kommer att finnas behov av stöd till utbildningsinsatser i anslutning till
projektens inledande driftfas samt komplettering av SWEDFUND:s utlåningsmöjligheter med mjuka lån.
SWEDFUND anser sig kunna konstatera att efterfrågan finns på en
ökad verksamhetsvolym från intressenter både i u-länderna och i Sverige.
Samtidigt pekar hittillsvarande erfarenheter på att större insatser kan
komma att behöva göras av fondens personal än man tidigare räknat med
för att gjorda investeringar skall kunna leda till lönsam drift. Detta slag av
insatser ställer speciella krav på erfarenhet och kunskap hos SWEDFUND:s personal. Fonden anser sig böra begränsa sig till en wrksamhetsnivå som innebär att årligen 6-8 ärenden om nya projekt eller tilläggsinvesteringar förs fram till beslut. Den genomsnittliga insatsen i dessa beräknas till 7 milj. kr. Vid slutet av nästa femårsperiod skulle därmed antalet
projekt under förvaltning uppgå till ca 50. De finansiella åtagandena för
dessa skulle vara drygt 400 milj. kr. För att genomföra ett sådant program
behövs ett kapitaltillskott på 200 milj. kr.
För tekniskt bistånd och mjuka lån står redan idag medel till förfogande,
framför allt inom anslag som disponeras av BITS men ocksl1 inom ramen
för det av SIDA förvaltade bilaterala biståndet.
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Tekniskt bistånd
En av SWEDFUND:s huvuduppgifter är att överföra kunnande till
u-länderna om ledning och drift av industriell verksamhet. SWEDFUND:s
insatser riktar sig till länder med en förhållandevis låg utbildningsnivå och
outvecklad infrastruktur. I sådana projekt kan det vara svårt att inrymma
finansiering av de insatser för utbildning och företagsledning som krävs för
en framgångsrik drift av de färdiga anläggningarna. I den mån tekniskt
bistånd från svensk partner behöver tillgripas i sådana projekt, tvingas
projektföretaget bära personalkostnader som är förhållandevis höga, särskilt i jämförelse med vad som är normalt vid avlöning av lokal personal.
Projektföretagen står därför ofta inför problemet att under en inledningsfas
bära de särskilda kostnader som sammanhänger med tekniskt bistånd från
svensk partner eller eventuellt annan extern expertis - in till dess att
projektföretagets ordinarie personal kan självständigt ombesörja driften.
Projektföretaget kan vanligen inte finansiera sådana kostnader ur sitt rörelseresultat.
I några projekt har behovet av finansiering för detta ändamål kunnat
tillgodoses av BITS genom förmedling av SWEDFUND. Medelsbehovet
för ändamålet har av SWEDFUND uppskattats till 5-10 milj. kr. per år.
För projekt i programländerna är det under vissa förutsättningar möjligt att
ordna finansiering inom det av SIDA administrerade bilaterala biståndet.
SWEDFUND framhåller att fondens projekt kräver specifik utbildning
t. ex. i tekniska frågor samt driftledningskunnande. Behovet av utbildning
och driftledningskunnande utifrån har enligt SWEDFUND visat sig vara
betydligt större till såväl tidslängd som omfattning än vad som tidigare
antagits. Tidigare förutsattes att dessa kostnader skulle kunna inkluderas i
projektens investerings- och driftskostnader. Framför allt i fattigare länder
och i mindre projekt saknas inte sällan sådana förutsättningar. När nu ett
växande antal projekt går in i sitt genomförandeskede förutser SWEDFUND ett väsentligt ökat behov av tekniskt bistånd. Det stöd som kan
erhållas genom BITS bör härvid enligt fonden utvidgas till att omfatta även
olika former av stöd till driftledningsinsatser. BITS har lämnat utfästelse
om bidrag med sammanlagt ca 9 milj. kr. till utbildningsinsatser i fem
sådana projekt.
BITS, SIDA och riksbanken som lämnat syn.punkter på SWEDFUND:s
framställning anser att det principiella resonemanget bakom SWEDFUN D:s bedömning är riktigt och att det därför är rimligt att med biståndsmedel under en begränsad tid bidraga till utbildnings- och driftledningsinsatser som är nödvändiga för att få igång en verksamhet. BITS delar
SWEDFUND:s uppfattning att projekt bör väljas och utformas så att de
normalt förmår bära sina egna kostnader. Undantag bör ske i särskilda fall,
t. ex. när projekten är förhållandevis små och därför har svårt att bära
utbildningskostnader eller när mottagarlandet ingår bland de fattigaste
Hindcrna. HITS tillstyrker användning av biståndsmedel för driftlcdningsstöd av det slag SWEDFUND föreslagit.
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Kompletteri11g av SWEDFUND:s 111/å11ingsmäjliglreter

Lån från SWEDFUND till projektföretagen lämnas i princip till marknadsmässiga villkor som ger täckning för SWEDFUND:s kostnad jämte
skälig marginal för risk och administration. SWEDFUND:s utlåningsränta
utgör f. n. ca 13 %.
Förstudierna beträffande hittills gjorda insatser har pekat på att projekten i och för sig kan bära marknadsmässiga lånevillkor. Om generella
subventioner införs för att reducera kapitalkostnaderna föreligger risk för
snedvridning i projektvalet ur samhällsekonomisk synpunkt. Däremot har
krav på förmånliga villkor kommit till allt starkare uttryck från de valutavårdande myndigheterna i flera länder. SWEDFUND pröv<ir f. n. olika
alternativ för räntesättning som i någon mån tar hänsyn till des>a önskemål
utan att principen om marknadsmässighet i långivningen behöver överges.
I några fäll har det visat sig möjligt att utnyttja u-krediter i anslutning till
SWEDFUND-projekt.
I sin framställning redovisar SWEDFUND överväganden om en kreditform med koncessionella villkor som är bättre anpassade till LJtvecklingsländernas situation än SWEDFUND:s nuvarande långivning. En sådan
låneordning skulle kunna liknas vid Nordiska investeringsbankens projektinvestcringslån som medger finansiering - dock utan koncessionella inslag
- av t. ex. infrastruktur, rörelsekapital och igångkörn.ingskostnader i projekt i vilka det föreligger ett intresse från minst två nordiska länder.
SWEDFUND anser det vara lämpligt att frågan om att infon ett sådant
kreditsystem närmare utreds.
Förstärkning av SWEDFVND:s kapital

SWEDFUND:s finansiella åtaganden överstiger redan nu fondens
grundkapital om 100 milj. kr. Utbetalningarna uppgår till ca 60 milj. kr. och
beräknas nå 100 milj. kr. vid årsskiftet 1985. SWEDFUND:s bemyndigande att med statsgaranti låna upp medel på kapitalmarknaden kommer
därför att behöva tas i anspråk inom en nära framtid med mindre ytterligare kapitaltillskott lämnas. SWEDFUND anser sig behöva et1: kapitaltillskott under femärsperioden 1984/85- 1988/89 på 200 milj. kr. Efter att ha
övervägt olika sätt att tillföra SWEDFUND detta tillskott, har fonden
stannat för utvägen att begära en höjning av grundkapitalet i kombination
med att lånebemyndigandet utnyttjas.
SWEDFUND finner dä1för att grundkapitalet bör ökas med :!00 milj. kr.
från nuvarande 100 milj. kr. till 300 milj. kr. Härigenom erhålles en bas för
investeringsverksamheten under den kommande femårsperioden som gör
att möjligheten till upplåning på kapitalmarknaden endast behöver utnyttjas i begränsad omfattning.
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Föredragandens överväganden
Dt:n hittills förda bilaterala u-landspolitiken inom ramen för BITS.
SWEDFUND och IMPOD har visat sig vara ändamfilsenlig. Det har visat
sig vara effektivt för ekonomisk utveckling att genom användning av
biståndsmedel knyta svenska institutioner och företag till u-landssamarbetet och utnyttja deras intresse och kapacitet för alt utveckla ett brett
samarbete mellan Sverige och de berörda u-länderna. Det finns goda skäl
att ytterligare utveckla denna verksamhet dels genom att i vissa fall öka
tilldelningen av biståndsmcdel och dels genom att genom mindre förändringar i verksamhetens inriktning bidra till ett effektivare utnyttjande av
befintliga resurser på ett samordnat sätt. Även med programliinderna som
mottar bistånd genom SIDA hör i ökad utsträckning samarbete av det slag
som bedrivs av BITS. i synnerhet inom ramen för det tekniska samarbetet,
vidare utvecklas. Detta har redan skett genom användning av medel för
konsulttjänster inom ramarna för utvecklingssamarbete med programländerna. Jag föreslår att SIDA under budgetåret 1985/86 vidare utvecklar
denna samarbetsform och i samråd med BITS, SWEDFUND och IMPOD
framlägger förslag om hur denna verksamhet i fortsättningen bör bedrivas.
I konsekvens med att en betydande del av BITS verksamhet numera
utgörs av u-kreditgivningen har regeringen beslutat att ändra myndighetens namn till beredningen för internationellt tekniskt-ekonomiskt samarbete. Förkortningen BITS bibehålls.
Tekniskt samarbete
Den av BITS föreslagna allmänna inriktningen på det tekniska samarbetet förefaller väl motiverad. Det tekniska samarbetet har fungerat väl och
visat sig vara en värdefull biståndsform genom att andra resurser än
biståndsmedel kan tillföras mottagarlandet. Genom sin karaktär av bilateralt samarbete med inslag av givande och tagande på ömse sidor har det
blivit en i u-länderna mycket uppskattad biståndsform. I många fall har
dessutom det tekniska samarbetet fungerat som en inledning eller ett
komplement till u-kreditsamarbetet. Jag delar BITS uppfattning att en
ökad satsning bör göras på utbildning för enskilda länder och internationella kurser liksom att finansiellt stöd bör kunna lämnas i större omfattning än
hittills och att stödet till försöksutrustning ökas. Under innevarande budgetår beräknas tillgängliga medel kunna utnyttjas. Jag föreslår mot denna
bakgrund att ett belopp om 122.6 milj. kr. anvisas för tekniskt samarbete
under budgetåret 1985/86. Däri bör inkluderas medel som beviljas av BITS
för insatser för utbildning och driftledning i anslutning till SWEDFUN D-projekt. Jag beräknar ett medelsbehov i storleksordningen 10 milj.
kr. för detta ändamål. Vidare bör 2 milj. kr. få utnyttjas för konsultmedverkan för granskning och utvärdering av projektförslag inom det tekniska
samarbetet och u-krcditsystemet.
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BITS anser att det bör vara möjligt att. om särskilda skäl föreligger.
hidra till insatser i samband med enstaka större kommersiellt finansierade
investeringsprojekt. Jag föreslår att dessa möjligheter pröva~; i ökad utsträckning. då en sådan insats kan få en stor utvecklingsfrämjande effekt.
Samtidigt bör Sverige medverka i utvecklingen av de internationella reglerna på detta område för att förhindra att sådana utbildningsinsai:ser primärt
används i exportfrämjande syfte och därmed snedvrider den internationella handeln.
Enligt BITS förslag bör medel för tekniskt samarbete kunna användas
för Svenska institutets program för expertutbyte mellan Sverig·~ och u-länderna. för kulturutbytesprogrammet och för u-stipendieprogrammet. I avvaktan på att finansieringen av stipendieprogrammen vidare utreds, föreslår jag att högst 2 milj. kr. får användas för att täcka kostnaderna för
u-landsdelen av det gästsstipendieprogram som förvaltas av Svenska institutet. Det samlade beloppet för insatser genom Svenska institutet bör
uppgå till högst 8.5 miij. kr. för budgetåret 1985/86. Det slutliga beloppet
och dess fördelning mellan de olika programmen hör fastställas av regeringen.

U-krcditcr
Utvecklingen av u-kreditgivningen har under budgetåret 1983/84 varit
tillfredsställande. Den förstärkning av den biståndspolitiska inriktningen
som förordats i prop. 1983/84: 100. bilaga 5 har genomförts i pra.ktiken. Jag
räknar med att u-krediterna som biståndspolitiskt instrument skall verksamt bidra till en breddning av Sveriges relationer med vis:;a u-länder
samtidigt som den ekonomiska och sociala utvecklingen i länderna främjas.
Delposten för u-krediter har av BITS föreslagits till ett oförändrat belopp om 375 milj. kr. för budgetåret 1985/86. Den föreslagna oförändrade
nivån beror bl. a. på att de administrativa resurserna för en ökad verksamhetsnivå varit för små samtidigt som tid fått utsättas för omläggningning av
systemet och att den utvecklingspolitiska orienteringen av u-krediterna
stärkts vilket medgivit godkännande av färre kreditförslag än planerat.
Efter en genomgången konsolideringsfas räknar jag ändå med att anslaget
för u-krediter under det nästkommande budgetåret skall kunna ytterligare
ökas. Som BITS angivit i sin framställning finns det skäl att räkna med en
viss ökning av kretsen av mottagarländer för u-krediter. En sådan utökning
bör kunna uppnås genom att u-kreditsamarbete inleds med ett begränsat
antal nya länder och framför allt genom att möjligheter undt:rsöks att i
samarbete med internationella finansieringsorgan och andra bis1åndsgivare
finansiera projekt, bl. a. i länder som hittills inte erhållit u-krediter. Det
kan i sådana fall röra sig om större projekt som genom sin omfattning inte
lämpar sig för enskilda biståndsgivare. Ökad medelstilldelnin:~ kan även
visa sig vara nödvändig för att upprätthålla nuvarande kreditvolymer om
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päg[iende internationella överHiggningar i vilka Sverige deltar leder till en
överenskommelse om en höjning av gävoelementet i u-krediterna. för
hudgetaret 1985/86 föreslår jag ett belopp om 475 milj. kr.
BITS har begärt hemyndigande att göra utfästelser om gf1voelcment om
sammanlagt I 000 milj. kr. Jag finner det mer ändamålsenligt att BITS
bemyndigande att göra utfästelser bestäms i förhållande till de anslagsmedel som BITS har tillgängliga. Ungefär hälften av utfästa belopp tas erfarenhetsmässigt inte i anspråk för förbindelser. Utfästelser om biståndsmedel för u-krediter bör därför få göras med belopp som sammanlagt utgör
två gånger de vid varje tillfälle tillgängliga medlen.
Andringarna i u-kreditsystemet trädde i kraft vid {1rsskiftet. Arbetet med
att detaljplanera och förbereda ändringarna i det tidigare systemet har
bedrivits under I 984. I detta arbete har det visat sig nödvändigt att utreda
vissa ytterligare mindre tekniska modifieringar och förenklingar av systemet.
Inom ramen för OECD diskuteras bl. a. frågor rörande lägsta tillåtna
gåvoelement för u-krediter och liknande former av statsstödda krediter
(associated financing, tied aid credits). I detta sammanhang har bl. a.
dryftats frågan om från vilken tidpunkt kredittiden bör räknas. De svenska
u-krcditerna redovisas f. n. enligt regler som innebär att gåvoelementet i en
kredit blir större än om kredittidens början bestäms enligt de normer som
antagits av OECD:s biståndskommitte <DACJ. I proposition 1983/84:!00.
bilaga 5 har anförts att kredittiden enligt dessa normer bör räknas från
tiden för kreditavtalets ikraftträdande. Med hänsyn till det påg[icnde arbetet för att nå en ny internationell överenskommelse om beriikning av
kredittidens början anser jag att hittillsvarande praxis bör bibehållas.
I internationella överläggningar har även en allmän höjning av gåvoelcmenten i u-krediter eller liknande kreditarrangemang diskuterats. Det kan
d~irför visa sig nödvändigt att utreda förutsättningarna för en sådan höjning
av gåvoelementet i u-krediterna. Jag förutsätter att BITS gör e1forderliga
utredningar för att vid behov kunna höja förmånlighetsgraden. Inom ramen
för det internationella samarbetet på biståndsområdet har omständigheter
framkommit som pekar på att det vore önskvärt att det svenska systemet
tekniskt utformas så att det bättre anpassas till det internationella regelsystemets pågående och planerade ut veckling. En möjlighet att tekniskt
förändra systemet är att utforma detta som två komponenter. en biståndsdel som gåva och en återbetalningsbar kredit i stället för nuvarande ordning där gåvo- och lånemedel lämnas i en integrerad transaktion. Jag
förutsätter att BITS genomför de utredningar som myndigheten bedömer
som lämpliga i syfte att i detta sammanhang förstärka systemets karaktär
av utvecklingspolitiskt instrument.
Skulle tekniska förändringar av det slag jag angivit bli erforderliga. kan
dessa efter beslut av regeringen genomföras av BITS och andra berörda
myndigheter och institutioner.
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Det har visat sig att en betydande kursrisk kan komma att uppstå i det
konto i kronor som riksgäldskontoret för för BITS räkning och där avsättningar ur biståndsanslaget görs för varje u-krcdit.
Större delen av u-krediterna ges fr. o. m. 1984 i andra valutor än svenska
kronor. Avsättningarna på riksgäldskontorets konton görs i svenska kronor. En kursvinst eller kursförlust realiseras då dessa medel omvandlas till
annan valuta i samband med amorteringar och räntebetalningar på u-kreditcrna. De kursdifferenser som uppstår debiteras/krediteras BITS i samband med att avräkning sker. BITS har i sin anslagsframs1ällning fäst
regeringens uppmärksamhet på olika möjligheter att undvika kursrisker.
bland annat att ge riksgäldskontoret rätt att föra konto i annrn valuta än
svenska kronor för BITS räkning. Enligt gängse praxis skall ri:ksgäldskontoret föra kontot i svenska kronor. Jag är inte nu beredd att föreslå någon
annan ordning. Om systemet visar sig få oförutsedda effekter far frågan tas
upp till förnyad prövning.

BITS administrativa kostnader
1984/85

Beräknad ändring 1985/86
Beredningen

Personal
Anslag
Förvaltningskostnader
(varav lönekostnader)
Lokalkostnader

l2

Föredraganden
+2

+I

2 920000
(2089000)
240000

+630000
(+454000)
+ 50000

+399000
(+282000)
- 29000

3160000

+680000

+370000

Såväl u-kreditsystemet som det tekniska samarbetet utvecklas mycket
gynnsamt. Mina förslag rörande BITS verksamhet innebär er, expansion
av denna och att beredningen får ytterligare uppgifter. Beredningen bör
därför tillföras ett mindre medelspåslag samt en tjänst som byråchef med
ansvar för det tekniska samarbetet. Medel för tjänsten ställs till förfogande
genom en omfördelning inom utrikesdepartementets huvudtitel. Jag beräknar vidare 50000 kr. för datorisering. BITS administrativa kostnader för
budgetåret 1985/86 beräknas till 3 530 000 kr.
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Tekniskt bistånd till SWEDFUND-projekt
Jag finner att utbildning i driftledning i projekt där SWEDFUND medverkar också i fortsättningen bör stödjas med biståndsmedel. Sådana projekt bedrivs enligt kommersiella principer men kan i vissa fall inte bära
sådana kostnader, eftersom u-landspartnern saknar nödvändiga utbildningsresurser. I biståndsverksamheten i sin helhet har en växande insikt
utvecklats om att ett långsiktigt stöd till förvaltningsverksamhet är nödvändigt. Denna insikt har vunnits inte endast inom sven.sk biståndsverksamhet utan även inom t. ex. Världsbanken. Särskilt de minst utvecklade
u-ländernas synes ha behov av ett sådant lilngsiktigt förvaltningsstöd. När
det gäller SWEDFUND:s kommersiellt motiverade verksamhet är det
dock rimligt att kostnaderna för ett mer långsiktigt driftledningsstöd belastar investeringskalkylerna och att varje projekt ger tillräcklig avkastning
for att kunna bära utbildningsinsatser. Stöd med biståndsmedel bör därför
normalt inte lämnas för längre tid än tre år. Samtidigt bör en inte obetydlig
del av den utländska personalinsatsen finansieras inom ramen för projektbudgeten. Utbildnings- och driftledningsinsatserna bör inte få dominera i
förhållande till övriga projektkostnader. Investeringar där så blir fallet
lämpar sig bättre for traditionell histåndsverksamhet. där utbildningsbehoven i ett land kan bedömas i ett vidare sammanhang.
Jag finner att beslut om biståndsinsatser för SWEDFUND-projekt bör
fattas utanför SWEDFUND. Skulle fonden själv få ansvar för denna
verksamhet genom en särskild myndighetsfunktion skulle risk för en sammanblandning av olika funktioner inom stiftelsen SWEDFUND kunna
uppkomma. BITS bör liksom tidigare fatta beslut om utbildningsinsatser i
SWEDFUND-projekt och beräkna kostnaderna härför i sin anslagsframställning. Att verksamheten i hög grad påminner om annan verksamhet
inom utbildningsområdet som bedrivs av BITS talar härför.
I fråga om projekt i programländerna finner jag det naturligt att BITS vid
prövning av bidrag till SWEDFUND-projekt ges möjlighet att utnyttja
SIDA:s och i synnerhet biståndskontorens erfarenheter. SIDA har ställt
sig positivt till att BITS utnyttjar biståndskontorens kapacitet för analys
och uppföljning av BITS-finansierade projekt i programländerna. I vissa
fall. då projekten har anknyming till verksamhet som SIDA stödjer, bör
SIDA svara även för eventuellt bidrag till utbildnings- och driftledningsinsatser.
Komplettering a,· SWEDFUND:s utlåningsmöjligheter
Betriiffande SWEDFUND:s förslag att frågan om en särskild kreditform
med koncessionella villkor av u-kreditkaraktär utreds finner jag med stöd
av remissyttranden från riksbanken och BITS att vidare erfarenheter av
användning av de nu existerande u-krcditerna för leveranser till projekt
vari SWEDFUND samarbetar bör avvaktas före ett ställningstagande.
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Förstärkning av SWEDt'llND:s kapital

Jag finner skäl för en höjning av fondens grundkapital. SWEDFUND har
visat sig ha goda möjligheter att bidra till industrialisering av u-liinder. De
svårigheter som SWEDFUND har mött i sin verksamhet är av samma
karaktär som varje organ som ägnar sig åt u-landssamarbcte möter. Detta
gäller bl. a. brist på teknisk och administrativ kompetens i u-landet liksom
kapitalbrist. Med hänsyn härtill måste SWEDFUND:s insatser liksom
annan u-landsverksamhet ses i ett långt perspektiv där omfattande och
långsiktig medverkan från biståndsgivarens sida är oundgänglig.
Höjningen av SWEDFUND:s kapital bör uppgå till 150 milj. kr. Grundkapitalet kommer därefter att utgöra 250 milj. kr. Höjningen bör ske steg
för steg med hänsyn tagen till de erfarenheter som fortlöpande förvärvas
inom ramen för fondens verksamhet. I synnerhet bör erfarenheterna av
utvecklingen av det industriella samarbetet med u-länder studeras. bl. a.
mot bakgrund av fondens avsikter att låna ut medel till dessa mi~d grund kapitalet som bas.
Jag föreslår att 25 milj. kr. avsätts för budgetåret 1985/86 för förstärkning
av SWEDFUND:s grundkapital.

Betalnings balansstöd

Såsom framhölls inledningsvis är betalningsbalansproblemen i de fattigare u-länderna besvärligare än på flera decennier. Sjunkande exportintäkter och det höga ränteläget har försämrat ländernas förmåga att erhålla
kommersiella krediter. Nedgången i kreditgivningen i förening med ett
stagnerande biståndstlöde har försatt ett växande antal u-länder i akuta
betalningsbalanssvårigheter både i fråga om importen av nödvändighetsvaror och betalningar av räntor och amorteringar på utlandslån. Från
u-länderna har under senare år allt starkare krav rests på långsiktiga
lösningar av deras bctalningsproblem. varvid bl. a. ökad hänsyn borde tas
till deras återbetalningsförmåga samtidigt som en rimlig ekonomisk utveckling skulle kunna bibehållas. Inte minst för flera av de länder. med
vilka Sverige samarbetar genom SIDA och BITS. har dessa svårigheter
blivit ett avgörande utvecklingshinder. Dessa länders upplåning består till
övervägande del av statsgaranterade krediter och av konces:;ionella lån
från multilaterala finansieringsinstitutioner. Därför måste internationella
stödaktioner företas främst av de långivande regeringarna och de offentliga
institutionerna liksom av de internationella finansieringsinstitmionerna.
Det är mot den här bakgrunden angeläget att Sverige kan stödja fattigare
länder som har akuta bctalningsbalanssvftrigheler på grund av en svår
skuldbörda. Ett särskilt biståndspolitiskt instrument hör inrätta:; för sådant
betal ni ngsbalansstöd.
Stöd skall kunna lämnas till programländer för svenskt bist;ind och till
länder med vilka ett reguljärt ekonomiskt samarbete sker genom BITS. En
förutsättning för stödet är att det kan räknas som bistånd enligt DAC:s
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kriterier och står i överensstämmelse med internationella regkr och överenskommelser som Sverige har biträtt. Avsikten är att stödet skall kunna
användas för gemensamma aktioner med andra industriländer för att stärka de berörda u-ländernas betalningsförmaga.
Sa kallade u-garanterade krediter och andra biståndsprövade skulder
skall kunna täckas med medlen i den mån de ifrågavarande premierna inte
forslfar. Stödet skall vidare kunna utnyttjas för reglering av utvecklingskrediter som Sverige har lämnat till programliinder och regionala utvecklingshanker. Även andra ändamål. som varit föremål för en biståndsprövning,
hör kunna komma ifråga.
Det är svärt att beräkna medelsbehovct för det kommande budgetåret
eftersom utnyttjandet blir beroende av överenskommelser med de berörda
länderna. Jag föreslår att det förs upp en medelsram p<i 400 milj. kr. inom
anslaget C 8. Övriga u-landspolitiska insatser m. m.
Övrigt

För FN-stipendier m. m. och för utredningar m. m. beräknar jag 750000
kr. resp. 2 500 000 kr. under budgetåret 1985/86.
Jag föreslår att ett belopp om I 029 350 000 kr. anvisas för Övriga
u-landspolitiska insatser m. m. under budgetåret 1985/86.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att I. godkänna de riktlinjer och bidrag som jag förordat i det föregående under rubriken Övriga u-lanclspolitiska insaher m. m ..
2. godkänna förslaget att BITS bemyndigas att göra utfästelser om
bistånclsmedel för u-krediter med belopp som sammanlagt utgör
två gånger de vid varje tillfälle tillgängliga medlen.
3. godkänna ett kapitaltillskott för SWEDFUND om 150000000 kr.
i enlighet med vad jag förordat i det föregående,
4. till Öl'riga 11-/andspolitiska insatser 111. 111. för budgetåret 1985/86
anvisa ett reservationsanslag av I 029 350 000 kr.
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INFORMATION OM SVERIGE I UTLANDET

Inledning
Information om Sverige i utlandet omfattar en mångfald olika kontakter
och verksamheter. Syftet är att sprida kännedom om det svemka samhället samt väcka intresse och förståelse för svenska lösningar på olika
samhällsproblem. Det är ett utrikespolitiskt intresse att svenska ståndpunkter får gehör i utlandet. lnformationsverksamheten gör de:. möjligt för
Sverige att aktivt delta i ett ökat erfarenhetsutbyte mellan olika länder och
kulturer. Sverige tillhör ett litet språkområde vilket gör det nöclvändigt för
det svenska samhället att avsätta tillräckliga resurser för att främja utbytet
av ideer och erfarenheter över gränserna. Det svenska kulturli,·et är starkt
beroende av kontakter och impulser utifrån. Forskning och V(:tenskapligt
arbete förutsätter ett fritt uthyte av erfarenheter. Ett mångsidigt personoch kulturutbyte hidrar också på sikt till en ökad förståelse mellan olika
länder och folk. I ett hårdnande internationellt klimat blir informationen
om Sverige och kontakterna med utlandet en allt viktigare de: av svensk
utrikespolitik.

D I. Svenska institutet
1983/84 Utgift

36429800

1984185 Anslag

38860000

1985/86 Förslag

40353000 1

1

Reservation

I 527 200

Inkl. engångsanvisning om 250000 kr.
1984/85

Beräknad ändrinf: 1985/86
Institutet

Föredraganden

Personal
Handläggande personal
Övrig personal

53,0 1
37.5

of
of

of
of

90,5
1

Varav 2 tjänster avser utsända vid Svenska kulturhuset i Paris.

Svenska institutet
Svenska institutet är en statligt finansierad stiftelse med uppgift att
främja kultur- och erfarenhetsutbyte med andra länder och gencm informations verksamhet i utlandet förmedla kunskap om svenskt samhälls- och
kulturliv. samt svara för verksamheten vid Svenska kulturhuset i Paris
(Centre Culturel Suedois l.
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Institutet sprider information om det svenska samhället genom publikationer, filmer. utställningar samt en dokumentationstjänst och besöksservice i Sverige. Kulturutbytet främjas genom publikationer. översättningsstöd. filmvisningar, utställningar, seminarier och personutbyte. Studier
och forskning stöds genom stipendier. person- och forskarutbyte, kurser,
konferenser samt bidrag till undervisning i svenska vid utländska läroanstalter. Institutet får inom sitt verksamhetsområde mot ersättning utföra
uppdrag och tillhandah{illa produkter och tjiinster. Institutet har hl. a. fått
ansvaret för olika program som syftar till att öka kontakterna mellan det
svenska samhället och länderna i tredje världen i form av person- och
erfarenhetsutbytc samt kulturutbyte.
Institutet leds av en styrelse bestående av institutets direktör och tio
ledamöter, som utses av regeringen. Bland ledamöterna ingår företrädare
för utrikes- och utbildningsdepartementen samt för universiteten. kulturlivet, folkrörelserna, de fackliga organisationerna och niiringslivet. För kontakt med samhällsinstitutioner och andra organ. som har beröring med
institutets verksamhet, finns rådgivande referensgrupper som tillsätts av
styrelsen.
Svenska institutet begär för budgetåret 1985/86 ett anslag på 45 171 000
kr. under anslaget D I.
Därutöver begärs 7 932 000 kr. under anslaget C 8. Övriga u-landspolitiska insatser m. m. samt I 355 000 kr. över åttonde huvudtiteln.
Det begärda anslaget under D I. skulle innebära en ökning med 6 311 000
kr. jämfört med innevarande budgetår. Ökningen avser pris- och löneomräkning med 2 755 000 kr., driftskostnader för Sverigehuset med 278 000
kr.. engångsbidrag om 498 000 kr. samt höjd ambitionsnivå med 2 780 000
kr.
I pris- och löneomräkningen ingår ökning av lokalkostnader med 353 000
kr. samt av lönekostnader med 835 000 kr. På övriga kostnader har huvudförslaget tillämpats med en prisomräkning av I0,2 '!(.
Efter förslag av utredningen om det svenska kultur- och informationsutbytet med utlandet, den s. k. SIK-utredningen, infördes budgetåret 1979/80
försöks verksamhet med stöd ti!I ö1•ersiittningar utomlands m· svensk litteratur, främst skönlitteratur efter 1945 (prop. 1977/78: 99, KrU 22. rskr
274). Stödet avsågs för översättningar i syfte att presentera verk för utländska förlag m. tl. Statens kulturråd har ansvarat för verksamheten som
inneburit dels ersättning för del av översättningskostnader för utgivna
verk, dels presentationsstöd. Aven försök med stödköp har förekommit.
Kulturrådet har i samråd med Svenska institutet ut värderat verksamheten.
Rådet föreslår att den fortsatta verksamheten sker i form av stödköp av
översatt svensk litteratur.
Institutet är berett att administrera ett sådant system, som skulle utgöra
en del av dess verksamhet med information om och presentation av svensk
litteratur i utlandet.
Institutet bedriver sedan budgetåret 1982/83 tillsammans med universi8
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tcts- och högskoleämbetet en forsöksverksämhct äv mindre omfattning
med s. k. integrerad utlandsutbildninR. Verksamheten innebär att man
underlättar svenska högskolestuderandes möjligheter att fullgöra en del av
sin utbildning vid universitet i annat land. r. n. Förbundsrepubliken Tyskland. Med hänvisning till erfarenheterna av det första försöksårct begär
institutet en anslagsförstärkning för ändamålet.
Behovet av sådana informationsinsatser som faller mellan exportfrämjande och allmäninformation. har hittills inte tillgodosetts på ett tillfredsställande sätt. De anslag institutet f. n. disponerar tas i anspråk för s. k.
efterfrågestyrd verksamhet. medan medel saknas för särskilda information.rnktil'iteter i samband med si•enska handels- och turismfrämjande
insat.l"er i utlandet. Institutet anser det angeläget att den erfarenhet som
institutet förvärvat och de resurser som finns inom institutet utnyttjas i
anslutning till den handelsfrämjande verksamheten genom att uppdrag och
medel härför ges till institutet.
Institutet framhåller i detta sammanhang också det önskvärda i en översyn av hur Sveriges framtida deltagande i världsutställningar :;kall organiseras.
Institutet betonar att gäststipendieverksamheten. som enligt riksdagsbeslut år 1971 skall omfatta 100 läsårsstipcndier, har reducerats till 84 stipendier till följd av kostnadsstegringar. Institutet anser att den av riksdagen
beslutade volymen bör återställas. Institutet fäster vidare uppmärksamheten pä att de bilaterala stipendieproRram som administreras 1v institutet
också urholkats till följd av prisstegringar. Antalet stipendier kan av hänsyn till utländska samarbetspartners inte reduceras. Institutet begär därför
en anslagsförstärkning.
En av institutets huvuduppgifter är att främja 1111Jen·isning.'n i si•enska
som främmande språk utomlands. Detta sker genom förmedling av svenska lektorer till utländska universitet, anordnande av sommarkurser i Sverige och av lärarkonferenser i olika språkregioner samt gästföreläsarbesök
vid utländska universitet. Institutet sänder också ut undervisn.ngsmaterial
och framställer läromedel i svenska som främmande språk. Verksamheten
innefattar idag stöd till ca 240 universitet~institutioner i 29 länder samt till
närmare 400 studieförbund, andra organisationer och skolor för vuxenutbildning i 24 länder.
Enligt institutet erfordras en förstärkning av svenskundervisningsstödet
med 1,6 milj. kr. Institutet föreslår att de nya resurserna fördelas i tre
etapper under tre budgetår enligt en särskild plan.
Institutet föreslår vidare bl. a. inrättande av gäst bostäder i Sverige för
utländska kulturarhetare och ett ökat antal svenska deltagare i den nordiska folkhögskolekursen i Manchester.
Institutet konstaterar att vissa beslut som fattas inom institutet utgör en
form av myndighetsutövning och anhåller att föreskrifter härom meddelas
genom lag.
Institutet anhåller om täckning av kostnader som kommer att påföras
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institutet enligt förslag till ändrad finansiering av gemensamma driftskostnader i Sverigehuset.
Slutligen anhåller institutet om ett engångsbidrag om 498 000 kr. för
kostnader för inredning och utrustning i Sverigehuset.

Föredragandens övenäganden
Svenska institutet har redan nu en mångskiftande verksamhet för att
friimja kännedom om svensk litteratur utomlands. exempelvis genom författarturneer och översättarseminarier samt genom kontakter med översättare och förlagsrepresentanter. Dessutom har institutet kontakter med de
sven~ka utlandsmyndigheter och institutioner som kan förmedla information om svensk skönlitteratur på främmande språk. Efter samråd med
statsrådet Göransson föreslår jag därför att ansvaret för stiid till .1Tc11sk
/i11era111r i utlandet i fortsättningen helt läggs på institutet. I enlighet med
vad kulturrådet och institutet förordar anser jag att institutets insatser i
första hand skall utgöras av stödköp av svensk skönlitteratur på främmande språk. Möjligheten att ge bidrag till provöversättningar i syfte att
presentera verk för utländska förlag m. fl. bör emellertid bibehållas.
Under försöksverksamheten uppgick de medel som stod till förfogande
för ändamålet till 150 000 kr. per budgetår. Statsrådet Göransson avser att i
samband med proposition till årets riksmöte om litteratur- och biblioteksfrågor föreslå att ett belopp av 100000 kr. för ändamålet överförs från
åttonde huvudtiteln till förevarande anslag. Ytterligare 100000 kr. bör
ställas till förfogande för ändamålet inom ramen för Svenska institutets
anslag till informationsverksamhet och allmän kulturutbytesverksamhet
budgetåret 1985/86. Det sammanlagda beloppet för ändamålet skulle därmed uppgå till 200 000 kr. för budgetåret 1985/86.
Försöken med integrerad 111/and.rntbi/dning utgör ett led i ansträngningarna att bidraga till utbildningens internationalisering och tillhör i allt
väsentligt utbildningsdepartementets verksamhetsområde. Efter samråd
med chefen för utbildningsdepartementet föreslår jag därför att 100000 kr.
av anslaget 111 D I. Svenska institutet överförs till åttonde huvudtiteln.
Beloppet motsvarar vad som hittills beräknats för verksamheten under
detta anslag.
Chefen för utbildningsdepartementet avser senare denna dag föreslå att
medel för försöksverksamheten fr. o. m. nästa budgetår i sin helhet anvisas
institutet från åttonde huvudtiteln.
SIK-utredningen konstaterade att det inte fanns något organ som hade
ansvaret för den allmiinna ekonomiska informationen om S1·eriRe, den
s. k. gråzonen. I prop. 1978/79: 147 förutsattes att frågan skulle kunna lösas
genom samråd mellan berörda organ. i första hand Svenska institutet,
Sveriges exportråd och Sveriges turistråd. Emellertid utgör informationen
inom den s. k. gråzonen fortfarande ett problem vid svenska satsningar i
samband med världsutställningar, export- och turistmanifestationer samt
symposier i utlandet. Främst saknas informationsmaterial om Sverige som
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modernt industriland. pålitlig handelspartner och tekniskt och vetenskapligt avancerat land. Dessutom saknas medel för gemensamm[1 insatser av
berörda organ. Jag beräknar för särskilda insatser inom den allmänna
Sverige-informationens omräde i samband med handels- och turismfrämjande insatser utomlands ett belopp av 200000 kr.
l detta sammanhang vill jag vidare hänvisa till vad statsrådet Hellström
kommer att anföra senare denna dag om översyn av Sveriges deltagande i
framtida världsutställningar.
Svenska institutet administrerar flera olika stipendicproRram som spelar
en stor roll för det svenska samhällets kontakter med utlandet. Stipendierna gör det möjligt för svenska specialister att studera utomlands och
för utländska forskare att studera i Sverige. Det kunskaps- och crfarenhetsutbytc som på detta sätt tillförs det svenska samhället kan inte överskattas. Kostnadsutvccklingen har emellertid varit sådan att flera av stipendieprogrammen urholkats och att antalet stipendier skurits ned.
Riksdagen beslöt i anledning av propositionen om gäststuderande i högskolan (prop. 1983/84: 115, UbU 1984/85: 3, rskr 20) att öka möjligheterna
för bl. a. utUlndska forskarstuderande att utbilda sig i Sverige inom ramen
för gäst stipendieprogrammet. Som utgångspunkt angavs att 100 årsstipendier skulle delas ut budgetåret 1985/86 jämfört med 84 under budgetåret
1983/84.
Eftersom ett stort antal stipendiater under programmet för gäststipendier kommer från u-länder bör den del av stipendiekostnadernd som avser
u-landsstipendiater, dock högst 2 milj. kr., belasta anslaget C 8. Övriga
u-landspolitiska insatser m. m. Genom denna omfördelning förutsätter jag
att riksdagens mälsättning uppnås budgetåret 1985/86.
Programmet för bilaterala långtid~;stipendier är till största delen avtalsbundet. Antalet stipendiemånader ilar på grund av kostnadsutvecklingen
minskat från 518 till 480. Genom omprioritering bör programmet tillföras
100000 kr., vilket möjliggör en ökning av antalet stipendiemånader.
Jag har i det föregående, vid min anmälan av anslagen till internationellt
utvecklingssamarbete. tagit upp frågan om utveckling av k;Jlturutbytet
med u-länder.
Jag avser vidare att, i samråd med chefen for utbildningsdepartementet,
tillsätta en arbetsgrupp inom regeringens kansli för att studera förslaget till
utbyggnad av stödet till svenskundervisning i utlandet. I avvaktan härpå
bör lönestödet till det svenska lektoratet i Reykjavik höjas till ~;amma nivå
som tillämpas för de lektorat som finansieras av Danmark och Norge.
Statsrådet Göransson kommer senare denna dag att framlägga förslag till
ändring i lagen ( ! 976: 1046) om iil·crliimnandc m· j(Jn·altninRSUflpg(fier
inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde. Ändringen avser
rätt för Svenska institutet att utöva myndighets befogenhet ntir det gäller
prövning av frågor om statliga stipendier för att främja utbyte av forskarstuderande och forskare mellan Sverige och andra länder m. m. Institutet
fullgör emellertid också inom utrikesdepartementets verksamhetsområde
uppgifter som innebär myndighetsutövning. nämligen när det gäller dels
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beslut om bidrag och stipendier till enskilda i andra fall än det nyssnämnda,
dels tillämpning av vissa bestämmelser i lagen ( 1976: 600) om offentlig
anställning. Fullgörandet av dessa uppgifter kräver lagstöd. Förslag till lag
om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom utrikesdepartementets
verksamhetsområde bör fogas till detta protokoll som hilaga 5 .3. Med
hänsyn till frågans enkla beskaffenhet anser jag att lagrådet inte behöver
höras i ärendet.
Efter samråd med chefen för jordbruksdepartementet föreslår jag en
höjning av grundbidraget för gemensamma driftskostnader i Sverigehuset
under förevarande anslag med 278 000 kr. Medlen kommer att tillföras
anslaget från nionde huvudtiteln.
Vad beträffar kostnader för inredning och utrustning i Sverigehuset
föreslår jag ett engångsbidrag om 250000 kr. Ytterligare mcdelsbehov får
täckas av befintliga medel.
För nästa budgetår bör medel för Svenska institutets verksamhet beräknas enligt ett I-årigt huvudförslag innebärande en reduktion om 2 !i·o. För
vissa anslagsposter har därvid en uppräkning med en bidragsschablon
tillämpats. Genom omprioritering inom huvudtiteln kan institutet tillföras
ytterligare medel. Jag föreslår en sammanlagd ökning av anslaget för
institutets verksamhet om 1493 000 kr.
Vad gäller de anslag som Svenska institutet disponerar under åttonde
huvudtiteln hänvisar jag till vad chefen för utbildningsdepartcmentet kommer att anföra senare denna dag.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att l. anta ett inom utrikesdepartementet upprättat förslag till lag om
överlämnande av förvaltningsuppgifter inom utrikesdepartementets verksamhetsområde,
2. till Svenska institutet för budgetåret 1985/86 anvisa ett reservationsanslag av 40 353 000 kr.

D 2. Sveriges Riksradios programverksamhet för utlandet
1983/84 utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

29890850
32 092 000
33 600 000

Programvcrksamhet
och driftskostnader
2. Investeringar
3. Kompensation för
prisutveckling
4. Televerkets
kostnader

Reservation

2657850

1984185

Beräknad iln<lring 1985/l\6

Anslag

Anslagsframstiillning

Föredraganden

I.

1

Genomsnittligt prisläge 1982/83

20 332 000 1
200000

+ 11233000

+ 1608000

of

of

3 160000
8 400000

of
600000

-

100000
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Sveriges Riksradio AB
Utlandsprogrammet (UTPJ är den enhet inom Sveriges Riksradio AB
som svarar för programverksamheten för utlandet. UTP skall enligt avtalet
mellan staten och Sveriges Riksradio AB producera och på annat sätt
anskaffa och sända ljudradioprogram avsedda för mottagning i utlandet.
UTP:s program skall ge i utlandet bosatta svenskar möjlighet att få information om och upprätthålla kontakt med hemlandet samt hos utländsk
publik sprida kunskap om Sverige. Radions sändningar till utlrndet sker på
sju olika språk och riktar sig till alla världsdelar.
Sveriges Riksradio AB begär för budgetåret 1985/86 ett anslag, exkl.
priskompensation, av 31765000 kr. för programverksamheten för utlandet. Därutöver begär televerket ersättning med 7 800000 kr., vilket inkluderar andel av kapitalkostnader för den nya mellanvågssändaren i Blekinge, benämnd Sölvesborg MY (tidigare Skåne MVJ. För:;laget skulle
innebära en ans lagsökning om totalt l 0 633 000 kr., exklusive priskompensation.
För anslagsposten I. Program verksamhet och driftskostnader begärs en
ökning med Il 233 000 kr., varav l 783 000 kr. avser en höjning av anslaget
till 1983/84 års prisnivå och I 200000 kr. återställande av ve:-ksamhetens
omfattning till 1978/79 års nivå. Resterande 8250000 kr. avse;· ökad ambitionsnivå avseende utvidgning av transkription och telefonservice (350000
kr.), förbättring av program- och programexport verksamhet till Afrika och
Asien (250000 kr.), sändningar på polska (1500000 kr.), utnyttjande av
MV-sändaren i Sölvesborg för speciella program (4100000 kr.), försöksverksamhet med distribution av program över en reläsändare i Afrika
(750 000 kr.) och förberedelser för att distribuera och sända program via
satellit (100000 kr.).
En arbetsgrupp inom UTP har under hösten 1984 framlagt en rapport
kallad "UTP och framtiden". I rapporten föreslås åtgärder för att effektivisera verksamheten och för att anpassa den till de krav som ställs av den
nya utvecklingen inom teknik och distribution.

1''örcdragandcns överväganden
Sveriges Riksradio AB begär en avsevärd anslagsförstärkning för programverksamhcten för utlandet. Den berör såväl omfattningen som inriktningen av utlandsprogrammets verksamhet. Vidare har förslag väckts om
införande av uppdragsverksamhct för UTP inom export- och turismfrämjandet. Förutsättningarna för verksamheten har ocksr1 förändrat<. i olika
avseenden. Det gäller t. ex. på teknikens område nya distributionsmöjligheter via satellit. Även lyssnargruppens sammansättning fö6indras, t. ex.
på så sätt att antalet svenskar bosatta utomlands ökar. Det kan därför
ifrågasättas om inte en del av kostnaderna för UTP borde bekostas av
licensmedel i stället för över statsbudgeten.
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Avtalen mellan staten och Sveriges Radio-koncernens olika bolag löper
ut den 30 juni 1986. I samband med förberedelserna för en ny avtalsperiod
bör även frågor som rör utlandsprogrammens omfattning och inriktning bli
föremål för en samlad översyn. Regeringen har diirför bemyndigat mig att
tillkalla en särskild utredare med uppgift att se över UTP-verksamheten.
Mot denna bakgrund förordar jag att ett reducerat huvudförslag tillämpas.
För UTP, liksom för Sveriges Radios övriga verksamhet, beräknar jag
kompensation för kostnadsutvecklingen enligt ett kombinerat pris- och
löneindex. Fr. o. m budgetf1ret 1984/85 beriiknas dock andelen personalkostnader till 800( och övriga kostnader till 20% istället för fördelningen
60/40. som gäller för Sveriges Radio-koncernen i övrigt.
Jag beräknar sålunda en ökning av anslagsposten 1. Program verksamhet
och driftskostnader med I 608 000 kr. till 21 940 000 kr. 1.1983/84 ars prisnivå).
UTP får ur posten 3. tillgodogöra sig kompensation för budgetåren
1984/85 och 1985/86 enligt nämnda index. Liksom budgetåret 1984/85 beräknar jag denna anslagspost till 3 160000 kr. Basen för beräkning av
kompensation för prisutvecklingen kommer under budgetåret 1985/86 att
utgöras av dels anslagsposten I. dvs. 21940000 kr., dels kompensationen
för prisutveekling under budgetåret 1984/85. Vidare skall 50% av kapitalkostnaderna för Sölvesborg MV belasta tredje huvudtiteln även 1985/86.
Ersättningen till televerket kommer därför att uppgå till 8300000 kr.
1985/86, varav 2 000000 kr. avser andel av kapitalkostnader för Sölvesborg
MV.
Jag beräknar en sammanlagd ökning av anslaget med I 508 000 kr.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Sveriges Riksradios program1•erksamhet ji'ir utlandet för
budgetåret 1985/86 anvisa ett reservationsanslag av 33 600 000 kr.

D 3. Övrig information om S\•erige i utlandet
1983/84 utgift

9779000

Reservation

11 870000

1985/86 Förslag

12420000~

1

2

1 165000

1

1984/85 Anslag

Inkluderar engångsbidrag på 250 000 kr.
Inkluderar engångsbidrag pii 200 000 kr.

Från anslaget finansieras sådant informations- och erfarenhetsutbyte
med utlandet som sker genom utrikesdepartementets pre~s- och informationsenhet (anslagsposten I. Samordnad informationsverksamhet) samt
bidrag till Svensk-internationella prcssbyriin <SIPJ och lngenjörsvetenskapsak.ademien <IV A).
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2. Bidrag till Svenskinternationella
pressbyrån
3. Bidrag till Ingenjörsvetcnskapsakademien
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ändrin~

1984/85

Beräknad

Anslag

Anslagsframställning

8960000 1

120
1985/86
Föredragandcn

+ 385 000 2

1810000

+ 150000

+ 110000

I 100000

+3'.!I 000

+ 55 000

1
lnklusive engångsbidrag på 250000 kr. för press- och informationsin:;atser i samband med Stockholmskonferensen.
2
Inklusive cngangsbidrag pä '.!00000 kr. för presservice i 5amband med 1985 års val
till riksdagen.

Inom press- och informationsenheten fördelar informationsb~1rån medel
från detta anslag främst till de svenska utlandsmyndigheterna för informationsinsatser och kulturutbyte. såsom personutbyte. seminarier, lokala
kostnader i samband med film- och utställningsverksamhet m. m. Vidare
finns medel bl. a. för olika regionala insatser, utländska journalistbesök,
uppföljning av konferensen om säkerhet och samarbete i Eur,Jpa <ESK)
samt prenumeration på tidskrifter med allmän Sverige-information. lnformationsbyrån ställer också medel främst till Svenska institutets förfogande
för särskilda uppdrag av intresse för utrike~departementet. Informationsbyrån svarar därutöver för långsiktig information om utrikespc1litiska frågor i Sverige i form av trycksaker, föredrag. seminarier m. m.
SIP distribuerar nyhetsbulletiner på nio språk till ca 7 000 utländska
tidningar och facktidskrifter. Bulletinerna innehåller dels nyheter inom de
industriella. tekniska och vetenskapliga sektorerna i Sverige, dds nyheter
om svenska politiska, samhälleliga och ekonomiska frågor. SIP begär för
budgetåret 1985/86 ett bidrag med I 960 000 kr.
lVA begär bidrag med sammanlagt 1421000 kr. för avtalsbundet samarbete. främst forskarutbyte. mellan IV A och vetenskapsakadcmier eller
motsvarande organisationer i östeuropeiska länder och i Kina.

Föredragandens överväganden
Jag beräknar enligt huvudförslaget sammanlagt 600000 kr. i e>risomräkning för budgetåret 1985/86. Därutöver föreslås under posten för samordnad informationsverksamhet ett engångsbelopp om 200000 kr. för särskilda insatser i samband med 1985 års val till riksdagen. Med hänsyn till
engångsbidraget för Stockholmskonferensen blir den totala an~fagsöknin
gen för budgetåret 1985/86 därmed 550000 kr.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Övrig i1!formation om SFcrige i utlandet för budgetåret
1985/86 anvisa ett reservationsanslag av 12420000 kr.
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UTRIKESHANDEL OCH EXPORTFRÄMJANDE

Inledning
Världsckonomin och internationell handel

Under år 1983 vände den internationella konjunkturen uppåt. Uppgången a<.:centucrades under år 1984. USA har uppvisat den snabbaste tillväxten. Också i Europa har konjunkturen förbättrats, även om uppgången
hittills varit långsam och tvekande. I flertalet u-länder har den negativa
eller stagi:icrande utvecklingen vänts. Tillväxten i det asiatiska stilla havsområdet har varit påfallande stark.
Världshandeln ökade med 2% i volym under år 1983, vilket var den
första ökningen sedan år 1980. År 1984 beräknas ökningen hli 9 % . Världshandeln har alltså återtagit sin roll som motor i <len ekonomiska utvecklingen, även om förhållandena i olika länder i detta avseende varit klart
olika. Men allmänt sett har internationaliseringen av produktionen fortsatt
och ländernas ömsesidiga beroende har blivit ännu mera påtagligt. Detta
ställer ökade krav på ekonomiskt samarbete. En förbättrad samordning
mellan ekonomisk politik. valutapolitik och handelspolitik behövs, såväl
inom nationerna som internationellt. Likaså skärps kraven på fortsatt
utveckling mot frihandel med varor och tjänster mellan länderna.

Sveriges utrikeshandel

Sveriges handelsbalans förbättrades med nästan 16 miljarder kr. mellan
åren \982 och 1983. Förbättringen har fortsatt under år 1984 och utvecklingen pekar nu på att den svenska handelsbalansen gått från ett underskott
på nära 6 miljarder kr. till ett överskott på drygt 20 miljarder kr. Denna
utveckling innebär att Sverige lyckats återta marknadsandelar. Detta har
skett framför allt under år 1983 men beräkningar tyder på att fortsatta
andels vinster kunnat nås även under år \ 984.
Det är väsentligt att befästa den svenska exportens position på våra
stora traditionella marknader. För att långsiktigt kunna generera de överskott i handelsbalansen som Sverige behöver framöver hlir det angeläget
att även ta andelar på nya snabbt växande marknader. bl. a. i stilla havsområ<let.
Utrikeshandeln har varit och förblir ett centralt inslag i regeringens
krispolitik. En förbättrad utrikesbalans utgör en viktig grund för en rad
viktiga mål på den ekonomiska politikens område - inte minst för sysselsättningen. Det gäller nu att fortsätta denna framgångsrika politik, liven i
perspektiv av att världskonjunkturen äter kan mattas av. En utvidgad
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frihandel bör kunna befrämja fortsatta svenska framgångar rå t:xportmarknaderna. Pii samma gång hiir en starkare utHindsk konkurrens pä den
svenska marknaden kunna leda till en ökad svensk konkurrenskraft. samtidigt som svenska konsumenter ges ökade och mer förmänlig:i valmöjligheter.

Nordiskt samarbete

Dominerande inslag i det nordiska samarbetet är f. n. ätgärder pil det
ekonomiska området och sysselsällningsfrågor. Rcgaingcn verkar för att
tillsammans med övriga nordiska länder öka ambitionen härvidlag. I enlighet med en rekommendation från Nordiska rådet förbereds nu gemensamma åtgärder under ledning av de nordiska ländernas finans- och arbetsmarknadsministrar. Avsikten är att ett ministerrådsförslag •)m nordisk
handlingsplan för ekonomisk utveckling 0ch full sysselsättning skall behandlas vid Nordiska ri!dets session <tr 1985.
Att utveckla Norden som hemmamarknad är ett av huvudmålen för det
nordiska regeringssamarbetet. Det är ett fortlöpande arbete som bl. a.
syftar till alt ge de nordiska företagen bättre tillgång till den nordiska
marknaden och att därmed skapa förutsättningar för en förbättrad konkurrensförmåga på världsmarknaden. Detta gäller inte minst de små och
medelstora företagen. Nordiska ministerrådet kommer i sitt arbete med
"Norden som hemmamarknad" att lägga särskild vikt vid alt avveckla
tekniska och administrativa handelshindcr. Det arbete som redan har satts
igång nationellt förs nu vidare pä nordiskt plan. Vid de non.li:ika utrikeshandclsministrarnas möte i november 1984 framlades en rapport om det
pågående arbetet. Detta har hittills koncentrerats till s. k. tekniska handelshinder och tullbehandlingsfrågor. Båda dessa områden iir samtidigt
under behandling i den Europeiska frihandelssammanslutning·~n <EFT Al.
Ett närmare nordiskt samarbete kan ge värdefulla bidrag. till likartade
strävanden i andra internationella sammanhang. De nordiska handelsministrarna betonade i ett gemensamt uttalande från sitt möte vikten av att
arbetet med att ta bort handelshinder i Norden ges en konkrC'\ inriktning
och bedrivs snabbt.
Ett nytt och omfattande samarbetsområde mellan de nordiska länderna
är datateknologin. Denna påverkar utvecklingen inom praktiskt taget alla
samhällssektorer. I vissa fall är de nordiska länderna alltför små för att var
för sig kunna satsa på utveckling av sådan ny avancerad teknik som kräver
omfattande investeringar och hög teknologisk kompetens. Ävrn om förutsättningarna i vissa avseenden skiljer sig åt finns det ändå betydande
fördelar med en samverkan. Det samarbete som sker inom ramen för den
datateknologiska handlingsplanen är därför mycket betydelsefollt.
Vid Nordiska rådets session i Stockholm år 1984 diskuterades en rapport
<NU 1983: 9) "Arbeidsformerne på nordisk samarbeid" utarbetad av en

Prop. 1984/85: 100

Bilaga 5

Utrikesdepartementet

123

grupp parlamentariker. Rådet antog en rekommendation som uppmanar
Nordiska ministerrådet att liigga fram de förslag inom ministcrr~idets verksamhetsområde som kommittens rapport ger anledning till. En särskild
organisationskommitte utreJcr närmare olika organisatoriska friigor som
uppkommer vid den sammanläggning av de tva ministerr<ldssekrctariatcn
som föreslås i utredningsrapporten (NU 1984: 7J '"En budget - ctt sekretariat?". Ministerr{idet har framlagt ett förslag härom till Nordiska rådeh
session år 1985. En förändring i de organisatoriska formerna för dct nordiska samarbetet kräver vissa justeringar i de nordiska samarhctsavtalen som
senare kommer att föreläggas riksdagen.

Västeuropa
Även i Västeuropa i övrigt har de ieke-tariffära handelshindrcn alltmer
uppmärksammats. En undersökning har visat att i handeln mellan de
enskilda länder som utgör de europeiska gemenskaperna ( EG J kvarstiir
hinder av olika slag som innebär en fördyring av varorna med i genomsnitt
6-8%. Det är mot denna bakgrund som man inom EG nu gör stora ansträngningar för att stärka "den interna marknaden".
För EFT A-länderna, som avsätter ungefär hälften av sin export inom
EG, är det givetvis av stor betydelse att det fortsatta arbetet på att stärka
frihandeln inom EG inte sker på bekostnad av utomstående utan att i
stället de lösningar som förhandlas fram hålls öppna för deltagande också
för EFT A-länderna. Detta skulle konsolidera hela den västeuropeiska
frihandelsordningen.
Vid det första gemensamma mötet mellan EG och EFT A-länderna, som
hölls i Luxemburg i april 1984 under svenskt-franskt ordförandeskap,
visade EG en klar beredvillighet att samarbeta med EFT A-länderna för att
ytterligare underlätta handeln inom den stora tullfria marknaden i Västeuropa med dess över 300 miljoner konsumenter. Framsteg härvidlag ansågs
vara av väsentlig betydelse för att återge den europeiska industrin en
nödvändig dynamik.
Vid mötet mellan EFT A-ländernas regeringschefer i Visby i maj 1984
bekräftades den stora betydelse som EFT A-länderna fäster vid avskaffandet av kvarstående handelshinder inom EFT A och mellan EFT A och EG.
Samtidigt antog EFTA:s handelsministrar ett arbetsprogram där tillskapandet av en "genuin europeisk hemmamarknad" stod i centrum. Som
särskilt angelägna områden för kontakter med EG nämndes ursprungsregler, tekniska handelshinder, gränsformaliteter och det s. k. enhetsdokumentet, dvs. det inom EG framtagna förslaget till dokument att användas
inom EG vid såväl export och import som transitering.
Vid ett gemensamt möte mellan EFTA-länderna och EG-kommissionen
i böi:jan på hösten överenskoms också att till att börja med koncentrera
uppföljningen av Luxemburg-mötet till dessa frågor. Arbetet härmed är nu
i full gång på expertnivå.
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I samband med EFTA:s ministermöte i Gencve den 5-6 november 1984
iigde diskussioner rum mellan EFT A-ministrarna o.:h EG-kommissionens
ordförande Thorn och den för utrikesfrägor ansvarige kommissionsledamoten Haferkamp. Härvid mottogs rapporter om experternas arbete och
riktlinjer lämnades för genomförandet av Luxemburgdeklarationens målsättningar också på andra områden.
1 det interna EFTA-samarbetet kommer ökad uppmärksamhet att ägnas
åt medlemsländernas tillämpning av statsstöd. En nyinrättad k·:>mmitte för
tekniska handelshinder ger bättre förutsättningar att hantera sådana
hinder. Det är också viktigt att se till att övergångsarrangemangen för
handeln när Portugal och Spanien ansluter sig till EG får en sådan utformning att uppnådd frihandel bibehålls och diskriminerande effekter undgås.
EFT A-länderna kommer att intensifiera sitt samråd i bredare ekonomiska
och handelspolitiska frågor som behandlas i bl. a. organisatior.en för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECDJ och allmänna tull- och handelsavtalct (GATT).

Multilaterala handelsfrågor

Den ekonomiska uppgången i de industrialiserade ländermi har tyvärr
ännu inte lett till att det protektionistiska trycket minskat. Tvärtom. i tlera
viktiga handclsnationer hotar ytterligare begränsningar av handeln samtidigt som handelskonflikterna mellan enskilda länder skärps. Den internationella skuldkrisen, som i särskilt hög grad drabbat u-länder, har lett till
ökade problem i handclsrelationerna mellan u-länder och i-länder. Allt
oftare har ingrepp i handeln skett genom s. k. gråzonsåtgärder vid sidan av
internationellt överenskomna regler. vilket påtagligt bidragit till att undergräva frihandelssystemets trovärdighet. Detta är en allvarlig ut11eckling för
ett frihandclsberoende land som Sverige. Den svenska regeringen verkar
därför aktivt för att genom olika åtgärder. bl. a. inom ramen för internationella organisationer som GATT, OECD och Förenta Nationt·rnas organ
för handel och utveckling (UNCTAD) motverka protektionismen samt
lägga grunden för ytterligare frigörelse av handeln.
Inom ramen för UNCT AD har bl. a. genom aktiv svensk medverkan
antagits ett arhetsprogram angående protektionism och strukturanpassning. I OECD togs beslut under år 1984 att bl. a. tidigarelägga 1ullavtrappningen från Tokyo-rundan med ett år.
För att ytterligare understryka betydelsen av förtroendeskapande åtgärder på det handelspolitiska området har Sverige beslutat g~, längre än
OECD-bcslutet och tidigarelägga även den sista återstående tullavtrappningen från Tokyo-rundan. varigenom samtliga återstående steg har genomförts per den I januari I 985. Sverige har också aktivt verkat för att
ytterligare framsteg bör göras i det arbetsprogram som besfutades vid
GATT:s ministermöte år 1982 och som utvärderades vid ett möte med
Contracting Parties (GATT:s högsta heslutande organ) i november 1984.
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Sverige har särskilt prioriterat skyddsklausulfrågan. diir vi bl. a. önskat få
till stånd procedurer for bättn: insyn i och disciplin över de ovan omtalade
gråzonsåtgärderna. Framstegen med arbetsprogrammet har dock hittills
varit blygsamma. Sverige har tillsammans med ett mindre antal andra
länder deltagit i olika informella handclsministermöten. vilka bl. a. syftat
till att på politisk nivå lösa de motsättningar som uppstått i Geneve.
Dessa olika ansträngningar bör syfta till att lägga grunden för en ny
multilateral förhandlingsrunda, som bör inledas snarast möjligt. I en sådan
runda bör skyddsklausulfrågan ges prioritet om den ej lösts dessförinnan.
Andra viktiga frågor är tjänstehandelns inlemmande i regelsystemet samt
ökat marknadstillträde för u-länderna. För många u-länder. som är svårt
skuldsatta. iir ökat marknadstillträde en nödvändighet för att de skall klara
återbetalningarna av sina skulder. En annan viktig förhandlingsfråga blir
sannolikt handeln med jordbruksprodukter. Oklarheten i GATT-reglerna
på detta område har bidragit till allvarliga motsättningar mellan framför allt
EG och USA. Dessa kan sannolikt inte biliiggas utan att viktiga tolkningsfrågor blir föremål för förhandlingar.
I den svenska regeringens program i nio punkter för att följa upp Förenta
Nationernas sjätte konferens för handel och utveckling (UNCTAD Vl) i
Helgrad utgjorde råvarorna en väsentlig del.
Förhandlingarna om ett nytt sockeravtal. att ersätta 1977 års avtal som
löpt ut i och med år 1984. har misslyckats på grund av oenighet mellan de
största producenterna. Ett s. k. administrativt avtal. dvs. utan pris- eller
andra marknadsstabiliserande åtgärder. kommer att ersätta det gällande
avtalet. Även om det bland de viktigaste producenterna återfinns ett antal
i-länder. däribland EG. riskerar i den r[1dande internationella ekonomiska
situationen ett mycket stort antal u-länder. för vilka socker är den dominerande exportvaran, att drabbas hårt av fr{mvaron av prisstabiliserande
åtgärder. Från u-landspolitiska synpunkter är det dä1for angeläget att
verka för att förhandlingar om ett nytt sockeravtal inleds st1 snart som
förutsättningar härför föreligger. Sverige åtog sig under förhandlingarna att
på sikt sträva efter att skapa utrymme för en import av socker svarande
mot 10-15 'k· av konsumtionsbehovet. Då den nuvarande produktionen av
socker ger underlag for från regionalpolitiska synpunkter värdefulla arbetstillfällen måste hänsyn härtill tas när det gäller den takt i vilken detta
importutrymme kan stå till förfogande. Åtagandet kvarstår som riktlinje
för vårt arbete inom GATT och UNCTAD.
Piigåendc förhandlingar om ett nytt kakaoavtal och förestt1ende förhandlingar om ett nytt naturgummiavtal inger oro eftersom viktiga producenter
och konsumenter kan komma att ställa sig utanför.
För mineral. såsom järnmalm, och metaller fortsätter Sverige att förespråka bildandet av råvaruorganisationer med primär uppgift att främja
informations- och åsiktsutbyte mellan producenter och konsumenter. När
råvaruavtal inte kan uppnås visar sig siidana lösningar vara goda bidrag till
stabilare marknadsutveckling.
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Den s. k. Gemensamma Fonden - som skall finansiera buffertlagring
och utveckling inom råvaruavtalen - når i år av allt att döma det ena
villkoret för sitt ikraftträdande: 90 länders ratificering. Däremot är det
osäkert om det andra villkoret. att anslutna länders bidrag ske.Il motsvara
2/3 av fondens kapital. kommer att uppfyllas.
Aven uppföljningen av övriga delar av niopunktsprogrammet, som också omfattar andra åtgärder än de rent handelspolitiska, har gått trögt.
Regeringen kommer al! fortsätta sina ansträngningar alt få gehör för de
framlagda förslagen.
Ett styrelsemöte på ministernivå under år 1985 övervägs inom UNCT AD. Ett väl förberett sådant skulle enligt svensk uppfattning kunna bidra
till att effektivisera UNCT AD:s arbete och samtidigt ge impul~.er till framsteg i sakfrågor av central betydelse i UNCT AD:s arbete.

Exportfrämjande insatser

Svensk export har under åren 1983 och 1984 utvecklats utomordentligt
gynnsamt. Mot bakgrund av de långsiktiga behov av överskott 1 handelsbalanscn som svensk ekonomi har finns det skäl att från statens sida fortsatta
att befrämja exporten. Ett led i detta arbete är att verka för att minska
hindren för en fri handel i Norden och i Västeuropa. Det är även väsentligt
att öka ansträngningarna på stilla havsområdet där tillväxten :~enomsnitt
ligt är mycket stark och där behoven i hög grad passar den svenska
industrins produktionsprofil.
Genom de statliga insatserna skapas bättre förutsättningar för företagen
att öka sina egna exportsatsningar. Mot denna bakgrund fön!slås ökade
resurser till den exportfrämjande verksamhet som bedrivs genom Sveriges
exportråd.
Sverige har en betydande potential i sina små och medelst•Jra företag.
Den betydande satsningen pä exportfrämjande stöd till sådana företag
kommer att fortsätta. Inte minst för dessa företag är arbetet pit att undanröja handelshindren i Norden av stor betydelse.
Vad gäller marknadsinriktningen av det exportfrämjande arbetet ges
fortsatt stor uppmärksamhet ål OECD-området. där vt1ra stör:;ta handelspartner finns. Den särskilda prioriteringen av ASEAN-områdd fortsätter
och utvidgas till att omfatta också hela stilla havsområdet.
Mer långsiktiga ansträngningar kommer att göras för att främja handelsutbytet med vissa u-länder med en relativt sett god betalningsförmåga. En
begränsad försöksvcrksamhet i detta syfte har nyligen inletts.
Med all sannolikhet kommer branschvisa insatser att få ökac: betydelse i
framtiden. Energisektorn och byggsektorn är två sådana sektorer. Mot
denna bakgrund har inom Sveriges exportråd bildats en styrgrupp, Svensk
bygg- och energiexport (SWEBEX). med syfte att öka svensk export inom
bygg- och energiområdena.
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Tjänstesektorn har internationaliserats och kommer att få iin större
betydelse i framtiden. Tjiinsteexporlutredningen har i sitt bL:tänkande
(SOU 1984: 33) Handla med tjänster lämnat en rad förslag i syfte att yllerligare stimulera och utveckla den svenska tjänsteexporten. En proposition
planeras till våren 1985.
Det nordiska samarbetet pt1 exportfrämjandeområdet kommer att utvidgas ytterligare i framtiden.

Exportfinansiering

Finansiering av exporten blir ett allt mer betydelsefullt konkurrensmedel
speciellt p<I u-landsmarknaderna och i statshamlelsländerna. Den försämrade betalningssituationen i en lång rad länder har snahht förändrat förutsättningarna på cxportfinansicringsområdct. Riskvillighcten omprövas och
nya former för ri5ktagande utvecklas. Den statsstödda kreditkonkurrensen
har begränsats genom gradvisa skärpningar av de internationellt överenskomna reglerna pä området tConsensusJ. Nya former utvecklas dock.
framför allt genom utnyttjande av biståndsmcdel.
Från svensk sida läggs stor vikt vid de ansträngningar som görs i olika
fora att stävja den internationella kreditkonkurrensen. Mest angeläget nu
är att nå ökad öppenhet i informationen om olika länders villkor samt en
skärpt disciplin när det gäller krediter uppmjukade med bistånd.
Kapitalvaror och projekt utgör en stor del av den svenska exporten. Det
är viktigt att svenska exportföretag kan erbjudas stöd som i huvudsak är
jiimförbart med vad de utländska konkurrenterna erhålk:r. Exportkreditnämndens (EKN) garantigivning är av stor betydelse härvidlag. Genom
successiva förändringar av riktlinjerna för nämndens verksamhet, har
EKN givits möjlighet att bl. a. ta risker på länder med akuta betalningsproblem under förutsättning att trov~irdiga åtgärder vidtas för att komma
till rätta med problemen och utsikterna ter sig gynnsamma i ett längre
perspektiv. Med hänsyn till den föriindrade risksituationen är det dock
angeläget att ökade ansträngningar görs i syfte att dela riskerna mellan
exportörer, banker, privata försäkringsinstitut och EKN. Formerna för
detta bör utvecklas ytterligare. Viktigt är också att riskdelning med utländska parter eftersträvas.
Under budgetiiret 1983/84 har Sverige deltagit i sju multilaterala överenskommelser om skuldkonsolideringar och tre bilaterala avtal. Under
innevarande år beräknas skuldkonsolideringarna ligga pil en fortsatt hög
nivå även om den internationella konjunkturuppgilngen och det sjunkande
internationella ränteliiget medfört att antalet liinder som tvingats begiira
konsolidering tills vidare ej ökat. Ökade insatser förutses iignas ät cltervinning av fordringar som ej herörs av de multilaterala och bilaterala skuldkonsolideringarna.
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Bilateralt samarbete

Bilaterala kontakter mellan Sverige och andra länder i handelspolitiska
och kommersiella frågor ökar stadigt. Ministerbesök och dt:le,gationsresor
med officiell medverkan m. m. har allt oftare kommit att anv.indas i handelsfrämjande syfte. Med bl. a. statshandelsländer i Östeuropa och vissa
u-länder har Sverige ingått särskilda handels- eller samarbetsavtal.
Antalet u-länder med vilka Sverige ingått samarbetsavtal eller handelsavtal har fortsatt att stiga. Under det gångna året har samarbt:t:;avtal slutits
med Brasilien och Colombia och ett handelsavtal har ingått~; med Albanien. Flertalet av dessa avtal förutser periodiska möten. Unde~- år 1984 har
sådana hållits med Egypten, Indien, Irak och Mexico. Vidare har ett möte
inom ramen för det tekniska samarbetet hållits med Cuba.
Även utbyggnaden av handelsfrämjandet utomlands fortsä1 ter. Ytterligare resurser på detta område har tillförts ambassaden i Abu Dhabi. och i
Oman har en utökad marknadsbevakning inletts. Vidare har handelsfrämjandet på de expansiva marknaderna i Ost- och Sydostasien utökats. bl. a.
genom personalförstärkning vid ambassaden i Seoul. Som ett led i utvecklingen av det snabbt växande ekonomiska samarbetet med denna region
har förhandlingar om olika typer av samarbetsformer inletts med Singapore och Sydkorea.
Handeln med statshandclsländerna i Östeuropa har påverkats av den
ansträngda ekonomiska situationen i dessa länder. Den svenska exporten
till Östeuropa utom Sovjetunionen har återhämtat sig. Vår stora import
särskilt av oljeprodukter från Sovjetunionen och Tyska Demokratiska
Republiken har fortsatt. Det stora svenska underskottet i handeln med
dessa länder kvarstt1r. I de officiella kontakterna t. ex. i samband med de
regelbundna kommissionsmötena understryks från svensk ~ida särskilt
behovet att öka den svenska exporten till Östeuropa.

FN:s ekonomiska kommission för Europa (ECE)

ECE, som omfattar såväl Väst- som Östeuropa. behandlar frågor om
handel, ekonomiska prognoser. statistik, energi. olika industribranscht:r,
miljövård. byggnadsfrågor och transportfr<lgor. Under året h;;r företagits
en ut värdering av verksamht:tens prioriteringar, vilka antogs år 1969. Pii
grundval av denna har exekutivsekreteraren lagt fram förslag till ändringar
av arbetsformerna och i arbetsprogrammet. Dessa förslag kommt:r att
behandlas vid kommissionens nästa {lrssession.

Förbud mot investeringar i S)·dafrika och Namibia m. m.

Den I juli 1979 trädde lagen <I 979: 487) om förbud mot investeringar i
Sydafrika och Namibia i kraft. Syftet med lagen var att öka det politiska
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trycket på den sydafrikanska regimen och därigenom bidra till en genomgripande samhällsförändring i Sydafrika. att inspirera andra stater till
efterföljd samt att öka trycket pa FN:s säkerhetsråd att vidta ytterligare
iitgärder. Sydafrikakomrnitten. som haft i uppdrag att göra en genomgång
av lagens tillämpning och en kartläggning av möjligheterna för Sverige att
vidta ~1tgiirder även p{t andra omri1den. lämnade i juni 1984 betänkandet
1SOU 1984: 52) Svensk Sydafrikapolitik. Regeringen har d~irefter i
prop. 1984/85: 56 lagt fram förslag till dels skärpningar av investeringsförbudslagen. dels ytkrligare Mgärder avsedda att skärpa den svenska Sydafrikapolitiken i övrigt.
Skärpningarna innebär hl. a. att det giillandc investeringsförbudet kompletteras med ett förhud mot finansiell leasing och mot län och krediter till
den sydafrikanska staten och dess myndigheter. Vidare föreslås en uppgiftsskyldighet beträffande upplfoclscr och övt:rliltelser av patent och tillverkningsrätter.
Även giillande förbud mot export av krigsmateriel m. m. till Sydafrika
föreslås bli utvidgat till att också omfatta viss materiel och utrustning som
inköps av militär eller polisiär myndighet elkr för sådan myndighets riikning. nämligen datautrustning och därtill hörande programvara samt terränggående fordon och drivmedel.

Tullfrågor m. m.
Sverige deltar i det internationella tullsamarbetet. friimst inom ramen för
Tullsamarbetsrådet (Customs Co-operation Council-CCC) i Bryssel. Rf1det
antog i juni 1983 en konvention om en ny. gemensam varunomenklatur
<Harmonized System). Detta system avses träda i kraft den I januari 1987.
Det mycket omfattande arbett:t med att överföra denna nomenklatur till
svensk lagstiftning och utarbetandet av andra bestämmelser i samband
härmed pågår.
Det handelspolitiska regelsystemet hygger pa att konkurrensen inte
snedvrids genom dumping eller statlig exportsubventionering. Reglerna
ger således Sverige vissa möjligheter att skydda sig mot sådan dumpad
eller subventionerad import som skadar den inhemska industrin.
Inom utrikesdepartementet har utarbetats ett förslag till svensk procedur för dumping- och subventionsundersökningar. Förslaget innebär att
det utredningsarbete som aktualiseras i denna typ av undersökningar bör
ges ökat utrymme i kommerskollt:gicts verksamhet. Förslaget innebär
också att klarhet skapas när det gäller ansvarsfördelningen mellan regering
och myndigheter vid handläggning av detta slag av ärendt:n.

9
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Skyddssystcmct på tckoområdet
Sverige anslöt sig i augusti 1982 till det förlängda multifibenvtaleL det
s. k. MFA III med en reservation, nämligen att tillfredsstiillande bilaterala
avtal skulle kunna uppnås.
Med hänvisning härtill förutskickades i prop. l 982/83: 130 om åtgärder
för tekoindustrin att en utvärdering av skyddssystemet på tc:koområdet
skulle ske så snart då pågående och förestående förhandlingar hade slutförts. Sverige har nu slutit 17 nya bilaterala begränsningsavtal på tekoområdet. Avtalen har i tillämpliga fall ingåtts inom ramen för MFA. Flertalet
avtal är långsiktiga med en löptid på 4-5 år och försedda med uppsägningsklausul.
Sedan kommerskollegium i juni 1984 fått i uppdrag att redovisa effekterna frän skyddssynpunkt liksom de handelspolitiska konsekvenserna av
nuvarande skyddssystem inom MFA:s ram jämfört med ett g!Jbalkontingentsystem. har kollegiet i ett yttrande anfört att ett glohalkontingentsystcm endast kunde motiveras om det ger tekoindustrin bättr.~ skydd än
nuvarande system med bilaterala avtal inom MFA:s ram. Med hänsyn till
att så inte syntes bli fallet fann kommerskollegium ingen anledning att
ändra sin tidigare framförda uppfattning att ett globalsystem inte borde
införas.
Regeringen avser mot bakgrund härav inte ompröva anslutningen till
MFA III utan tillämpa nuvarande bilaterala skyddssystem på teikoområdet.

Krigsmaterielkontroll
Krigsmaterielinspektionens kontroll av tillverkningen av krigsmateriel i
landet omfattade vid årsskiftet 1983/84 120 enskilda tillverkari~. Tillverkningsvärdet för år 1983 var 4 218 milj. kr. ( 1982 - 4 582 milj. kr.).
Under år 1984 har ca I 750 ansökningar om utförsel bet:andlats. (I
genomsnitt utgjorde krigsmaterielexporten under åren 1979-191:31,17% av
den totala exporten.)
Värdet för under år 1984 beviljade utförseltillstånd, som i en del fall
också avser export för flera följande år, uppgår till ca 2 240 milj. kr.
Den faktiska exporten uppgick för det senast redovisade årc:t ( 1983) till
1563 milj. kr., vilket innebär en minskning med 25 milj. kr. i förhållande till
år 1982. Räknat i fasta priser har krigsmaterielexporten minskat med 46%
sedan år 1980. Den utgjorde år 1983 0.74%· av den totala exporten, vilket är
betydligt mindre än genomsnittet för de senaste tio åren.
Under år 1984 har ett tekniskt vetenskapligt råd inrättats för att bistå
krigsmaterielinspektören vid bedömningen av frågor om avgränsning mellan civil och militär materiel.
Riksdagen har i december 1984 godkänt inrättandet av en parlamentariskt sammansatt rådgivande nämnd för frågor som rör export av krigsmateriel (prop. 1984/85: 82, UU 5, rskr 61).
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För att öka riksdagens och allmänhetens insyn i krigsmaterielexportfrågor har regeringen också beslutat att vidga den statistiska redovisningen.

E I. Kommerskollegium
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

31637000
31861000
33452000

Kommerskollegium är central fiirvaltningsmyndighet med uppgift att
handlägga frågor om handelspolitik och utrikeshandel samt vissa frågor i
samband med näringsrättsliga regleringar och inrikeshandel. Kollegiet leds
av en styrelse. Chef för kollegiet är en generaldirektör. som är styrelsens
ordförande.
Till kollegiet är knutet ett handelspolitiskt råd och en CECA-nämnd
samt rådgivande nämnder för frågor rörande auktorisation och godkännande av revisorer samt för frågor rörande godkännande av tolkar och auktorisation av översättare.
1984/85

Beräknac..1 ändring 1985/86
Kommerskollegium

Personal

Föredraganden

159

of

of

27629000
(24819000)
3 550000

+1412000
(+I 364000)
+ 106000

(+ 1433 000)

Anslag
I. Förvaltningskostnader
<därav lönekostnader)
2. Lokalkostnader
3. Kontantbidrag till
Stiftelsen Öst
Ekonomiska Byrån
4. Stipendier avseende
europeiska integrationsfrågor

617000
65000
311161 000

+

67000

+

6000

+1591000

+ 1454000
+ 106000
+

26000

+

5000

+I 591000

Inkomster vid kommerskollegium, som redovisas på statsbudgetens inkomstsida under inkomsttitel, beräknas till sammanlagt 8.5 milj. kr. för
budgetåret 1985/86 ( 1983/84 7.4 milj. kr.).

Kommerskollegium
Kommerskollcgium har i anslutning till anslagsframställningen redovisat
bl. a. resultat av verksamheten 1983/84 och den förväntade utvecklingen
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framöver. Enligt kollegiets mening är en hård prioritering nödvändig om
verksamheten skall kunna utföras p~I nöjaktigt sätt under kommande verksamhetsår. Det är d~irför enligt kollegiet uteslutet att kollegiet kan ta på sig
nya arbetsuppgifter utan motsvarande resurstillskott. Bl. a. anför kollegiet
att förslagen i Sydafrikakommittens betänkande (SOC 1984: 5::) kan komma att medföra nya arbetsuppgifter för kollegiet. Vidare kan verksamheten
vad gäller ärenden rörande marknadsstörandc import fä en ändrad karaktär beroende på resultatet av den utredning som en arbetsgrupp inom
utrikesdepartementets handelsavdclning förväntas lägga fram, varvid behov av ökade resurser förutses.
Kollegiet bedömer att ett uppfyllande av besparingsmftlct. 5·/;. under en
treårsperiod. vilket endast ddvis kan genomföras genom rationaliseringsåtgärder. leder till ambitionsniväs~inkningar. Den personalredu.cering som
hlir aktuell förutses kunna genomföras i samband med naturlig avgång.
Kommerskollegium föreslår i sin anslagsframställning bl. a. följande:
I. Huvudförslag 33 107000 kr.
2. Pris- och löneomräkning I 743 000 kr. I beloppet ingår medel som
budgetåret I 984/85 anvisats från reservationsanslaget E 2. Exportfrämjande vt:rksamhet.
3. Tilläggsförslag 345 000 kr. Beloppet motsvarar kostnaden för två
tjänster för förstärkning av kollegiets revisorsvcrksamhet.
4. Besparingarna enligt huvudförslaget innebär en minskning av anslaget
med 497000 kr. under budgetåret 1985/86 och sammanlagt 1636000 kr.
under en treftrsperiod. Kollegiet har beräknat y;;. besparing under kommande treårsperiod. Därvid beräknas for resp. budgetår 1.5 %. 2.5 % och
I%.. Reduceringen föreslås genomföra•; dels genom rationaliseringar, dels
genom omprioriteringar och omprövningar med viss ambitionsnivåsänkning som följd. Besparingarna vad gäller den personalminskning som blir
aktuell är tidsmässigt planerade att kunna genomföras i samband med
naturlig avgång.
5. Budgetåret 1984/85 anvisades I 00 000 kr. under kollegiets anslag och
300 000 kr. under rcservationsanslaget E 2. Exportfrämjande ·1erksamhet
för framtaganck av en årlig översikt av den svenska utrikeshandelns utveckling. För fortsatt framtagande av översikten beräknar koilegiet motsvarande belopp för budgetåret 1985/86 och hemställer att beloppet anvisas
i sin helhet under anslaget E I. Kommerskollegium.
6. För anslagsposten Kontantbidrag till stiftelst:n Öst Ekonomiska Byrån beräknar kollegiet. i enlighet med av stiftelsen till kollegiet ingiven
anslagsframställning, 684 000 kr.
7. För anslagsposten Stipendier avseende europeiska integn:,tionsfrågor
hemställer kollegiet att medel anvisas förslagsvis.
8. För sin beredskapsplanering hemställer kollegiet att 50000 kr. anvisas
under fjärde huvudtiteln. anslaget H 3. Beredskapslagring och industriella
åtgärder.
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Föredragandens överväganden

Kollegiet har redovisat ett besparingsförslag för en treårsperiod. Jag
finner förslaget väl genomarbetat och fullt acceptabelt. Planen. som sammanlagt inncb~ir en total besparing av 5'/C. hör således kunna fastställas att
gälla för den kommande treårsperioden med fördelningen 1.5. 2.5 och I'}{
för första. andra resp. tredje budgetåret. Utgångspunkten för mitt förslag
är att kollegiet senast till budgetåret 1987/88 skall ha genomfört en real
minskning av anslaget med 1636000 kr.
Efter samråd med chefen för finansdepartementet kan jag konstatera att
belastningen på kollegiets revisors verksamhet har ökat avseviirt. Jag delar
d~irför kollegiets bedömning angående behovet av resursförstärkning för
verksamheten. För detta ändamål beräknar jag 345 000 kr.. vilket motsvarar kostnaden för två tjänster. De nya tjänsterna skall finansieras genom
höjda avgifter för ansökningar om auktorisation och godkännande av revisorer. Ansökningsavgifternas storlek regleras i förordningen ( 1973: 221)
om auktorisation och godkännande av revisorer. Chefen för finansdepartementet kommer senare att föreslå ändring i förordningen i detta avseende.
I 1983 års handelspolitiska deklaration och i 1984 års budgetproposition
har regeringen uttryckt sin avsikt att se över tillämpningen i Sverige av de
regler som överenskommits i GATT rörande åtgärder till skydd mot skadlig dumping och subventionering i samband med import. Syftet är att
utforma en klarare svensk procedur för dumping- och subventionsundersökningar. En arbetsgrupp inom utrikesdepartementets handelsavdelning
har utfört en sådan översyn och därvid funnit att övervägande skäl talar för
att höja beredskapen när det gäller utnyttjande av de möjligheter de s. k.
GATT-koderna ger. Gruppen har utarbetat förslag till procedur för genomförande av dumping- och subvcntionsundersökningar. För kollegiets del
innebär förslaget bl. a. ökat utredningsarbetc.
Den föreslagna proceduren för dessa undersökningar samt vissa andra
arbetsuppgifter. som avses tillföras kollegiet, kräver förstärkning av kollegiets resurser. För detta har beräknats 300000 kr.
Under år 1982 avslutades tre utredningar rörande tolk- och översättarfrågor. En interdepartemental arbetsgrupp har bearbetat de olika utredningsförslagen och remissyttrandena. Arbetsgruppen presenterar sina förslag i rapporten (Os A 1984: 11) Tolk- och översättarservice i utveckling.
Chefen för utbildningsdepartementet kommer senare denna dag att anmäla
sin avsikt att lägga fram en särskild proposition i ämnet. För kollegiets del
innebär arbetsgruppens förslag att verksamheten rörande godkännande av
tolkar och auktorisation av översättare i stort sett skall bibehållas. Förslagen innebär dock att kollegiets medel för provvcrksamhcten budgetåret
1985/86 skall minskas med 100000 kr. jämfört med innevarande budgetår
samt att motsvarande belopp anvisas för tolkutbildning m. m. inom särskild post till regeringens disposition under åttonde huvudtiteln. anslaget
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D 12. Utbildning för kultur- och informationsyrken. Jag har vid min beräkning av anslaget beaktat detta förslag.
För försöksprojektet avseende framtagande av en årlig övers;kt över dt:n
svenska utrikeshandelns utveckling beräknar jag, i likhet med innevarande
budgetår, 100000 kr. under anslaget. Övriga medel för projektet, 300000
kr. beräknas under anslaget E 2. Exportfrämjande verksamhet
Medel för kollegiets beredskaps planering beräknas under fjärde huvudtiteln, anslaget H 3. Beredskapslagring och industriella åtgärder.
Jag hemställcr att regeringen föreslår riksdagen
att till KommerskolleRium för budgetåret 1985/86 anvisa ett förslagsanslag av 33 452 000 kr.

Ursprungsmärkning av kläder m. m.
Bestämmelser om skyldighet att ursprungsmärka kläder finns i lagen
(1982: 736) resp. förordningen (1982: 910) om ursprungsmärkning av kläder. Bestämmelserna gäller från den 1 juli 1983 och innebär att kläder, när
dessa saluhålls yrkesmässigt, skall vara märkta med uppgift om i vilket
land de har tillverkats. Enligt övergångsbestämmelser skall förordningen
inte tillämpas i fråga om kläder som före den I juli 1983 har tillv1:rkats inom
landet eller införts till landt:t.
Näringsutskottet uttalade (NU 1981/82: 50) med anledning av prop.
(1981182: 148) om ursprungsmärkning av kläder att det fanns skäl som
talade för att märkningssystemet borde kompletteras med krav på ursprungsmärkning vid införsel till landet, s. k. gränsmodell. och att regeringen snarast borde undersöka förutsättningarna för en sådan komplettering. Riksdagen godkände utskottets uttalande (rskr 1981/82: 402).
Förutsättningarna för en komplettering av reglerna om ursprungsmärkning av kläder med krav på märkning vid införseln har undersökts och
redovisas i en promemoria (Ds UD 1983: 4) Ursprungsmärknin~: av kläder.

I promemorian framhålls att bestämmelserna om ursprungsmärkning av
kläder har tillkommit av konsumentpolitiska skäl, dvs. konsumenten skall
vid köp av kläder få uppgift om ursprungslandet. Det konstateras vidare att
redan med nuvarande bestämmelser sker märkningen av tekniska och
ekonomiska skäl i regel i samhand med tillverkningen. Då märkning saknas
ankommer det dock på detaljisten att tillse att plaggen blir märkta.
Från handelspolitiska synpunkter är det angeläget att märkningssystemet medför så små hinder för handeln som möjligt. Amlrade r·~gler måste
motiveras av den konsumentpolitiska målsättningen.
Författningsmässig.t är det relativt enkelt att anpassa nuvarande regler
till en gränsmodcll. Den praktiska tillämpningen skulle dock medföra administrativa problem.
Utredningen pekar slutligen på att hittillsvarande erfarenheter av ursprungsmärkningen av kläder är begränsade och att det därför är lämpligt
att avvakta med att ta ställning till behovet av att införa gränsmodellen.
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Promemorian har remissbehamllats. Många remissinstanser instämmer i
att erfarenheterna hittills är begränsade och att man dLirför bör avvakta
med ett ställningstagande. Vissa remissinstanser förespråkar dock införande av gränsmodellen under det att andra avvisar ett sådant förslag.
Reglerna om ursprungsmärkning av kläder har varit i kraft under endast
ett och ett halvt år. Övergångsbestämmelserna har under denna tid medfört att en del plagg inte är märkta i affärerna. Någon effektiv kontroll har
därför inte kunnat genomföras. Vissa. visserligen mer begränsade. undersökningar pil. senare tid har dock gett intrycket att efterlevnaden av bestämmelserna är god. Kommerskollegium avser att öka sin kontrollaktivitet.
För egen del vill jag efter samråd med cheferna för finans- och industridepartementen anföra följande.
Den nuvarande ordningen för ursprungsmärkning av kläder har varit i
kraft under en kortare tid. Erfarenheterna av systemet är därför begränsade, vilket försvårar en allsidig bedömning. Det underlag som nu har samlats in ger dock, enligt min mening, inte anledning till en annan bedömning
än den som gjordes när statsmakterna år 1982 fattade beslut om ursprungsmärkningen. Kommerskollegium följer löpande efterlevnaden av reglerna.
Kontrollen kommer att utökas inom ramen för nuvarande resurser. Skulle
kollegiet i sin tillsyn finna behov av förändringar i systemet förutsätter jag
att saken anmäls till regeringen.
Jag vill i detta sammanhang ta upp en näraliggande fråga. Riksdagen har
i samband med behandlingen av en motion ( 1981/82: 824) om ursprungsmärkning av möbler anmodat regeringen att i lämpligt sammanhang låta
utreda för- och nackdelar med en lagstiftning om ursprungsmärkning av
mer generell räckvidd än den som nu finns (NU 1982/83: 13. rskr69). Vid
en sådan kartläggning borde enligt riksdagen erfarenheterna av ursprungsmärkning av kläder kunna beaktas.
Erfarenheterna från regleringen på tekoområdet visar att det är oklart
vilka effekter en obligatorisk ursprungsmärkning har. Av handelspolitiska
skäl bör man vara utomordentligt återhållsam med regler som kan försvåra
importen och därmed ytterst också konsumenternas möjligheter att välja
mellan varor till olika pris, olika kvalitet m. m. Förhållandena på tekoområdet har varit särpräglade vilket ligger bakom regleringen där.
Enligt min mening saknas omständigheter som bör föranleda att en mera
generell lagstiftning om ursprungsmärkning övervägs. Jag vill också peka
på de allmänna strävandena att minska regleringar i samhället. Om förhållandena på något särskilt varuområde skulle utvecklas i riktning så att
otillräcklig ursprungsangivclse leder till problem för konsumenterna. kan
frågan om ursprungsmärkning på detta område givetvis aktualiseras. i
första hand inom ramen för nuvarande marknadsföringslag.
Med hänsyn till det anförda avser jag således efter samråd med cheferna
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för finans- och industridepartementen att någon särskild utredning om
generell ursprungsm~-irkning inte bör komma till stånd.
Jag hemställer
att regeringen bereder riksdagen tillfälle att ta del av vad jag nu
anfört om generell ursprungsmärkning.

E 2. Exportfrämjande verksamhet
1983/84 utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag
1

182418338
202660000
224500000

Reservation

83531518 1

Varav ca 65 milj. kr. är disponerade genom tidigare beslut.

Inledning

Under förevarande anslag beräknas medel för den exportfrämjande
verksamhet som Sveriges exportråd antingen själv utövar e\h:r planerar
och leder inom handelssekreterarorganisationen och utrikesrepresentationen.
Följande myndigheter/organ och anslag omfattas av exportfrämjande
verksamhet.
Departement

Anslag

Myndighet/organ/verksamhet

Utrike~departementet

AI
E2

Utrikesförvaltningen (del av anslaf:et)
Exportfrämjande verksamhet
Exportkreditnämnden. täckande <!V vissa förluster
lnteramerikanska utvecklingsbank•:n
Exportkreditbidrag
Stöd till turism och rekreation (del av anslaget)
Kostnader för statsstödd exportkreditgivning
genom AB Svensk Exportkredit
Kostnader för statsstödd exportkreditgivning
avseende export av fartyg m. m.
Ersättning för extra kostnader för förmanfiga
krediter till u-länder
Industripolitiska atgärder för tekoindustrin Idel
av anslaget)
Branschfrämjande åtgärder (del av anslaget)
Bidrag till regionala utvecklingsfondcr m. m.
(del av anslaget)
Namndcn för fartygskreditgarantier (del av anslaget)

E3
Finansdepartementet
Jordbruksdepartementet
Industridepartementet

E5
F5
I2
B7

BH
139

B Il
B 13
B 14

G3

För budgetåret 1985/86 har ca 430 milj. kr. heräknats för exportfrämjande verksamhet under tredje huvudtiteln. Av utrikesförvaltningens verksamhet kan i storleksordningen 20%· bt:räknas avse åtgärder med exportfrämjande inslag. Detta motsvarar omkring 185 milj. kr.
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Under .~iunde /11m1dtiteln har I 000 kr. förts upp undn anslaget till
Exportkreditbidrag avsett för stöd till exportföretag som har orsakats
ränteförluster i samband med exportkrediter.
Under nionde l1111·11dtitcln har förts upp 75 .8 milj. kr. under anslaget Stöd
till turism och rekreation. Ca hälften härav utgör en direkt stimulans av
tjänsteexport.
Under to!fie hul'lldtiteln har ca 21 milj. kr. förts upp för branschfrämjande åtgärder för bl. a. träbearbetandc industrin. Vidare finns medel anvisade för siirskilda industripolitiska insatser för tekoindustrin. ca 96 milj. kr.
Båda dessa program har exportfrämjande inslag. Statens industriverk. som
har ansvar för branschinsatserna. skall enligt föreskrifterna samrada med
Sveriges exportråd i fråga om exportfrämjande åtgärder. Sveriges exportråd verkställer delvis de beslutade insatserna. Under anslagen till Kostnader för statsstödd exportkreditgivning genom AB Svensk Exportkredit
beräknas 860 milj. kr.. till Kostnader för statsstödd exportkreditgivning
avseende export av fartyg m. m. 450 milj. kr. och till Ersättning för extra
kostnader för förmanlig kreditgivning till u-länder 90 milj. kr. Vidare tas
delar av anslaget till nämnden för fartygskreditgarantier och delar av
statens bidrag till regionala utvecklingsfonder m. m. i anspriik för olika
exportfrämjande aktiviteter.
De på detta sätt beräknade samlade utgifterna för exportfrämjande åtgärder över statsbudgeten för budgetåret 1985/86 uppgår till ca 2025
milj. kr.

Organisation
Sveriges exportråd inrättades den I juli 1972 genom avtal mellan svenska staten och Sveriges allmänna exportförening. Inom exportrådet är
tillsatt en särskild nämnd med uppgift att besluta om stöd till svensk
projektexport. Vidare har tillsatts en styrgrupp för Svensk bygg- och
energiexport.
Exportrådets uppgift är att som centralt organ planera. samordna. marknadsföra och genomföra åtgärder för att främja svensk export. Sveriges
exportråd planerar och leder den exportfrämjande verksamheten dels vid
den specialiserade kommersiella utlandsrepresentationen. dvs. handelssekreterarna och den handelskammare i utlandet som har slutit samarbetsavtal med rådet, dels inom utrikesrepresentationen.
25 handelssekreterartjänster finns f. n. inrättade. Av dessa är sex placerade i Nordamerika, i Atianta, Chicago, Detroit. Los Angeles. New York
och Toronto. I Europa finns 14 handelssekreterare. nämligen i Bryssel.
Budapest, Diisseldorf. Haag, Helsingfors, Köpenhamn. London. Madrid,
Milano, Oslo, Paris, Prag. Wien och Ziirich. På livriga industrilandsmarknader finns handelssekreterare i Melbourne och Tokyo. Tre handelssekretcrare arbetar i utvecklingsländer. nämligen de i Caracas, Jeddah och
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Mexico City. Filialkontor finns i Hamburg. Montrcal, Stuttgart. Sydney
och Vancouver. Filialkontoret i Houston och försöksvcrksamhetcn i Calgary har lagts ned under innevarande budgetar. Ett antal ambassader i
länder med särskilt intressanta marknader har givits en särskild kommersiell kompetens och tar - liksom handelssckreterarna - betalt för vissa av
sina exportfrämjande tjänster. Samtliga övriga ambassader, liksom även
vissa konsulat, ger allmän exportfrämjande service.
En handclskammare i utlandet, Sao Paulo. har slutit samarbt:tsavtal med
Sveriges exportråd.
Sveriges exportråd och handelssekreterarna sysselsätter 192 resp. 250
anställda. Hos handelssekretcrarna utgörs personalen. förutom av handelssekrcterare. av marknadssekreterare. praktikanter (marknadsassistcntcr) och biträdespcrsonal.

Finansiering
Enligt avtalet om Sveriges exportråd lprop. 1979/80: 16, NU 20. rskr 95)
skall exportrådet planera och leda handelssekreterarnas verksamhet och
exportfrämjande verksamhet inom utrikesrepresentationen. Denna uppgift
finansieras med medel som staten ställer till förfogande. Vidare skall enligt
avtalet staten bidra till exportrådets finansiering med ett belopp som motsvarar beräknad skillnad mellan rådets kostnader för exportservice till
företag med export av mindre omfattning och exportrådets ab.~mnemangs
avgifter från dessa företag.
Näringslivets bidrag till finansieringen av Sveriges exportrt,d utgörs av
abonnemangsavgifter. Exportrådet bedriver därutöver uppdrngsverksamhet för sina abonnenter mot särskild avgift. Abonnemang är en förutsättning för att få tillgång till exportrådets. handelssekreterarnas oc:h utrikesrepresentationens tjänster. Abonnemang är också en förutsättning för att
erhålla tjänster från statsstödda handelskammare i utlandet som har slutit
samarbetsavtal med rådet. Exportrådet kan dock lämna vissa inledande
tjänster till annan än abonnent. Abonnemang påverkar inte prövningen om
stöd till svensk projektexport.

Verksamhet
Exportrådets och handelssekreterarnas verksamhet indelas i följande
verksamhetsgrenar eller program. nämligen exportservice. exportaktioner
och exportuppdrag. Med exportservice avses de tjänster som utförs avgiftsfritt. t. ex. rådgivning till besökande affärsmän, enklare varuförfrågningar och rutinkorrespondens liksom viss uppsökande oct. initiativtagande verksamhet. Som tidigare nämnts finansieras exportrådets exportservice såväl av staten som av näringslivet. Handelssekreterarnas exportservice finansieras helt av staten.
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Exportaktioner omfattar bransch- eller temabundna kollektiva aktiviteter som stödjer företagens exportansträngningar. Exportaktionsprogrammet omfattar även åtgärder som särskilt stödjer sma och medelstora
företags exportansträngningar. Flertalet exportfrämjande aktioner finansieras av staten och näringslivet gemensamt. Medlen disponeras av Sveriges
exportråd i samarbete med den exportfrämjande utlandsorganisationen.
Uppdrugs1·erksamheten omfattar de tjänster som exportrf1det och handelssekreterarna utför på siirskild beställning och mot särskild avgift för
enskild uppdragsgivare. De myndighetsuppgifter ~om exportrådet har
ålagts gentemot handelssekreterarna och utrikesrepresentationen och som
finansieras av staten har fördelats på exportservice och exportaktioner
fr. o. m. budgetåret 1985/86.
Medlen under förevarande anslag iir vidare avsedda för att främja den
svenska exporten av systemleveranser till stora industri- och anliiggningsprojekt (prop. 1978i79: 123 bil. 2, NU 59, rskr4151. samt för statligt stöd till
s[1dana konsultföretag som arbetar med förstudier eller anbud rörande
vissa utvecklingsprojekt i u-länder.
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Sveriges exportråd
Medelsbehov (I 000-tal kr.)
1983/84

Verksamhet

budget

utfall

1984/85

Beräknad ändring

budget

Exportrådet

Föredraganden

Lxporl.\l'Tl"il'l'
Anslag
Övriga inkomqer

67000
19400

67000
22200

7'2570
21000

+ 5 330
0
+

+ 3 350

Expor1uk1ioncr
Anslag
Övrig<t inkomster

74000
62000

74900~

46 200'

91 440 8
50000

+ 15070''
+ 5000

+ 9650 11
+ 5000

l:,\porl11ppdriig
Anslag
Övriga inkomster

10500
58000

10500
56400'

10920
65000

+

5000 1

25 97'}_4

15 200

+10000

+10000

8000

4046'

1:!530

+ I :!50

-

Sliid rill .wcnsk. projckr- e.\port
Anslag
Till reg1'ringens disposition
Anslag
Rätt1eink.oms1er m.
Övriga inkomster

650
0

+

0

1(1

+

0

ttL 111.

I 160

ttL

I 67'2

Outnyttjade medel
Anslag

5646°

Summa medelsbeho,·
Anslag
Övriga inkomster

164500
139400

1824187
123128

202 6608
136000

+32300 9
+ 5000

+21840 11
+ 5000

1
Härtill kommer 35 milj. kr. för dispositioner avseende stöci till sven~;k projektexport för budgetåret 1983/84
från under anslaget reserverade medel.
1
Varav 14,9 milj. kr. från budgetåret 1982/83. Härtill kommer 14 milj. kr. för vilka Sveriges exportråd har fattat
beslut men inte lyft från anslaget.
-' Avser inkomster fran såväl företag som från statliga myndigheter <2 800 000 kr.), t. ex. statens industriverk
inom ramen för de s. k. branschstödsprogrammen.
4
Härtill kommer 31 370000 kr. i lämnade utfästelser budgetåret 1983/B4 som belastar reserverade medel per
1984-07-0 I. Dessa reserverade medel belastas också av lämnade utfästelser om totalt 17 287 000 kr. från
tidigare budgetår.
~ Härtill kommer 6 336 000 kr. som utgör utbetalningar från anslag1~ts reservation v<irav 2.5 milj. kr. till
Sveriges turistråd.
6
Avser överföringar frän ingående reservation och från anslag till stat 'budgetens inkomsttitel.
7
Ett överskott på 58 803 kr. i hamlelssekreterarnas samlade verksamhet har inlevererats till stalsverket och
tillförts reservationsmedel under anslaget.
8
Härtill kommer 5 milj. kr. från annan huvudtitel och 5 milj. kr. pit anslaget genom tilläggsbudgct I för
budgetåret 1984/85.
9
Beloppet enligt fotnot 8 har begärts under detta anslag för budgetårc: 1985/86.
"' Har fördelats på exportservice och exportaktioner.
11
Härtill kommer 5 milj. kr. från annan huvudtitel.

Sveriges exportråd utgår i sin anslagsframställning från anslLgsnivån för
budgetåret 1984/85 vid sin prisomräkning om totalt 9.4 milj. kr Härutöver
begärs 12,9 milj. kr. varav merparten består av medel för stöcl till svensk
projektexport för att under budgetåret kunna fylla tidigare gjcrda åtaganden. Till detta skall läggas 10 milj. kr. för exportaktioner för bygg- och
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energisektorerna. vilka för budgetåret 1984/85 dels belastar annan huvudtitel. dels anvisas över anslaget genom tilläggsbudget I för budgetåret.
Exportrådet föresli:lr således en ökning av anslaget med 3:!.3 milj. kr. inkl.
lO milj. kr. till :!35 milj. kr. för budgetaret 1985/86.
Exportrådet anför följande om verksamhetens marknadsprioritering. Inriktningen mot OECD-området avses fortsiitta. liksom hittills med huvudinriktning p{1 Viisteuropa. Den särskilda prioriteringen av ASEAN-omrf1dct utvidgas till att omfatta ocks[1 Fjiirran Östern inkl. Kina. Vidare kommer en särskild beredskap att hållas för insatser pii den indiska marknaden.
En prioritering av branscher/produktområden kan enligt exportddet
aldrig hli siirskilt precis i en organisation av rådets och utlandsorganisationens bredd. Vissa produktområden vilka anses siirskilt intressanta att
satsa p:1 fastställs i samband med verksamhetsplaneringen. Nt1gra sädana
produktomdden utgörs av bygg- och energiområdet. offshore. komponenter för bilindustrin. högförädlade livsmedel m.11.
Exporträdet svarar också for vissa särskilda insatser inom cxportfriimjandet. En sådan är programmet for små och medelstora företag. vilket
kommer att fortsätta. Ett antal olika samverkansgrupper arbetar i syfte att
underlätta samverkan mellan företag i kompletterande branscher. Projekthcvakning har fått allt större tyngd under senare [ir. Vidare bedrivs program för tjänsteexport. Slutligen anges den nyligen startade tekniska exportservice som ett särskilt arbetsområde.
Programmet exportsen·ice i handelssekreterarverksamheten har hittills
bokförts till internkostnad. Övriga program bokförs till taxepris. Exportrådet föreslår att även exportservice bokförs till taxepris. Diirigenom skulle
rådets styrning och resultatredovisning och diirmcd effektiviteten i denna
svärbedömda verksamhetsgren avsevärt kunna förbättras. Enligt rådet kan
ersättning av exportservicetimmar till taxepris reducera risken för under~kott

i handelssekreterarverksamheten. Den uppskattade merkostnaden

vid en övergång till taxepris uppg;ir till 2,9 milj. kr.
Den nuvarande rörliga krediten hos riksgäldskontoret för handelssekreterareverksamheten bestämdes till 10 milj. kr. budgetåret 1980/81. Sedan
dess har verksamheten ökat väsentligt. Exportrådet hemställer därför att
den rörliga krediten ökar med 5 milj. kr. till 15 milj. kr.
Exportrådets hemställan om anslagsmedel för verksamheten med .n-ensk

projl'ktexport grundar sig på en uppskattning av stL)rleken på utbetalningar
under budgetåret 1985/86 med :!O milj. kr. Garantiramen för anslagsåret
föreslås uppgå till oförändrat 3.'i milj. kr.
Grunden för ett utvidgat exportfrämjande är nu enligt rfadet lagd för ett
par

ttr framåt

i och med förslagen från de många utredningar som presente-

rats under budgetåret 1983/84 och statsmakternas ställningstagande diirtill.
Exportrådet presenterar därför en flrognos.fi"ir 1111s/agshl'l11>1·1'11 även för de
tvi! åren efter anslags{iret.
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Mot bakgrund av det höga kostnadsläget i vissa länder har en anpassning m· utlandsorganisationen påbörjats. Förslag kommer at1 lämnas till
regeringen.

Föredragandens överväganden

Handclsbalansen har under senare tid utvecklats i positiv riktning.
Framgångarna på exportmarknaderna har emellertid ännu inte fört Sverige
tillbaka till t:tt tillstånd av långsiktig. strukturell balans i utrik·~saffärerna.
Mot den bakgrunden är det angeläget att även fortsättningsvis stödja
näringslivets exportansträngningar. Helt naturligt ligger huvudansvaret på
företagen för att exporten utvecklas tillfredsställande. Den av regeringen
förda allmänna ekonomiska politiken har bl. a. till syfte att ska~·a gynnsamma förutsättningar för företagen i deras exportansträngningar. De mer
direkta statliga insatserna för att främja och stimulera svensk export är
dock av väsentlig betydelse.
Sveriges exportråd har i sin verksamhetsplan angett vissa prioriterade
marknader liksom produktområden. Jag delar i huvudsak exportrådets
bedömning på dessa punkter. Samtidigt vill jag understryka nödvändigheten av ett genomtänkt samspel mellan olika aktiviteter inom hela det
område som påverkar våra exportansträngningar. Jag vill också peka på
betydelsen av långsiktiga insatser på olika områden utan all nödvändig
flexibilitet försvåras. Insatserna bör vidare koncentreras till betalningsstarka marknader.
Jag finner mot denna bakgrund exportrådets prognos för anslagsbehoven för de två åren efter anslagsåret vara en intressant grund för diskussion
om exportfrämjande insatser på sikt. Detta gäller såväl marlrnadsinriktningen som utlandsorganisationens omfattning och geografiska inriktning
liksom produktområdesinriktningen av verksamheten. Den ruilande verksamhetsplan med ett treårsperspektiv som exportrådet i d«g tillämpar
torde enligt min mening i än större grad möjliggöra en långsiktig medverkan från näringslivets sida vad gäller den samlade verksamheten. Satsningar på nya marknader eller produktområden bör därmed kunna planeras
bättre utifrån näringslivets önskemål. Långsiktigheten i satsningarna bör
enligt min mening särskilt eftersträvas.
Förslag från exportrådets sida vad avser ev. förändringar i utlandsorganisationcn kommer att prövas i sedvanlig ordning. Jag räkna1 med att det
kan bli förändringar i handelssekreterarorganisationen under anslagsåret
med anledning av de förslag exportrådet lämnar. Jag notern.r också att
rådet och handelssekreterarna under innevarande budgetår har inlett ett
datoriseringsprogram till hjälp i det exportfrämjande arbetet.
Jag beräknar pris- och liineomriikning minskat med huvuddternativets
:?.% till 8740000 kr.
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EKN:s skrivelse om verksamheten m. m.
EK N konstaterar att de totala garantiåtagandena vid slutet a\' verksamhetsåret 1983/84 uppgick till ca 67 100 milj. kr. Garantigivningen under aret
min!'.kade med ca 10%, jämfört med föregående år både vad avser nya
förbindelser och utfästelser. Denna utveckling har främst orsakats av det
allvarliga skuldläget i många u-länder och vissa öststater. Importefterfrägan har minskat i dessa länder, särskilt på kapitalvaror. EKN har till följd
av ländernas försämrade betalningsl~ige tvingats inta en ganska restriktiv
inställning till ny garantigivning. Det förbättrade konjunkturläget i vissa
industriländer med en ökad svensk export till sådana marknader som följd
har inte medfört någon motsvarande eftcrfdgan på EKN-garantier.
EKN :s garantigivning bedrivs inom två i princip skilda system - n-garantisystemet och s/u-garantisystemet - för vilka gäller separata riktlinjer
och ramar för risktagande. S/u-systemct är avsett för risker som det är
samhällsekonomiskt eller utvecklingsmässigt motiverat att täcka. men som
bedöms för stora att täcka inom n-systemet.
Den försämrade kreditvärdigheten i många länder har bidragit till en
förskjutning av garantigivning från n- till s/u-systcmet. Huvudorsaken till
denna förskjutning är dock att kravet på affärsmässighet inom n-systemet
har skärpts. Garantiåtagandena inom n-systemet uppgick vid verksamhetsårets slut till ca 36 400 milj. kr.. vilket innebar en minskning med ca 8 800
milj. kr. jämfört med föregående år. Inom s/u-systemet uppgick ätagandena samtidigt till ca 30000 milj. kr .. vilket innebar en ökning med ca 8500
milj. kr. jämfört med föregående år.
Utfallet av EKN :s verksamhet blev något bättre än vad som förutsågs i
föregående års skrivelse. Enligt normalprognosen för 1983/84 beräknades
verksamheten ge ett underskott på ca 500 milj. kr. 1983/84 års underskott
visade sig bli ca 300 milj. kr. Premier och återvinningar uppgick till ca 600
milj. kr. Skadeersättningar har utbetalats med knappt 900 milj. kr.
Vid utgången av verksamhetsåret 1983/84 hade EKN utestående fordringar till ett belopp av ca 2 900 milj. kr.. vilket var ca 600 milj. kr. mer än
vid verksamhetsårets början. Samtidigt uppgick EKN:s ackumulerade underskott till ca 900 milj. kr. EKN anser att de utestående fordringarna även
vid en försiktig värdering torde representera ett betydande realvärde. Det
påpekas att dessa inte behöver representera högre värde än en tredjedel av
sitt nominella belopp för att balans skall föreligga.
EKN redovisar olika prognoser för utfallet under det innevarande verksamhetsåret och de två närmast följande åren. Enligt normalprognosen, i
vilken hänsyn tagits till skadercgleringar för garantiåtaganden. tillkomna
genom särskilda regeringsbeslut. förutses underskott med ca 100 milj. kr.
för I984/85, 500 milj. kr. för 1985/86 och 400 milj. kr. för I 986/8i. Det
noteras här att tidigare omfattande skaderegleringar på Polen och Nordkorea nu minskar betydligt, resp. har helt upphört. I stället kan ökade
JO Riksda!(l'n 1984185. I sam/. Nr 100. Bila!(a 5
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Utredningen <H 1982: 07) om åtgärder för att fr;imja export av tjänster
har lämnat sitt betiinkande i maj 1984. Betiinkandet (SOU 1984: 33! Handla
med tjänster har remissbehandlats och bereds f. n. inom regeringskansliet.
En proposition avses föreläggas riksdagen i början av år 1985.
Genom en omläggning av skatteuppbörden den 1januari 198:, förorsakas
Sverige<; exportråd en merkostnad som uppskattas till 3,5 milj. kr. för
budgetåret 1984/85. En kompensation härför har beräknats under denna
anslags post.
Jag beräknar ett totalt medclsbehov om 11.4 milj. kr. för atl möjliggöra
genomförandet av de utredningsförslag m. m. som nyss beskrivits. Till
detta kan läggas att medel ur den ointecknade reservationen un.Jer anslaget
också kan användas för konkreta insatser. exempelvis för tjän:;teexport.
För budgetåret 1985/86 heriiknar jag ett ökat medelsbehcv av totalt
21 840000 kr. Därtill kommer 5 milj. kr. att tillföras verksamheten genom
omprioriteringar inom industridepartementets verksamhetsområde.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att I. till Exporzfriimjande 1·crk.rnmhl'I för hudgetåret 1%5/86 anvisa
ett rescrvationsanslag av 224 500 000 kr..
2. godkänna att den rörliRa kredit. som ställts till förfogande för
handclssekn:terarnas verksamhet och utnyttjas av Sveriges exportråd. höjs med 5000000 kr. till 15000000 kr..
3. bemyndiga regeringen att medge att utfästelser om stöd till
s1·e11sk projektexport får lämnas till ett belopp av högst
35 000 000 kr.

E 3. Exportkreditnämnden, täckande av vissa förluster
1982184 Utgift
1984/85 Anslag
1985186 Förslag

103057 856
I 000
I 000

Exportkreditnämnden fEKN J har till uppgift att erbjuda svenska exportörer skydd mot förluster i exportaffärer mot erläggande av premie.
EKN har i skrivelse. daterad den 15 oktober 1984. inkommit med en
redogörelse för nämndens verksamhet under verksamhetsii.rct 1983184,
bedömning av det aktuella risklaget samt en prognos över verksamhetens
framtida utfall. I skrivelsen föreslås att garantiataganden enligt ~ärskilda
regeringsbeslut redovisas utanför normal- och slu-garantisy:;temen. att
garantigivning på s~irskilda villkor vid export av betydelse för u-ländernas
ekonomiska utveckling (u-garanticr) avskaffas samt att den rörliga krediten i riksgäldskontoret höjs.
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EKN:s skrivelse om verksamheten m. m.
EK N konstaterar att de totala garantiåtagandena vid slutet av verksamhetsån:t ]983/84 uppgick till ca 67100 milj. kr. Garantigivningen under året
minskade med ca 10% jämfört med föregilende år hådc vad avser nya
förbindelser och utfästelser. Denna utveckling har främst orsakats av det
allvarliga skuldläget i många u-länder och vissa öststater. Importdterfrågan har minskat i dessa länder. s~irskilt på kapitalvaror. EKN har till följd
av ländernas försämrade bctalningsläge tvingats inta en ganska restriktiv
inställning till ny garantigivning. Det förbättrade konjunkturläget i vissa
industriländer med en ökad svensk export till sådana marknader som följd
har inte medfört någon motsvarande efterfrågan på EKN-garantier.
EKN :s garantigivning bedrivs inom två i princip skilda system - n-garantisysternet och s/u-garantisystemet - för vilka gäller separata riktlinjer
och ramar för risktagande. S/u-systemet ilr avsett för risker som det är
samhällsekonomiskt eller utvecklingsmässigt motiverat att liicka, men som
bedöms för stora att täcka inom n-systemel.
Den försämrade kreditvärdigheten i många länder har bidragit till en
förskjutning av garantigivning från n- till s/u-systemet. Huvudorsaken till
denna förskjutning är dock att kravet på affärsmässighet inom n-systemet
har skärpts. Garantiåtagandena inom n-systemet uppgick vid verksamhetsårets slut till ca 36400 milj. kr .. vilket innebar en minskning med ca 8800
milj. kr. jämfört med föregående år. Inom s/u-systemet uppgick åtagandena samtidigt till ca 30000 milj. kr .. vilket innebar en ökning med ca 8 500
milj. kr. jämfört med föregående ftr.
Utfallet av EKN:s verksamhet blev något bättre iin vad som förutsågs i
föregående års skrivelse. Enligt normalprognosen för 1983/84 beräknades
verksamheten ge ett underskott på ca.500 milj. kr. 1983/84 års underskott
visade sig bli ca 300 milj. kr. Premier och återvinningar uppgick till ca 600
milj. kr. Skadeersättningar har utbetalats med knappt 900 milj. kr.
Vid utgången av verksamhetsåret 1983/84 hade EKN utestående fordringar till ett belopp av ca 2 900 milj. kr.. vilket var ca 600 milj. kr. mer än
vid verksamhetsårets början. Samtidigt uppgick EKN:s ackumulerade underskott till ca 900 milj. kr. EKN anser att de utestående fordringarna även
vid en försiktig värdering torde representera ett betydande realvärde. Det
påpekas att dessa inte behöver representera högre värde än en tredjedel av
sitt nominella belopp för att balans skall föreligga.
EKN redovisar olika prognoser för utfallet under det innevarande verksamhetsåret och de två närmast följande åren. Enligt normalprognosen. i
vilken hänsyn tagits till skaderegleringar för garantiätaganden. tillkomna
genom särskilda regeringsbeslut. förutses underskott med ca 100 milj. kr.
för 1984/85. 500 milj. kr. för 1985/86 och 400 milj. kr. för 1986/87. Det
noteras här att tidigare omfattande skaderegleringar på Polen och Nordkorea nu minskar betydligt, resp. har helt upphört. l stället kan ökade
JO
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återvinningar frtrn dess<.: länder påriiknas. Betydande skaderegleringar kan
dock väntas pf1 Brasilien.
Den garantigivning som motiveras av u-skäl har på senar(: tid fått allt
mindre omfattning. De senare årens underskott i EKN:s ver:O.samhet har
lett till att utrymmet för särskilda biståndsskäl i garantigivningen minskat
betydligt. På grundval härav och med hänsyn till det utvidgade systemet
för u-krediter anser EKN att exportens betydelse för u-ländemas ekonomiska utveckling inte längre bör kunna utgöra ensamt skäl för extra risktagande inom s/u-systemet och föresli!r att u-garantigivningen ;uskaffas.
När det g;iller ramar för verksamheten anför EKN att riksdagen har
medgivit att statens betalningsansvar för expurtkreditgaranti·~r får uppgå
till ett belopp av 70000 milj. kr.. varav 17000 milj. kr. re:;erveras för
s/u-garantier. Därutöver har riksdagen bemyndigat regeringen att överföra
ytterligare 5 000 milj. kr. för sådan garantigivning. Detta bemyndigande har
utnyttjats. EKN har av regeringen bemyndigats lämna gar;;.ntier till ett
belopp av 49000 milj. kr, varav 20000 milj. kr. reserverats för s/u-garantier.
Vid avräkning mot ramarna tas garantiutfästelse upp m1:d 40% och
förhandsbesked med 20%. Vid slutet av verksamhetsåret 198J/84 uppgick
de utestäende garantiåtagandena till 25 400 milj. kr. på n-sidan att jämföra
med ramen på 29000 milj. kr. På s/u-sidan hade 15 800 milj. kr. av de 20000
milj. kr. utnyttjats.
EKN pftpekar att det i nyss nämnda garantiåtaganden ingiir åtaganden
som tillkommit efter särskilt regeringsbeslut med 2 900 milj. kr. under
n-systemet och 1500 milj. kr. under s/u-systemet. Vidare niim11s att ett par
mycket stora affärer har aktualiserats för vilka regt:ringsbeslut kan bli
aktuella. Förekomsten av sådana affärer gör det enligt EKN angeläget att
utrymme finns tillgängligt för regeringens egna beslut i garnntiärenden.
EKN anser inte att det är liimpligt att registrera dem inom vare sig n- eller
s/u-systemet och föreslår därför att garantier som beslutas av regeringen.
och som inte faller under biståndsgarantisystemet. redovisas ~eparat utanför n- och s/u-systemet.
Om regeringsärenden fortsättningsvis redovisas separat. anser EKN att
något behov av ramhöjningar inte föreligger.
Beträffande den rörliga kredit som ställts till EKN:s förfogande i riksgäldskontoret skriver EKN att knappt I I00 milj. kr. av beviljade 2 700
milj. kr. tagits i anspråk vid slutet av verksamhetsåret 1983/84. Om skadereglering för åtaganden som tillkommit efter särskilt regeringsbeslut skall
ske genom ianspråktagande av den rörliga krediten, torde behov föreligga
att höja krediten med 600 milj. kr. till 3 300 milj. kr. Om krediten ej utnyttjas för sådan skadereglering anser EKN att redan medgivna 2 700 milj. kr.
bör räcka.
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Remissyttranden
Efter remiss har yttramkn över EKN:s skrivelse avgivits av fullmäktige
Sveriges Riksbank och av fullmäktige i riksgäldskontoret. Vidare har
yttrande avgivits av beredningen för internationellt tekniskt-ekonomiskt
samarbete. BITS.
När det gäller regeringsgarantier delar riksbanksfullmäktige EKN :s uppfattning att staten bör ta det finansiella ansvaret för risker som är förknippade med garantigivning som genom särskilda regeringsbeslut ålagts EKN.
Fullmäktige anser dock att detta bordt: medföra att premier för sådana
garantier, ev. med avdrag för administrationskostnader. inlevereras till
statsverkct eftersom det är fraga om en verksamhet som finansiellt faller
utanför EKN:s rörelse.
Riksbanksfullmiiktige anser inte att någon höjning av den rörliga krediten bör vara aktuell eftersom regeringen bör ta betalningsansvaret i handelse av skadefall avseende regeringsgarantier. Om dt:t av praktiska skäl är
lämpligast att EKN förskotterar skadeutbetalningar på sådana har dock
fullmäktige intet att erinra mot den begärda höjningen.
Riksbanksfullmäktige har inte heller något att erinra mot att systemet
med u-garantier avskaffas.
Riksgäldsfullmäktige godtar höjningen av den rörliga krediten med 600
milj. kr. till 3 300 milj. kr. Fullmäktige har ingen erinran mot förslagen att
avskaffa u-garantisystemet och att redovisa garantiåtaganden enligt särskilda regeringsbeslut inom den av riksdagen godkända ramen för de totala
garantiåtagendena men utanför n- och s/u-systemen.
BITS finner att ett avskaffande av u-garantigivningen kan leda till olyckliga konsekvenser. BITS pekar på att EKN:s nuvarande garantigivning
inom såväl n-systemet som s/u-systemet huvudsakligen är inriktad på
u-länder. Det förhållande att ärenden bedöms utifrån ett brett utvecklingspolitiskt och -ekonomiskt perspektiv innebär enligt beredningens mening
att behandlingen av ärendet tillförs en viktig nyans. Projekt som leder till
negativa effekter i u-länderna kan undvikas medan positiva konsekvenser
av projekt vägs in bland argumenten för en föreslagen s/u-garanti.
Sammanfattningsvis finner BITS att tillräckliga skäl inte föreligger för
ett avskaffande av u-garantigivningen.

Föredragandens överväganden
EKN:s garantigivning är av stor betydelse för den svenska exporten.
framför allt större projekt och systemleveranser vilka utgör en viktig del av
vår export. En EKN-garanti är ofta en avgörande förutsättning för att
sådan export skall komma till stånd. speciellt till u-lands- och öststatsmarknader. Det är mot den bakgrunden väsentligt att EKN även fortsättningsvis får möjlighet att ge garantier i betydande omfattning avseende
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sådana länder. EKN:s ver!\samhct innebär dock en svår avvä;~ning mellan
uppgiften att ge ett rimligt stöd till exporten. i huvudsakjämfö"ligt med det
som det stora flertalet utländska konkurrenter erhåller, och uppgiften att
begränsa statens förlustrisk. Riskerna i garantigivningen har bkat väsentligt under senare år.
Många länder står inför mer eller mindre akuta betalningsproblem. Antalet länder som tvingats konsolidera sina skulder har ökat betydligt. Den
belastning som dessa konsolideringar medfört och kommer att medföra har
lett till stor försiktighet hos den industrialiserade världens långivare. Risk
finns för att alltför stor återhållsamhet med krediter och garantier fördjupar
bctalningsproblcmen och leder till en minskning av den internationella
handeln. Jag anser att Sverige i samverkan med andra länder bör ta sin del
av ansvaret för att i första hand försöka nå bättre samordning\ id hantering
av komplicerade skuldkriser och realistiska konsolideringar samt för att
undvika negativa återverkningar på den internationella handeln. Chefen
för utrikesdepartementet föreslår att ett särskilt biståndspolitiskt instrument inrättas med syfte att stödja fattigare länder som har akuta betalningsbalanssvårighetcr på grund av en svår skuldbörda.
Genom riskdelning med exportföretag och banker kan EKN medverka
till fortsatt garantigivning på vissa marknader som är av stor betydelse för
de svenska exportföretagen. Chefen för EKN har i en särskild rapport
redovisat olika sätt att sprida och dela riskerna i garantigivningen. Det är
enligt min mening viktigt att fortsatta ansträngningar görs i syfte att finna
lämpliga former för riskdelning. Jag anser också att EKN bör sträva efter
ett närmare samarbete med andra institut, särskilt med instituten i de andra
nordiska länderna. i syfte att dela risk 1~r och att samordna villkoren för
garantigivningen så att bättre förutsättningar skapas på detta område för
samnordisk export.
Ökade återvinningar av utestående fordringar har bidragit till att förbätt"
ra nämndens resultat. Jag anser det viktigt att fortsatta ansträngningar görs
på detta område.
När det gäller riktlinjer för garantigivningen, har EKN föreslagit att
möjligheten till garantigivning av u-skäl skall avskaffas. Jag är inte beredd
att ta ställning till detta nu utan anser att frågan bör övervägas ytterligare.
EKN har i sin skrivelse tagit upp frågan om redovisning av garantiärenden i vilka regeringen fattat beslut. Jag vill här erinra om att EKN enligt sin
instruktion (SFS 1983: 536) får hänskjuta ärenden till regeringe.1s prövning
om dessa är av större vikt. Hänskjutandet äger rum efter sedvanlig beredning hos EKN. Regeringen har i ett fåtal fall fattat beslut om garanti. Som
EKN påpekar i sin skrivelse skulle dock det för EKN tillgängliga utrymmet för garantigivning kunna bli helt ianspråktaget om affärer till mycket
betydande belopp skulle bli aktuella.
Jag delar EKN: s uppfattning att de garantier som beslutats av regeringen
bör redovisas separat i EKN:s räkenskaper. Jag anser också att EKN bör
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redovisa hur stor del av garantiåtagandena inom n- resp. s/u-systemet som
utgörs av sådana garantier som beslutats av regeringen. Däremot an~er jag
inte att det generellt bör faststiillas att regeringsgarantierna skall falla
utanför n- respektive s/u-ramarna. Liksom tidigare hör gälla att regeringen.
om speciella skäl föreligger. bör ha möjlighet att besluta om att högsta
engagemang för ett visst land får överstiga 10 a 15</~ av EKN:s totala
engagemang.
I syfte att bereda utrymme för eventuellt uppkommande större affärer
anser jag att s/u-ramen bör höjas med 10000 milj. kr.
Garantier beslutade av regeringen utfärdas på sedvanligt sätt av EKN.
Garantitagaren inbetalar premie till nämnden. Då garantiförbindelsen löpt
ut, hör premien. efter avdrag för skäliga administrationskostnader, inbetalas till statskassan. För det fall skadeersättning blir aktuell, hör i första
hand premiebeloppet utnyttjas för ersättning. I den mån detta ej iir tillräckligt hör nämnden inkomma med begäran om ersättning frii.n regeringen av
vilken framgår hur stora belopp som kan bli aktuella att reglera över
förbindelsens löptid. Om inte regeringen beslutar annat, får EKN utnyttja
den rörliga krediten hos riksgäldskontoret för de likviditetsbehov som kan
uppkomma till följd av skadefall på regeringsgarantier. När krediten ianspråktas för regeringsgaranticr. äger dock EKN få sina kostnader täckta,
dvs. administrationskostnader. räntekostnader och eventuella kursförluster.
Om skadereglering för åtaganden som tillkommit genom särskilt regeringsheslut skall ske genom ianspråktagande av den rörliga krediten, anser
EKN att den rörliga krediten bör höjas med 600 milj. kr. till 3 300 milj. kr.
Jag instämmer i detta.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att I. medge att staten åtar sig betalningsansvar i form av statsgaranti
för exportkrediter till ett belopp av högst 70000000000 kr.,
varav 22000000000 kr. reserveras för garantigivning vid särskilt samhällsintresse. samt bemyndiga regeringen att överföra
ytterligare 10 000 000 000 kr. för sådan garantigivning om sa
anses erforderligt,
2. godkänna att den rörliga kredit i riksgäldskontoret som ställts
till EKN :s förfogande för att vid behov användas för utbetalning
av ersättningar för förluster i garantiverksamheten höjs med
600 000 000 kr. till 3 300 000 000 kr.'
3. till Export/.:reditniimnden, täckande m· 1·issa fi"ir/uster för budgetåret 1985/86 anvisa ett förslagsanslag av I 000 kr. för vissa
förluster som kan uppstå vid garantigivning enligt de riktlinjer
jag förordat.
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E 4. Krigsmaterielinspektionen
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

I 014062
I 000
I 000

Krigsmaterielinspektionen utövar kontroll över tillverkningen av krigsmateriel och handlägger ärenden rörande tillstånd till export och import av
sådan materiel.
Kostnaderna för kontrollmyndighetens organisation och "erksamhet
skall bestridas genom avgifter från tillverkare av krigsmateriel samt genom
expeditionsavgifter för tillstånd att utföra krigsmateriel från riket.
1984185

Beräknad
ändring
1985/!l6

865 000
1815000)
85000

+141000
I+ 142000)
+ 6000

950000

+153000

Anslag
Förvaltningskostnader
!därav lönekostnader)
Lokalkostnader

Jag hemställer al\ regeringen föreslår riksdagen
all till Krigsmaterielinspektionen för budgetåret 1985/86 anvisa ett
förslagsanslag av I 000 kr.

E 5. Interamerikanska utl'ecklingsbanken
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

37199230
13 500000
21500000

Sveriges åtaganden i banken
Under våren 1983 slutfördes förhandlingarna om den sjätte allmänna
kapitalpåfyllnaden i Interamerikanska utvecklingshanken (JDBl. Som en
följd härav kommer det interregionala kapitalet att tillföras 15 miljarder
dollar. Det svenska åtagandet i den sjätte kapitalpåfyllnaden innebär att
Sverige skall inbetala motsvarande I, I milj. dollar i svenska kronor samt
därutöver utställa garantier för 23.4 milj. dollar. Fonden för särskild verksamhet, som ställer ut lån på mjuka villkor. får genom påfyllnaden 700 milj.
dollar i nytillskott. Sverige skall inbetala 30, I milj. kr. till fonden för
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särskild verksamhet, vilket innebär att vår andel av den sjiitte påfyllnaden
av fonden för särskild verksamhet blir något lägre iin viir andel av den
femte påfyllnaden. Utbetalningarna till den sjätte kapitalpåfyllnaden beriiknas belasta statsbudgeten fram till år 1993.
Efter avslutad sjätte kapitalpafyllnad kommer Sveriges totala finansiella
engagemang i JDB att vara sa fördelat att till det interregionala kapitalet
har 4.5 milj. dollar betalats in samt därutöver ett garantikapital om 52, I
milj. dollar ställts till förfogande. Till fonden för siirskild verksamhet
kommer 27,8 milj. dollar att ha betalats in.
Sveriges röstande! i banken grundar sig på bidraget till kapitalet och är
f. n. 0, 16';.:;.

Beräknade utbetalningar under budgetåret 1985/86
För budgetåret 1985/86 beräknas utbetalningarna till banken bli 21.5
milj. kr. Dessa hiinför sig till både den femte och den sjätte kapitalpi1fyllnaden. 2.7 milj. kr. avser inbetalningar till kapitalet varav 390000 kr. avser
den sjätte kapitalpåfyllnaden och 18,8 milj. kr. avser inbetalningar till
fonden för särskild verksamhet. Hiirav utgör bidraget till den sjätte påfyllnaden 1.9 milj. kr. Samtliga bidrag till IDB t. o. m. den femte kapitalp<ifyllnaden är garanterade mot förändringar av dollarkurs i förhållande till den
svenska kronan, och i september 1983 utbetalades med anledning härav 22
milj. kr.

IDB:s utlåning
Banken beviljar lån till projekt i de latinamerikanska medkmsländerna
dels på kommersiella villkor frfm kapitalet, dels på siirskilt förmånliga
villkor från fonden för särskild verksamhet.
Vid slutet av ftr 1983 hade IDB, räknat från verksamhetsstarten år 1961,
beviljat lån om totalt 25035 milj. dollar varav 8800 milj. dollar på mjuka
villkor från fonden för särskild verksamhet. Under år 1983 beviljades lån
om totalt 3045 milj. dollar varav 412 milj. dollar från fonden för särskild
verksamhet.
Beträffande lånens fördelning på sektorer kan noteras att andelen för
den sociala sektorn under hela 1970-talet låg på omkring 15 S·r. För år 1983
utgjorde andelen 16 %. Jordbruksektorns andel har traditionellt varierat
mellan 20 och 25% men sjönk år 1983 till 161:'-(. Energisektorn hade under
1970-talet ungefär samma andel som jordbruket. knappt 25 C'(,. men dess
andel har under 1980-talct ökat. Efter en toppnotering på 4(Jr,:(, är 1981 !äg
den på 32 'X: år 1983. Industrisektorns andel varierar starkt över tiden. Den
steg något under 1970-talct för att sedan sjunka under faren 1980 och 1981.
År 1983 ökade den däremot till 24~;;., vilket iir högre iin genomsnittet pii
16 q. under 1970-talet. Även transportsektorn har en varierande andel med
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ett genomsnitt strax under 15 %. Under år 1983 gick dock endast 6 % av
lånen till denna sektor.
I bankens riktlinjer för utlåningen anges att de ltm som bevilja~ i görligaste mån bör vara utformade så att de kommer de lägre inkomstgrupperna
i resp. mottagarland till nytta. Enligt svensk uppfattning uppfylls emellertid inte alltid detta mål i praktiken. IDB:s utvärdering i efte;·hand pekar
visserligen mot att målet uppfylls men Sverige, liksom många andra
länder, har riktat kritik mot ut värderingsmetoderna och mol den oklara
definitionen av låginkomstbegreppet.
De medel från fonden för särskild verksamhet, vilka tillförs under den
sjätte kapitalpåfyllnaden, kommer endast att vara tillgängliga för de minst
utvecklade staterna i regionen. IDB ger även tekniskt bistånd och år 1983
uppgick detta stöd till 54 milj. dollar, vilket är Il% mer än under år 1982.
Inom ramen för lDB:s program för små projekt har 8.8 milj. dollar beviljats
unJer år 1983. Programmet riktar sig till låginkomstgrupper som har liten
eller ingen tillgång till kommersiella kreditresurser och uppgår hittills totalt
till 44,4 milj. dollar.
Liksom tidigare år samarbetar banken nära med andra internationella
och inter-amerikanska institutioner i sina strävanden att öka resursflödet
till de minst utvecklade områdena och de fattigaste befolkningsgrupperna.

Upphandling från Sverige
Enligt IDB:s statistik levererade svenska företag för 51.8 milj. dollar till
av IDB finansierade projekt under perioden 1979-83. Av den redovisning
som nyss har lämnats framgår att hittills gjorda åtaganden innebär svenska
inbetalningar till banken om 32,3 milj. dollar fram till år 1993.

Föredragandens överväganden
Riksdagens beslut (prop. 1982/83: 100 bil.5. NU 50, rskr 37~:) att delta i
den sjätte kapitalpåfyllnaden i IDB grundade sig bl. a. på en bedömning av
bankens ökade betydelse för låntagarländerna i Latinamerika mot bakgrund av deras försämrade möjligheter att på de vanliga kapitalmarknaderna låna medel till utvccklingsprojekt. IDB har i likhet med övriga
utvecklingsbanker, t. ex. Världsbanken, beslutat att inom ramen för "Special Operating Program" under ett par års tid tillämpa mer f:exibla utlåningsvillkor så att vederbörlig hänsyn kan tas till den i många fall extra
ordinära situationen i Latinamerika.
Sveriges bidrag till IDB skall också ställas i relation till övriga svenska
insatser i regionen. Det bilaterala biståndet till Nicaragua h<tr höjts och
uppgår till 75 milj. kr. för budgetåret 1984/85. Biståndet till hela Latinamerika budgetåret I983/84 uppgick till 280 milj. kr. Chefen för utrikesdepartementet föreslår att biståndet till Nicaragua höjs till 90 milj. kr. och det
humanitära biståndet i Latinamerika till 125 milj. kr.
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Det är angeläget för Sverige att aktivt stödja latinamerikanska integrationssträvamlen som främjar ett ekonomiskt oberoende i regionen. Inom
utrikesdepartementet kartläggs därför f. n. vilka möjligheter som finns till
ekonomiskt samarbete med regionala organisationer i Latinamerika utöver
IDB. Tänkbara samarbetspartners iir andinska paktens finansieringsinstitut Corporaci6n Andina de Fomento (CAFl och dess utvecklingsorgan
samt de aktionskommitteer som finns inom ramen för den latinamerikanska samarbetsorganisationen Sistema Econömico Latinoamerieano
<SELA). l avsikt att etablera kontakter besökte diirför en svensk delegat
dessa organisationer i juli månad 1984.
Jag anser det viktigt att man från svensk sida även i fortsättningen noga
följer IDB:s verksamhet och motverkar lån till länder där det pii goda
grunder kan antas att projekkn inte kommer att få önskad effekt. Exempel
på länder som Sverige har motverkat lån till är Chile. El Salvador och
Guatemala. Samtidigt bör Sverige även fortsättningsvis aktivt stödja län
till länder där behovet av medel till utvecklingsändamäl är stort och där
man för en politik som är förenlig med övergripande svenska biståndspolitiska intressen. Som tidigare sagts är det angeläget att banken förbättrar
utvärderingen av projekt. I syfte att öka andelen lån som kommer de mest
utsatta grupperna i samhället tillgodo bör banken lämna bl. a. en bättre
information om hur låginkomstbegrcppet definieras.
Jag hemstälkr att regeringen föreslår riksdagen
att till lntcramerikanska 11tvecklingsha11ke11 för budgetåret 1985/86
anvisa ett förslagsanslag av 21500000 kr.

E 6. Importkontoret för u-landsprodukter
1983/84 utgift

1000

1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

1 000
1 000

Importkontoret för u-landsprodukter har till uppgift att främja import till
Sverige från u-länderna och därigenom bidra till dessa länders utveckling.
Den verksamhet som bedrivs av kontoret finansieras enligt riksdagens
beslut med biståndsmedel (reservationsanslaget C 1. Bidrag till internationella biståndsprogram, anslagsposten 7. Övriga organisationer m. m. ).
Kontoret har möjlighet att bedriva viss uppdragsverksamhet.
Kontoret leds av en styrelse. Chef för kontoret är en direktör. Importkontoret har antagit benämningen Import Promotion Office for Products
from Devcloping Countries (lMPODl.

11

Riksdagen 1984185. I sam/. Nr IOU. Bilaga 5
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Importkontoret för u-landsprodukter
Importkontoret framhåller att den världsekonomiska krisen har accentuerat det ömsesidiga beroendet mellan i- och u-länder. Den minskade
efterfrågan på u-ländernas exportprodukter har successivt för·1iirrat dessa
länders betalningsproblem.
Behovet av insatser från importkontorets sida har enligt kontoret ökat
markant sedan kontorets tillkomst, både på biståndspolitiska c·ch handelspolitiska grunder. Det ligger i såväl i-länders som u-länders intresse att
undanröja olika hinder för export. Betydelsen av åtgärder för att främja
u-landsimport ökar även i ett mer begränsat svenskt perspektiv. Sverige
har både från allmänna utrikespolitiska och kommersiella utg~mgspunktcr
anledning att vidga samarbetet med dessa länder. Inom ramen för en
samordnad u-landspolitik är importfrämjande ett av flera viktiga instrument. Målsättningen bör vara att utnyttja detta instrument i större omfattning iin hittills. Det gäller framför allt landsamarbetc och utbildningsinsatser.
Huvudförslaget för budgetåret 1985/86 uppgår till 6674000 kr. -Importkontoret beräknar en medelsökning med 800000 kr. för budgetåret.
Importkontoret föreslår att kontoret får möjlighet att undantagsvis och
då särskilda skäl föreligger lämna stöd till marknadsföring av produkter
inom ramen för Swedfund-projekt, även om marknadsföringen ,g:iiller andra
marknader än den svenska.
1984/85

Beräknad ändring 1985/86

Före-

Mynd

draganden
Personal
Handläggande personal
Övrig personal
Anslag
Utgifter
Marknadsinformation
Lamlsamarhete
Inkomster
Från anslag under lirrera C
U ppdragsverksamhet
Nettoutgift
1

8
3

of
of

of
of

Il

of

of

2995000
3 30'\000

+45'\000
+345000

+274000
+226000

6300000

+800000

+500000

6291WOO'
-I 000
I 000

+500000
of
of

Varav 328000 kr. består av en ointecknad reservation.

Föredragandens övcrYägandcn
Importkontoret bistår u-länderna med att öka deras exportinkomster
och bidrar därmed till deras utveckling. Mot bakgrund av kontorets strävan att vidga samarbetet med u-länderna i syfte att hjälpa dt::ssa att öka
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exportmöjligheterna anser jag all verksamheten bör öka med 500000 kr.
för budgetåret 1985/86. Av beloppet beräknar jag 274 000 kr. för programmet marknadsinformation och 226000 kr. för programmet landsamarbete.
Som nämns under anslaget C I. Bidrag till internationella biståndsprogram. anslagsposten 7. Övriga organisationer m. m. är chefrn för utrikesdepartementet beredd att pröva eventuella ansökningar friin importkontoret om ytterligare medel.
Jag delar importkontorets uppfattning att kontoret bör kunna medverka i
Swedfund-projekt gem)m marknadsföring av de produkter Swedfund-projektet leder till. Detta bör dock ske endast i undantagsfall och la sig uttryck
i att kontoret kan st;l för vissa marknadsföringskostnader i andra i-länder.
Importkontoret bör siiledes enligt min mening inte bygga upp en kunskap
t'm andra i-länder utan samarbeta med ITC <UNCTAD/GATT:s internationella handclscentrum) samt anlita organisationer i det aktuella landt.:t för
de konkreta insatserna.
Med hänvisning till sammanställningen förordar jag. efter samråd med
chefen för utrikesdepartementet. att I 000 kr. tas upp under anslaget.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till 1mportkontvret för 11-landsproduktcr för budgetftret I 985/86
anvisa ett reservationsanslag av I 000 kr.
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DIVERSE

F I. Ekonomiskt bistånd till svenska medborgare i utlandet m. m.
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

3 539036
3800000
3 600000

Anslaget används huvudsakligen för periodiskt understöd till vissa i
utlandet, främst i Sydamerika. bosatta svenska medborgare. Därutöver
bestrids från anslaget eftergifter och avskrivningar av fordringar för utgivet
tillfälligt ekonomiskt bistånd åt nödställda samt för histånd i brottmål och
kostnader vid dödsfall.
Jag beräknar medelshehovet för nästa budgetår till 3 600000 kr.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Ekonomiskt bistånd till svenska medhorgare i utlandet 111. m.
för budgetåret 1985/86 anvisa ett förslagsanslag av 3 600 000 kr.

F 2. Resekostnader för inom Förenta nationerna utsedda svenska
stipendiater
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

38280
75000
75000

Reservation

68685

Från anslaget betalas resekostnader för stipendiater från Sverige som
utses av Förenta nationerna i Geneve och New York.
Anslagsbeloppet bör under nästa budgetår vara oförändrat.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Resekostnader.får inom Förenta Nationerna utsedda ~Tens
ka sripendiarer för budgetåret 1985/86 anvisa ett reservationsanslag av 75000 kr.

F 3. Information om mellanfolkligt samarbete, nedrustni:11gssträvandcn och andra utrikespolitiska frågor
1983/84 utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag
1

6564000
7 440000 1
8470000

Reservation

56000

Varav 100000 kr. i engångsanvisning till Svenska FN-förbundet.

Information om svensk utrikespolitik i Sverige bedrivs på flera olika
sätt. Utrikesdepartementet ger ut skrifter samt tar emot studiebesök. Utri-
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kesdepartementet ger även bidrag, efter ansökan, till enskilda svenska
organisationer som ägnar sig åt information och opinionsbildande verksamhet inom området mellanfolkligt samarbete, nedrustningssträvanden
och andra utrikespolitiska frågor. Större delen av anslaget avser organisationsstöd. Därutöver ställs medel till förfogande för bidrag till särskilda
projekt som syftar till att informera om nedrustning och fredsfrågor.
På detta sätt kan debatten och kunskaperna om utrikespolitiska och
internationella frågor stimuleras. Genom bidrag till organisationer med
olika inriktning och skilda målgrupper säkras mångfalden i utbudet. Utrikespolitiska institutet bör genom sin bredd och inriktning kunna spela en
särskilt viktig roll i detta avseende.
1984/85

Beräknad ändring 1985/86
Ans lagsframställning

Utrikespolitiska
institutet
Svenska FN-förbundet
Stiftelsen Svenska Li N ICEFkommitten
Europainstitutet
Svenska sektionen av
Internationella kvinnoförbundet för fred
och frihet
Svenska freds- och
skiljedomsföreningen
Utrikespolitiska föreningarnas FN-förbund
Kristna fredsrörelsen
Kvinnor för fred
Arbetsgruppen för svensk
folkriksdag för nedrustning
Sveriges Fredsråd
Arbetarrörelsens Fredsforum
Information om fredsoch nedrustningssträvanden
Summa

Föredraganden

3 620000
I 830000

+579000
+209000

+300000
of

:!33 000
108000

+ 161000
+ 32000

+ 161000
+ 5000

56000

+244000

+

100000

+200000

+ 30000

51000
50000
30000

+ 69000
+ 140000
+2!0000

+ 4000
+ 20000
+ 15000

62 000

+225 000
+ 60000
+200000

+ 20000
+ 40000
+ 130000

1300000
7440000

5000

+300000
+2329000

+I 030000

Anslagsframställningar

Utrikespolitiska institutet begär för sin informationsverksamhet för budgetåret 1985/86 ett statsbidrag om 4 199 000 kr.. en ökning jämfört med
anslaget för innevarande budgetår med 579000 kr., varav hyreshöjning
svarar för 183 000 kr. och delfinansiering av en ny tjänst för 125 000 kr.
S1·enska FN~förhundet begär ett statsbidrag pa sammanlagt 2 039000 kr.
för budgetåret 1985/86, vilket skulle innebära en ökning i förhållande till
bidraget för innevarande budgetår med 209000 kr., efter avräkning av
50000 kr. för extra rationaliseringsmedel 1984/85.
Stiftelsen Sl'enska UNlCEF-kommittcn anhåller om statsbidrag för bud-
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getäret 1985/86 om 394 000 kr.. en ökning med 161 000 kr. i jämförelse med
innevarande budgetår. Ökningen motiveras av extra kostnader för inrättandet av tjänsten som generalsekreterare år 1984 i samband med förändringar i kommittens status.
Europainstitutet begär för budgetåret 1985/86 ett statsbidrag om 140000
kr. Institutet grundades år 1980 på initiativ av de fyra största politiska
partierna och några av arbetsmarknadens organisationer i syfte att bedriva
informationsverksamhet avseende aktuella europeiska friigor.
S1·enska sektionen m· Intcmationella kl'in11oförh11ndetFir fred och frihet
anhåller om statsbidrag för budgetåret 1985/86 med 300 000 kr. Anslagsökningen skulle bli 244 000 kr. i förhållande till innevarande hud:?etår.
S1·c11ska freds- och skiljedon1.1förc11ingen anhåller om ett sl1tsbidrag för
budgetåret 1985/86 om 300 000 kr. en ökning med 200 000 kr.
Utrikespolitiska fiireni111-:arnas FN~{örhund begär ett st<Jtsbidrag för
budgetfiret 1985/86 p[1 120000 kr .. en ökning med 69000 kr. jämfört med
innevarande budgetår.
Kristna fredsrörelsen anhåller om ett statsbidrag för budge1året 1985/86
på 190000 kr., vilket skulle innebära en höjning med 140000 kr. i förhållande till innevarande budgetår.
Kvinnor fUr fi'ed anhåller om ett bidrag på 240 000 kr. för budgetf1ret
1985/86. en ökning med 210 000 kr.
Arbetsgruppen för n·ensk folkriksdag för nedrustning anhåller om
287 000 kr. i statsbidrag för budgetåret 1985/86. Arbetsgruppen. som är ett
samarbets- och kontaktorgan för informationsspridning och opinionshildning i nedrustningsfrågor. har för innevarande budgetår erhållit 62 000 kr..
varför ökningen skulle bli 225 000 kr.
S1·eriges Fredsråd och Arbetarriire/sens Fred.1forum anhåller om statsbidrag för första gången med 60000 kr. resp. 200000 kr.

Föredragandens överväganden
I förhållande till det totala anslagsheloppet för budgetåret i984/85 föreslår jag att anslaget för budget~iret 1985/86 ökas med I 030 :mo kr. Den
föreslagna ökningen bör fördelas enligt följande.
Bidraget till Utrikespolitiska institutet bör ökas med 300000 kr. med
hänsyn till stigande kostnader för institutets administration o:h verksamhet vid nuvarande nivf1. Framförallt gäller detta den fördubbJ;ing av hyran
som genomförs under perioden 1982-85.
Till !frensku FN-fiirhundet föreslås utgå ett oförändrat bidrag. Detta
innegär i realiteten en höjning med 150000 kr. med hänsyn till förbundets
ökade administrativa kostnader vid oförändrad verksam hel snivå. Från
denna summa avräknas 50 000 kr som återbetalning av engång~.anvisningen
1984/85 på 100000 kr. för införandet av datorstöd.
För Stijielsen Svenska UNICEF-kommitten beräknar jag en höjning av
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bidraget med 161 000 kr. Med hänsyn till karaktären och inriktningen av
kommittens verksamhet finner jag det motiverat att hela bidraget avräknas
mot ramen för dt:t internationella utvecklingssamarbetet.
Europainstitutl'I föreslås erhålla t:n höjning med 5 000 kr. Jag förutsätter
emellertid att institutet verkar för att aktivera kretsen av bidragsgivare i
enlighet med de riktlinjer som framlades vid institutets tillkomst.
De senaste åren har t:ngagemangct i fredsfrilgan fortsatt att öka. Ett
aktivt folkligt intresse för nedrustningssträvandena är en viktig förutsättning för effektiva svenska insatser vid internationella förhandlingar. Jag
har vid bedömningen av anslagsiiskandena frfrn de organisationer som
ägnar sig åt information och opinionsbildning på detta område tagit särskild hänsyn till dessa förhållanden och bl. a. sökt uppni't t:n bättre balans i
bidragens storlek.
För bidragen till Si·enska sektionl.'11 m· /nternationl'lla krinnofiirh1111det
.fiir.fi-ed och frihl't och Utrikespolitiska föreningarnas FN-ji"irh1111d föresliis
höjningar med 5000 kr resp. 4000 kr.
Jag föreslår vidare att Svenska freds- och skiljedomsj{"irl'ningen far en
ökning med 30000 kr.
Kristna fredsriirelsen föreslås få en ökning med 20000 kr.
Ki·innor fi"jr fred bör fä en ökning med 15 000 kr.
För Arhetsgmppcn för si·ensk fi1/kriksdag ji)r nedrustning föreslås en
ökning med 20 000 kr.
Med hänsyn till den breda kontaktytan hos Sverigl's Fredsråd och Arhetarröre/sens Fred.1forum finner jag det vidare motiverat att dessa organisationer får bidrag om 40000 kr. resp. 130000 kr.
Vad gäller anslagsposten biformation om freds- och nedrustningsstriimnden . som tilldelats I 300000 kr. för innevarande budgetår. kan konstateras att dessa projektmedel mötts av ett utomordentligt starkt intresse
frfm folkrörelsernas och andra ideella organisationers sida. Prövningen av
ansökningar avseende bidrag till avgränsade informationsprojekt sker huvudsakligen två gånger årligen inom en särskilt tillkallad beredningsgrupp.
Det är därvid väsentligt att göra en rimlig avvägning mellan större och
mindre organisationers projekt.
Med tanke på det stora behov som visat sig föreligga. förordar jag en
ökning av anslagsposten med 300000 kr.
Övriga ansökningar som inkommit. bör anses behandlade genom de
förslag som jag nu lagt fram.
Med hänvisning till vad jag i det föreg[1endc anfört. hemställer jag att
regeringen föreslår riksdagen
att till Infin-mation om mellanj(J/kligt samarhete. nedrustningsstriivunden och andra utrikespolitiska frågor för budgetiiret 1985/86
anvisa ett reservationsanslag av 8 470 000 kr.

Prop. 1984/85: 100

Bilaga 5

Utrikesdepartementet

160

F 4. Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut
(SIPRI)
1983184 Utgift
1984/85 Anslag

13 380000 1
14000000"

Reservation

0

1985/86 Förslag
14500000
Inkl. engångsbidrag på 500000 kr. för datorutrustning.
1
Inkl. engångsbidrag på 500000 kr. för forskningsprogrammct europeisk säkerhet.
1

1984185

Beräknad andring 1985/86
Institutet

Föredraganden

Personal'

ffandläggande personal
Ovrig personal

4

6

of
of

of

of

10
1
Därutöver finns vid institutet 14 forskare jämte ert tiotal assistenter samt drygt 20
arvodes- eller kontraktsan~tällda <i vissa fall pa deltid).

SIPRI
Stockholms internationella fredsforskningsinstitut <SIPRIJ är en stiftelse, för vilken regeringen fastställt stadgar den 12 juni 1980. Stiftelsen har
till ändamål att i enlighet med de grunder för bidrag som riksdag~n godkänt
(prop. 1966: 76. SU 88. rskr 203, prop. 1979/80: 106, UU 21. SKU 48, rskr
304) bedriva vetenskaplig forskning i konflikt- och samarbetsfrågor av
betydelse för internationell fred och säkerhet i syfte att söka ge bidrag till
förståelsen av betingelserna för fredliga lösningar av mellanstatliga konflikter och för en stabil fred.
Stiftelsen leds av en internationell styrelse. som har sitt säte i Stockholm. Hos stiftelsen finns en institutsdirektör, som är institutets chef. och
en biträdande direktör. Hos stiftelsen finns i övrigt personal enligt särskilda föreskrifter eller andra beslut som regeringen meddelar samt forskare
och annan personal i mån av behov och tillgång på medel.
SIPRI begär for budgetåret 1985/86 ett anslag av 17090000 kr .. vilket
skulle innebära en ökning i förhållande till innevarande budgetår med
3 090000 kr. Det begärda beloppet avser kompensation för automatiska
kostnadsökningar, medel för personalförstärkningar och för ökade pensionskostnader för den arvodesanst~illda personalen (prop. 1983/84: 74,
SFS 1984: 219). Av SJPRI för personalförstärkning begärda medel avser
dels en redaktör och en dataexpert, dels två forskartjänster för att som ett
led i en gradvis utvidgning av forskningsvcrksamheten bättre kunna möta
de krav som ställs på institutet.
Budgetåret 1983/84 var institutets intäkter från försäljning av publikationer m. m. 360000 kr.
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föredragandens överväganden
I pris- och löneomräkning beräknar jag sammanlagt 690000 kr. med
utgångspunkt i ett I-årigt huvudförslag innebärande en reduktion om 2'7-L
För den arvodesanställda personalens pensionsinbctalningar beräknas ytterligare 310000 kr. Jag är dock inte beredd att förorda medel för begärda
nya tjänster.
Jag fäster stort avseende vid att SIPRI:s administrativa kapacitet stärks.
Underlag och riktlinjer för detta arbete utgörs av statskontorets utredning
år 1982 om SIPRl:s administrativa rutiner.
Jag hemställer att regeringen förcsl:lr riksdagen
att till Bidrag till Stockholms inremationdla ji-ed.1fvr.1·k11i11!'si11stitut
( SIPRI I för budgetåret 1985186 anvisa ett rcservationsanslag av
14500000 kr.

I' 5. Vissa åtgärder för rustningsbegränsning och kontroll
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

9459415
9 805 000 1
10 855 000~

1
Inkl. engångshidrag om 175 000 kr. för utbyte av detektorer.
: Inkl. engångsbidrag om 200 000 kr. för utbyte av detektorer.

Anslaget bekostar verksamhet vid försvarets forskningsanstalt (FOA)
inom det forskningsprogram avseende vissa åtgärder för rustningsbegränsning och kontroll som består av fyra i det följande angivna programdelar.
Personal i befintlig organisation för budgetåret 1984/85, som finansieras
över anslaget, uppgår till sammanlagt 28 personår.
l9t!4i85

Beräknad ändring 1985/86
FOA

Föredraganden

Anslag (jor.l'kning.l'-

provamde/ar)
I. Seismologisk multipelstation
2. Insamling och analys
av luftburen radioaktivitet
3. Vetenskaplig underlags verksamhet
4. Särskilt inhumana vapen

1

~

Inkl. engångsbidrag om 175 000 kr.
Inkl. engångsbidrag om 200 000 kr.

5 505 000

715 000

+ 280000
75 ooo~

1240000 1

+ 740000

+

2810000
250000

+1450000
15000

+ 68S 000

+

+

9 805000 1

+2920000

+I 050000 2

10000

Prop. 1984/85: 100

Bilaga 5

Utrikesdepartementet

162

Försvarets forskningsanstalt IFOA)
FOA framhäller i sin anslagsframställning att Sverige trad:tionellt har
varit mycket aktivt i det internationella nedrustningsarbetet. Nedrustnings- och rustningskontrollfrägorna har under senare år fått allt större
politisk vikt och allmänheten har inte minst i Sverige i växande utsträckning engagerat sig i dessa frågor. Detta ställer ökade krav på expertmedverkan från FOA:s sida. Diirför är det betydelsefullt att FOA har tillräckliga resurser för att vidmakthålla nuvarande bredd och djup i verksamheten och för att kunna möta de ökande behoven av underlag inem områden
som aktualiseras i olika förhandlingar och internationella konferenser.
FOA har för varje programdel dels angivit en anslagsnivå enligt huvudförslaget och en besparingsplan för perioden 1982/83 - 1987.'88, dels en
nivti som också omfattar ett antal tilläggsprojekt. FOA hegär enligt det
högre alternativet för budgedrct 1985/86 ett anslag av 12 725 000 kr., vilket
skulle innehära en ökning med 2 920000 kr. i förhtillande till anslaget för
innevarande hudget[1r. Denna ökning inkluderar tilläggsprojckt om totalt
2 190000 kr. Därtill kommer 200000 kr. i engångsbidrag för utbyte av
detektorer. Pris- och löneomriikningen anges till 705 000 kr. An .;Jagsökning
enligt huvudförslaget berhknas av FOA till 730000 kr.

F örcdragandcns överväganden
Jag beräknar i enlighet med huvudförslaget en pris- och löncomräkning
om 475000 kr. Därtill kommer 200000 kr. i engångsbidrag för utbyte av
detektorer, vilket medför en nettoökning för budgetåret I 985/8c med 25 000
kr. (engångsanvisning 1984/85 uppgår till I 75 000 kr.).
Jag delar FOA:s uppfattning om vikten av att Sveriges stora aktivitet för
nedrustning och rustningskontroll är baserad. på ett gott ttkniskt och
vetenskapligt underlag. Detta gör det möjligt att utforma realistiska förslag, vilket är en förutsättning för trovärdighet och därmed framsteg i
nedrustningsarhetet. FOA har en central roll att spela för utarbetandet av
ett sådant underlag.
I sai.1manhanget anser jag det angeläget att FOA. såsom hittills skett,
fäster särskild vikt vid för svensk del väsentliga insatser i fd11~a om rustningsbegränsning. nedrustning och förtroende- och säkerhetsskapande åtgärder samt att långsiktig kapacitet skapas på följande områden: militarisering av rymden, kemiska vapen. konventionella styrkor och den militära
balansen i Europa, inklusive frågor rörande med konventionella styrkor
integrerade kärnvapen. samt doktrinfrågor.
I mitt förslag har genom omprioriteringar inom tredje huvudtiteln avsatts
550 000 kr. för en utvidgad verksamhet inom dessa områden. Den sammanlagda anslagsökningen skulle därför bli I 050 000 kr.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Vissa åtgärda för rustningshcpriinsning och i:ontroll för
budgetåret 1985/86 anvisa ett förslagsanslag av 10855 000 kr.
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F 6. Forskningsvcrksamhet vid utrikespolitiska institutet
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

I 780000

Reservation

()

1810000
I 885 000

lltrikespolitiska institutet
Forskningsavdelningen vid utrikespolitiska institutet ( U I) startade frr
1962 och omfattar idag sex forskartjiinstcr. Cienom utbytesverksamhet har
U I tillförts gäst forskare som möjliggjort en avseviird ökning av forskningsvolymen. Forskning~resultaten redovisas och sprids genom vetenskapliga
publikationer och internationella tidskrifter. genom utgivning av böcker
samt genom seminarier och konferenser.
er päpekar att dess ekonomi negativt har pilverkats av en urholkning av
anslagen under llera [ir. sänkning av det statliga lönebidraget till vissa
kategorier av anställda och övergangen till kvartalsvisa utbetalningar av
anslagen.
I sitt äskande för budgetåret 1985/86 begär UI en höjning av statsbidraget för forskningsverksamheten med 386 000 kr. En heltidstjänst föreslås
bli inrättad för Ul:s avgående direktör. Av den till 250000 kr. preliminärt
beräknade kostnaden härför föreslås hiilften belasta forsknings verksamheten.

Föredragandens överväganden
I regleringsbrcven för budgetåren 1983/84 och 1984/85 har angivits att UI
hör bedriva forskning inom området internationella relationer med tyngdpunkt på för Sveriges utrikes-. säkerhets- och nedrustningspolitik särskilt
relevanta regioner och problem. Verksamheten bör syfta till att utveckla
en kvalificerad kompetens inom ett fåtal sakområden.
Jag beräknar en ökning av anslaget med 75 000 kr. för budgetåret
1985/86. Jag är inte beredd att biträda UI:s förslag om extra medel för en
ny heltidstjänst.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Forskningsverksamhet vid utrikespolitiska institutet för budgetåret 1985/86 anvisa ett reservationsanslag av I 885 000 kr.
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F 7. Stockholmskonferensen: Förvaltningskostnader
1983184 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 förslag

39644887
70000000
54 500000

Regeringen har i prop. 1983/84: 55 redovisa! kostnadsberäkningar för de
finansiella åtaganden som följer av det svenska värdskapet för konferensen
om förtroende- och säkerhersskapande åtgärder och nedrustning i Europa
(Stockholmskonferensen). Riksdagen har behandlat regeringens förslag
och på tilläggsbudget till statshudgeten för budgetåret 1982,/84 anvisat
medel under tredje huvudtiteln på två nya anslag (JuU Il. UU 5, rskr 71).
För budgetåret 1985/86 beräknar jag ca 6 milj. kr. i förskottsmedel för
konferensens bedrivande samt ca 1.7 milj. kr.. utgörande Sveriges del av
konferensens gemensamma kostnader. Vidare beräknar jag ca 31,8
milj. kr. i löpande forvaltningskostnader (personal. bevakning, drift m. m.)
som åvilar viirdlandet. Dessutom kommer anslaget att belastas med avskrivningskostnader i storleksordningen 15 milj. kr. avseende ;nvestcringar i konferensbyggnaden. i inredning och utrustning av lokaler m. m.
Medel för dessa investeringar har tidigare anvisats under anslaget F 8.
Anslaget bör sålunda kunna minskas med 15500000 kr.
Med hänvisning till det anförda hemställer jag att regcrin~;en föreslår
riksdagen
att till Stocklwlmskonfercnscn: Förl'a/tningskostnader för budgetåret 1985/86 anvisa ett förslagsanslag av 54 500000 kr.

F 8. Stockholmskonferensen: Investeringskostnader
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

39464371
I 000
I 000

Reservation

10535628

Riksdagen har på tilläggsbudgct till statsbudgeten för budgetLret l 983/84
anvisat 50 milj. kr. avseende kostnader i samband med Stockholmskonferensen för investeringar i konferenshyggnad, i inredning och utrustning av
lokaler m. m. (prop. 1983/84: 55, JuU IL UU 5, rskr71).
Jag beräknar t.v. inga ytterligare medel för budgetåret 1985/g6.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Stoc/...holmskonferenscn: l!n·esteringskostnader '.or budgetåret 1985/86 anvisa ett reservationsanslag av I 000 kr.
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F 9. Forskningssamarbete med europeiska gemenskaperna

1

44000000
1984/85 Anslag
42000000
1985/86 Förslag
1
Nytt anslag fr. o. m. hudgetäret 19)<4/85.

Inledning
Sverige är sedan år 1976 genom ett samarbetsavtal med den europeiska
atomenergigemenskapen ( Euratoml anslutet till EG:s fusionsforskningsprogram. i vilket det s. k. JET-projektet ingår. Kostnaderna för detta
grundforskningsinriktade samarbete har fram t. o. m. budgetilret 1983/84
redovisats över industridepartementets anslag för energiforskning.
Fr. o. m. budgetåret 1984/85 hestrids avgifterna för deltagandet i det europeiska fusionssamarbetet från ett siirskilt anslag under utrikesdepartementet benämnt F9. Forskningssamarbete med europeiska gemenskaperna
(prop. 1983/84: 107 bil. I. NU 45. rskr407J. Budgetaret 1984/85 anvisades
44 milj. kr. under anslaget.

Det nuvarande forskningssamarbetet med EG
Riksdagen godkände år 1976 (prop. 1975176: 86. NU 29, rskr 172) ett samarbetsavt<ll mellan Sverige och den Europeiska atomenergigemenskapcn
<Euratom) inom området för styrd termonukleiir fusion och plasmafysik.
Genom avtalet anslöts den svenska forskningen inom området fusionsenergi till det gemensamma europeiska forskningsprogram som bedrivs av
Euratom. Även Schweiz deltar i detta samarbete.
Enligt de av riksdagen våren 1981 beslutade riktlinjerna för energipolitiken skall Sverige. som ett led i en internationell arbetsfördelning. ta ett
medansvar för utvecklingen inom fusionsenergin. Målet anges härvid vara
att utforma den svenska verksamheten så att den utgör ett effektivt bidrag
till och ger erforderlig insikt i Euratomprogrammet.
Fusionsutvecklingen i världen bedrivs främst inom ramen för fyra stora
program: det europeiska inom Euratom. det amerikanska. det japanska
och det sovjetiska. Det internationella samarbetet sker dels inom det
internationella energiorganet (IEAJ. dels inom det internationella atomenergiorganet (IAEA). Det europeiska programmet är koncentrerat till
utvecklingen av "tokamaker". Programmets största enskilda projekt är
försöksanläggningen Joint European Torus !JET), som i april 1984 invigdes
i Culham utanför Oxford i Storbritannien. Nästa stora steg i Euratomsamarbetet är att undersöka förutsättningarna för uppförandet av ytterligare en
försöksreaktor på 1990-talct (Next European Torus). NET. Först därefter
kan man bör:ia planera för byggandet av en kraftproducerande reaktor.
Den svenska fusionsverksamhetcn bedrivs huvudsakligen vid Tekniska
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högskolan i Stockholm. vid Chalmers tekniska högskola och vid Studsvik
Energiteknik AB. Smän-c aktiviteter förekommer vid Forskningsinstitutet
för Atomfysik <AFll och vid universiteten i Lund och Upp:;ala. Denna
verksamhet finansieras via anslag över utbildnings- resp. industridepartementet.
Formerna för ett närmare forskningssamarbete mellan Sverige och EG
med sikte på ett ökat industriellt samarbete har under år 1984 :;tuderats av
en gemensamt tillsatt arbetsgrupp. Ett avtalsutkast har utarbetats där olika
tänkbara samarbetsområden definierats. Fusion är ett sådant område.
I samband med de förda diskussionerna med EG om forskningssamarbetct tillsatte regeringen den 30 maj 1984 en särskild utredare med uppdrag
att göra en förutsättningslös utvärdering av det hittillsvarande fusionsforskningssamarbetet mellan Sverige, Euratom och Schweiz (prop.
!983/84: 107 bil. I. NU 45. rskr407J. Utredningen. som tog namnet fusionskommitten. framlade sitt betänkande fDs UD 1984: 5) rusionscnergi den I
oktober l 984. Betänkandet har remissbehandlats.

Fusionskommittens betänkande

Utredningen utgår i sina ställningstaganden från att målet för det långsiktiga fusionsforskningssamarbetet inom Euratom är detsamma som vid
tecknandet av avtalet år 1976, nämligen att konstruera prototyper till
fusionsreaktorer för produktion av elkraft till konkun-enskraftiga priser.
Genom avtalet anslöt sig Sverige till detta mål. Utredningen konstaterar
därvid att inget har inträffat som från EG:s synpunkt väsentligen ändrat de
förutsättningar som då gällde. JET-projektet är tidsbegrän~;at och väl
skött.
Det är utredningens uppfattning att Sverige bör fortsätta fu:;ionssamarbetet med EG. i vart fall så länge som JET-projektet pågår. Utredningen
anger tre skäl för denna uppfattning. Sverige skulle genom att avbryta
samarbetet förlora trovärdigheten som samarbetspartner gentemot EG.
Detta skulle vara till skada för Sveriges totala samarbete mec: EG. Detta
samarbete är gott och till nytta för Sverige och dess industri och för svensk
forskning och utveckling.
Vidare grundar utredningen sin uppfattning på att de resultat som förväntas under åren fram till år 1990. torde ge väsentligt ökade möjligheter
att bedöma fusionsenergins framtid. Att lämna verksamheten på tröskeln
till ett vetenskapligt genombrott är olyckligt.
För det tredje står den kunskap och de patent som skapas inom JET-projektet till förfogande endast för medlemmar i JET. Att avstå från dessa
skulle i framtiden kunna få allvarliga ekonomiska följder inom ·:ida teknikområden.
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Sammanfattning av remissvaren

Utredningen får ett mycket positivt mottagande av F11rsk11i11gsinstit11tct
för Atomfysik. Chalmers tekniska hiigskola och Kungliga Vctcnskapsakademin. som samtliga anser att utredningen mycket snabht framlagt ett

utmärkt underlag för ställningstagande rörande Sveriges fortsatta engagemang på fusionsområdet. Instämmer i allt viisentligt i de överväganden och
slutsatsc:r. som utredningen kommit till. och tillstyrker att Sverige fortsätter fusionssamarbetet med EG. minst så länge som JET-projektet pågår.
gör också statens 1·attenj{i/l.1Terk. Krnfisam, Kungliga Tekniska Hiigsk,1/an, TCO. LO. energ(/(>rskningsniimnden ( EFN!. statens encrgii·crk. och
FOA. EG-samarbetet p~i fusionsområdet har ur St11d.n-ik.1· synvinkel varit
av stor betydelse och på ett effektivt siitt skapat och vidmakthf1llit stimulerande vetenskapliga och tekniska kontakter med samtliga fusionsprogram i
världen. Bl. a. därför vill Studs vik med kraft yrka pil ett fortsatt svenskt
engagemang. Delegationen i Bryssel framför att det är viktigt vid ställningstagande till frågan om fortsatt fusionssamarbcte med EG att till fullo
inse dess följdverkningar för forskningssamarbetet med EG i övrigt och de
konkreta svenska ekonomiska intressen vi söker tillvarata i våra relationer
till Gemenskapen och EFT A-länderna. lndustrifiirhundet instämmer idessa synpunkter.
Natun·etenskapliga forskningsrådet anser att utredningen är mycket
kortfattad. stundom lakonisk, och att den skulle ha kunnat utvecklas
betydligt, men finner å andra sidan att rapportens bedömningar överensstämmer väl med rådets syn på de frågor som behandlas.
STU anser att utredningen i flera avseenden är bristfällig. För flera av
sina ställningstaganden redovisar utredaren ingen grund. STU framför
sammanfattningsvis att utredningen visar att enbart forskningspolitiska
skäl inte kan motivera en fortsatt svensk medverkan i det europeiska
fusionssamarbetet. STU vill dock inte utesluta fortsatt medverkan då
sådan kan ha betydelse för Sveriges medverkan i annan gemensam europeisk forskning och säger att vid dessa möjligheter bör stor vikt fästas.

Föredragandens överväganden

Övervägande skäl talar enligt min mening för att Sverige bör stanna kvar
i fusionsforskningssamarbetet med EG. i vart fall så länge som JET-projektet pågår. Inför beslut om nästa utvecklingssteg. hyggandet av NET. bör
en ny utvärdering av svensk medverkan i EG-samarbetet göras. Då är det
naturligt att ta upp Sveriges fortsatta deltagande till prövning. Att avbryta
samarbetet mitt i en nu pågf1ende fas vore olyckligt. Kostnaderna för den
kommande femårsperioden kommer i genomsnitt att uppg[i till ca 42
milj. kr. per år.
Sveriges deltagande i fusionssamarbetet med EG har ingående prövats
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av fusionskommitten. Slutsatsen av denna prövning är att en ensidig

svensk uppsägning av det gällande avtalet i nuvarande situation allvarligt
skulle kunna skada vår trovärdighet som samarbetspartner i internationella
sammanhang. Jag delar den uppfattningen. Sveriges framgång som industrination är beroende av goda relationer med omvärlden. Vi har våra mest
betydelsefulla handelsrelationer med EG. Sverige har valt att stå utanför
EG. Ändå har vi lyckats etablera ett väl fungerande samarbete med EG.
EG inbjuder oss att delta i olika rådgivande organ och till samarbete inom
t. ex. fusionsforskningen. Dessa relationer med EG är mycket betydelsefulla för Sverige. Jag anser det därför vara av största vikt för Sverige att
också i fortsättningen delta i det europeiska forskningssamarbetet.
Det råder enighet om att det kommer att dröja mycket länge innan
fusionstekniken kan få betydelse för försörjningen med ener.;i. Fusionsforskningcn är således att hctrakta som en långsiktig forsknin;;suppgift av
mer allmän karaktär. Den kräver stora resurser av ett slag ~.om Sverige
ensamt inte förfogar över. Att på egen hand bära dessa krävande utgifter
ligger inte inom möjligheternas ram för Sverige. Om vi vill fortsätta att ta
del av den internationella tekniska utvecklingen på detta område. vill jag
starkt förorda att vi stannar kvar i forsknings samarbetet med EG. Indirekt
har fusionsverksamheten också betydelse för svensk industri genom den
effekt den har på den tekniskt vetenskapliga forskningen och p;'i utbildningen av svenska tekniker och forskare.
Sverige bidrar enligt samarbetsavtalet till Euratom-programmet med ett
belopp som förhåller sig till Euratoms kostnad för fusions programmet som
Sveriges BNP till summan av EG:s, Sveriges och Schweiz BN P under året
närmast före föregående år. Bidraget betalas i ECU <European Currency
Units). Den direkta avgiften till JET är beräknad till ca I milj. kr. per år.
Det är inte möjligt att exakt ange hur stora betalningarna kommer att bli
under den närmaste femårsperioden. En av EFN gjord uppskattning är
40-44 milj. kr. om året.

Anslag för budgetåret 1985/86
För budgetåret 1984/85 finns 44 milj. kr. anvisat för forskningssamarbete
med EG under anslaget F9. Enligt de beräkningar som EFN har gjort
kommer för budgetåret 1985/86 ca 41 milj. kr. att behöva anvisas för den
allmänna, avtalsbundna delen av forskningssamarhetet samt I milj. kr. för
den direkta avgiften till JET.
Jag hemställer att regeringen foresl~1r riksdagen
att till Fors/.:ni11gssamarhe1e med europeis/.:a gC'fnenskaperna för
budgetåret 1985/86 anvisa ett förslagsanslag av 4200(1000 kr.
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STATLIGA MYNDIGHETER OCH ORGAN F'ÖR
SVERIGES BISTÅND
UD:s avdelning för internationellt utvecklingssamarbete
År 1970 samlades ansvaret inom regeringskansliet för det svenska biståndet till en avdelning i utrikesdepartementet, avdelningen for internationellt utvecklingssamarbete, i dagligt tal "u-avdelningen".
V-avdelningen bereder regeringens beslut och förslag till riksdagen både
i fråga om det direkta (bilaterala) biståndet till mottagarländerna. och det
bistånd som ges via olika FN-organ, utvecklingsbanker eller andra internationella organisationer (multilateralt bistånd). Huvuddelen av clet bilaterala
biståndet genomförs och administreras av SIDA.
Avdelningen är organiserad på två enheter (multilaterala enheten och
bilaterala enheten) och har totalt ca 50 tjänstemän. Den leds av en statssekreterare.

Styrelsen för internationell utveckling (SIDA)
SIDA, som inrättades 1965. är ett centralt ämbetsverk under regeringen
med uppgift att planera, genomföra och administrera det direkta (bilaterala) utvecklingssamarbetet med u-länderna. Detta bistånd omfattar dels
samarbetet med 18 huvudmottagarländer, dels andra typer av bistånd.
t. ex. katastrofinsatser. bidrag till utvccklingsprojekt via ensk~lda svenska
organisationer. bistånd till flyktingar och befrielserörelser, rekrytering av
biståndspersonal m. m.
SIDA leds av en styrelse, som utses av regeringen. Den består av
SIDA:s generaldirektör, som är ordförande, och elva andra ledamöter,
som representerar riksdagspartier. folkrörelser och intresseorganisationer.
SIDA är organiserat på 11 byråer. I 15 mottagarländer h2,r SIDA biståndskontor, som är knutna till den svenska ambassaden. På SIDA finns
drygt 500anställda, varav ca90 vid biståndskontorcn.

Beredningen för internationellt tekniskt-ekonomiskt samarbete
(BITS)
Utbildningsberedningen inrättades 1975 och fick 1979 st:illning som
självständig myndighet under utrikesdepartementet. Beredningens namn
är numera beredningen för internationellt tekniskt-ekonomiskt samarbete
(BITS).
Beredningen har som uppgift att utvidga och stärka Sveriges relationer
med vissa u-länder. Samarbetet skall främja ekonomisk och social utveck-
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ling i mottagarländerna samtidigt som Sveriges relationer med dessa länder
fördjupas. BITS:s roll är begränsad till medverkan i planeringen av och att
lämna bidrag till genomförandet av olika projekt. Verksamheten omfattar
tekniskt samarbete. inklusive internationella kurser, och u-krediter. Det
tekniska samarbetet skall huvudsakligen ske med vissa u-länder utanför
kretsen av huvudmottagarländer för det bilaterala biståndet. Sådant samarbete bedrivs med bl. a. Algeriet. Bolivia, Costa Rica, Cuba, Dominikanska republiken, Ecuador. Egypten, Jamaica, Kina, Nigeria, Pakistan,
Sudan och Tunisien.
Det tekniska samarbetet skall grundas på ömsesidigt intresse och skall i
första hand bestå av kunskapsöverföring på områden där Sverige är väl
rustat med kunnande och kapacitet.
BITS bereder och fattar beslut om hur anslaget för tekniskt samarbete
skall utnyttjas. Ekonomiskt stöd ges främst till:
- svenska konsultinsatser och förinvesteringsstudier,
- samarbete mellan institutioner i Sverige och i u-länder,
- utbildningsinsatser och korta specialkurser i Sverige, samt
- kulturellt samarbete och personutbyte.
BITS har också till uppgift att bereda och besluta om ansökningar om
förmånliga u-landskrediter, s. k. u-krediter.
V-krediter erbjuder mottagarländerna möjlighet att till förmånliga villkor
finansiera angelägna projekt inom sektorer som är av stor betydelse för
ländernas utvecklingssträvanden.
V-krediter kan utgå till kreditvärdiga länder bland huvudmottagarländerna för svenskt bilateralt bistånd, länder med vilka Sverige bedriver
tekniskt samarbete eller andra länder vars utvecklingspolitik ligger i linje
med de svenska biståndspolitiska målsättningarna.
V-krediterna kan utnyttjas till finansiering av sådana projekt som ökar
mottagande u-lands betalningsförmåga eller har annan utveeklingsfrämjande effekt, främst inom energisektorn, infrastruktur och industri.
Beredningen leds av en styrelse som utses av regeringen. Vid beredningen finns 12 anställda.

Fonden för industriellt samarbete med u-länder (SWEDFVND)
Fonden för industriellt samarbete med u-ländcr (SWEDFVND) är en
statlig stiftelse, som inrättades 1978. Fonden, vars grundkapital är
IOOmilj. kr.. har rätt att ta upp lån eller utfärda lånegarantier till ett belopp
som motsvarar högst tre gånger grundkapitalet.
Fondens huvud uppgifter är:
- att medverka till etablering av samägda företag, s. k. joint ventures,
tillsammans med u-landspartner och svenska företag,
- att förmedla kontakter mellan intressenter i u-länder och svenska
företag.
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- att medverka till att förinvesteringsstudier genomförs och bidra till
finansiering av dem. samt
- att bidra med aktiekapital och lån samt ge garantier vid genomförande
av projekt.
SWEDFUND skall i första hand samarbeta med länder med vilka Sverige bedriver långsiktigt utvecklingssamarbete. 1 den mån andra länder blir
aktuella, bör endast sådana komma ifråga vars utvecklingspolitik är förenlig med målsättningen för svensk biståndspolitik.
Fonden leds av en styrelse som utses av regeringen. Vid fondens kansli
finns 18 tjänstemän.

Nämnnden för u-landsutbildning
År 1981 omvandlades biståndsutbildningsnämnden (BUN) •.ill nämnden
för u-landsutbildning. Den nya nämnden har övertagit BUN::; huvuduppgift - att vid Sandöskolan i Kramfors bedriva utbildning i språk och
u-landsutbildning som förberedelse för uppdrag i u-land. Nämnden för
u-landsutbildning har även getts en rad nya uppgifter. framför allt en
vidgad utåtriktad verksamhet. Nämnden skall bl. a. samarbeta med myndigheter. organisationer och företag när det gäller förberedelseutbildning
för u-landsuppdrag.
Nämnden skall
- anordna allmänna enterminskurser i u-landskunskap,
- ge förberedelseutbildning för fredskårsdeltagare,
- anordna språkutbildning som förberedelse för uppdrag i u-länder.
- anordna speciella kurser i u-landsfrågor och språk. samt
- i samarbete med SIDA bistå myndigheter och andra med information
och rådgivning om lämplig förberedelse- och språkutbildning inför uppdrag
i u-länder.
Till enterminskursen antas sådana sökande, inklusive vapenfria tjänstepliktiga, som bedöms lämpliga för utbildningen. All övrig utbildning vid
Sandöskolan är avgiftsbelagd.
Nämnden utses av regeringen och har sitt kansli vid Sandöskolan
Kramfors. Vid nämnden och skolan finns ett 50-tal anställda.

Styrelsen för u-landsforskning (SAREC)
Beredningen för u-landsforskning inrättades 1975 och ombildades 1979
till en självständig myndighet under utrikesdepartementet - ~.tyrelscn för
u-landsforskning (SARECJ.
SAREC har till uppgift att främja forskning som kan underlätla för
u-länderna att utvecklas mot ökat självbestämmande och mol ekonomisk
och social rättvisa.
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Huvudmålet för SAREC:s verksamhet är att ge stöd till u-ländernas
strävan att bygga upp och stärka en egen kapacitet inom vetenskap och
teknik. SAREC:s verksamhet är uppdelad pf1 fyra olika program:
- direkt stöd till vissa u-länder, f. n. 14 stycken.
- stöd till samarbete mellan u-länder, t. ex. regionala forskningsorgan,
och till särskilda forskningsprojekt,
- stöd till internationella forskningsprogram. hl. a. inom världshälsoorganisationen (WHO), konsultativa gruppen för jordbruksfurskning
(CGIAR) och till internationella stiftelsen för vetenskap IIFS). samt
- stöd till svensk u-landsforskning. r. n. drygt lOOolika forskningsprojekt.
SAREC leds av en styrelse som utses av regeringen. I styrelsen ingår
representanter för forskarvärlden, bistfmdsadministrationcn och riksdagspartierna. SAREC är administrativt knutet till SIDA. Vid SAREC:s kansli
finns ett 20-tal anställda.

Nordiska afrikainstitutct
Nordiska afrikainstitutet tillkom 1962 på initiativ av Nordiska Rådet.
Institutet har till uppgift att i Norden främja studier av afrikanska förhållanden genom att:
- främja och driva vetenskaplig forskning och undervisning om Afrika.
- utgöra ett dokumentationscentrum för afrikaforskningcn.
- genom kurser, föreläsningar, seminarier och eljest sprida information
om Afrika och aktuella afrikanska förhållanden. samt
- stödja utbildningen av personal för u-landsuppdrag i Afrika.
Verksamheten leds av en styrelse, som utses av regeringen. Ledamöter
är bl. a. rektorn vid universitetet i Uppsala. som också är styrelsens
ordförande. samt överbibliotekarien vid univcrsitetsbiblioteket i Uppsala.
I styrelsen ingår även representanter för de övriga nordiska länderna. Vid
institutet finns ungefär 25 anställda, varav 10 tjänster finansieras över
biståndsanslagen.

Importkontoret för u-landsproduktcr (IMPOD)
Importkontoret för u-landsprodukter (lMPOD) tillkom år 1975.
Kontoret har till uppgift att ge exportörer i u-länder hjälp med att avsätta
sina varor i Sverige. Det sker genom information och handledning om
avsättningsmöjligheter och marknadsförhällanden i Sverige. IMPOD skall
även förmedla kontakter mellan u-landscxportörer och företag i Sverige.
IMPOD deltar också i konkreta marknadsföringsprojekt.
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IMPOD har dessutom till uppgift att vara svensk kontaktpunkt för
UNCT AD/GATT:s internationella handelscentrum (JTC) i konkreta frågor, som rör avsättning av u-landsprodukter på den svenska marknaden.
IMPOD leds av en styrelse och chef för IMPOD är en direktör. Kontoret
har ett tiotal anställda.
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INTERNATIONELLA UTVECKLINGSPROGRAM
FN:s utvecklingsprogram (UNDP)
FN:s utvecklingsprogram (UNDPJ. som bildades 1966 då två mindre
biståndsfonder slogs samman. har som mål att vara FN-systemets centrala
källa för finansiering av tekniskt bistånd. Projekten genomförs främst av
FN:s fackorgan. Programmet har också ansvar för att FN:s verksamhet
samordnas i de mottagande länderna.
\/erksamhet

UNDP:s uppgift är att främja mottagarländernas utveckling genom olika
former av kunskapsöverföring och förinvesteringsstudier. UNDP:s huvudsakliga biståndsformer är expertrådgivning, stipendier, utrustningsleveranser och konsulttjänster. Expertbiståndet dominerar. Verksamheten
omfattar omkring 4 500 projekt i 140 länder.
UNDP:s verksamhet bygger i huvudsak på landprogrammering. Denna
innebär att man för varje mottagarland fastställer hur mycket UNDP-bistånd landet kan räkna med under en femårsperiod. I samarbete med
mottagarlandet och UNDP:s platsrepresentant utarbetas sedan ett detaljerat landprogram för hur medlen skall utnyttjas. Detta program fastställs av
UNDP:s styrelse.
Storleken på varje mottagarlands program bestäms främst av bruttonationalinkomsten per capita och befolkningens storlek.
De fattigaste u-länderna - med en bruttonationalinkomst per capita på
högst 500 dollar - kommer under programperioden 1982-1986 att få
nästan 80 % av programmets länderfördelade resurser jämfört med drygt
66 % under programperioden 1977-1981. en ökning med 21 %. Rikare
u-länder, med en per capita-inkomst över 1500 dollar, skall ha som mål att.
efter en med per capita-inkomsten stigande skala, återbetala en del av sitt
bistånd till UNDP vid programperiodens slut.
UNDP har sedan 1972 ett särskilt program för de minst utvecklade
länderna. Genom de utfästelser om ytterligare bidrag som gjordes av bl. a.
Sverige vid FN-konferensen 1981 om de minst utvecklade länderna ökade
bidragen till programmet från 12.9milj. dollar år 1981 till 16,1 milj. dollar
för år 1983.
En mindre del av UNDP:s resurser används för program som berör flera
u-länder - regionala, interregionala och globala program.
Organisation

UNDP:s högsta beslutande organ är styrelsen, som har 48 medlemmar.
Av dessa är 27 u-länder, 17 västliga i-länder och 4 socialistiska i-länder.
Styrelsen bestämmer bl. a. fördelningen av UNDP:s resurser och godkän-
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ner landprogrammen. UNDP:s styrelse är också beslutande organ för
FN:s reguljära tekniska bistandsprogram. FN:s kapitalutvel:klingsfond.
FN:s bcfolkningsfond. FN:s naturrcsursfond samt en rad mindre specialfonder.
UNDP:s sekretariat ligger i New York och har f. n. omkring 675 anställda. Det leds av administratorn Bradford Morse från USA. Bitr. administrator för administration och finanser är svensken Pierre Vinde.
Under 1970-talet ägde en omfattande decentralisering av UNDP:s verksamhet rum. Tyngdpunkten i arbetet med att förbereda och genomföra
landprogrammen förlades till 116 fältkontor med f. n. omkring 3 '275 anställda. Fältkontoren leds av s. k. "resident rcpresentatives" (platschefer).
som även har till uppgift att samordna andra FN-organs verksamhet
landet. De är oftast också FN :s fasta representant i respektive land.
Finansiering

UNDP:s verksamhet finansieras genom frivilliga bidrag. De uppgick
1972 till 268milj. dollar, 1975 till 419milj. dollar och 1980 i:ill 693milj.
dollar. För programperioden 1977-1981 var bidragsmålet totalt 3 .5 miljarder dollar. vilket förutsatte att bidragen ökade med 14 % per år. Bidragen stagnerade under 1981. men programperiodens mål uppnåddes i stort
sett.
För programperioden 1982-1986 har UNDP:s resurser ochå förutsatts
öka med 14 % per år och sammanlagt uppgå till 6. 7 miljarder dollar. Stagnerande bidrag och stigande dollarkurs innebar emellertid ::·.tt bidragen
under 1981 och 1982 sjönk även nominellt. 1982 hade de sjunkit till
680milj. dollar. Under 1983 kunde emellertid en ökning åter konstateras.
Under detta år uppgick bidragen till 697,8 milj. dollar.
UNDP:s verksamhet försvåras av att programmet i praktiken gör femåriga biståndsutfästelser gentemot mottagarländerna medan girnrländerna,
med få undantag, lämnar ettåriga biståndsutfästclscr. Sverige: har därför
sedan länge verkat för att alla bidragsgivare. liksom Sverige. skall lämna
fleråriga bidragsutfästelser, vilket dock flera stora givarländi::r motsätter
sig. En särskild arbetsgrupp behandlade under 1982-1983 dds UNDP:s
akuta resurskris. dels mer långsiktiga lösningar. Arbetsgrupoens arbete
ledde inte till några väsentliga förändringar. Endast ett litet fåtal stater
följde uppmaningen att lämna extra bidrag för att lätta den omedelbara
resursbristen. Sverige lämnade ett bidrag på 20 milj. kr. under 1983 vilket
1984 följdes av ytterligare ett extra bidrag på 36milj. kr. 20milj. kr. av dem
är avsedda för de torkdrabbade länderna i Afrika genom FN:~ Sahcl-kontor (UNSOl.
De största enskilda bidragsgivarna är USA och Japan. Sverige bidrog
\984 med 360mi\j. kr. som grundbidrag. För åren \985- \987 har utfästs
380 milj. kr. per år. Det svenska bidraget under 1984 utgjorde knappt 7 %
av UNDP:s resurser jämfört med en årlig procentuell andel på ca 11 % åren
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1976-1980. Sverige har från en tredjeplats bland givarna sjunkit till en 56-plats. Sverige gav dessutom 1984 50milj. kr. till UNDP:s siirskilda program för de minst utvecklade u-ländcrna. Ett lika stort bidrag för detta
ändamål har utlovats för 1985. De fyra nordiska liinderna svarade 1984 för
ca 20<;·(, av de ordinarie bidragen till LJNDP.

Samordning
Från att ha finansierat knappt tv[1 tredjedelar av FN-systemets tekniska
bistånd i böi:ian av 1970-talet svarar UNDP numera endast för ca en
tredjedel. Förklaringen är att det s. k. multibi-biståndet. dvs. bisttrndsinsatser som genomförs av fackorganen men finansieras med bilaterala biståndsmedel. och fackorganens egna bist~rndsprograrn ökat mycket snabbt
under 1970-talet.
UNDP:s styrelse har med tilltagande oro sett denna ökade uppsplittring
av FN:s biståndsvcrksarnhet, som i viss mån innebiir ett underkännande
av landprogrammeringsprincipen. Styrelsen har därför vid flera tillfällen
betonat att den FN-resolution från 1970 som ger UNDP den ledande och
samordnande rollen i FN:s biståndsverksamhet skall respekteras. UNDPsekretariatet har också föreslagit att UNDP skall ta över det administrativa
ansvaret för olika särfonder inom FN-systemet. Detta skulle minska de
administrativa kostnaderna, samtidigt som det skulle kunna ge givar-och
mottagarländer en bättre överblick över FN-biståndet. Sverige stödjer
dessa tankar.

FN:s kapitalutvecklingsfond (UNCDF)
FN :s kapitalutvt:cklingsfond tillkom 1966 med uppgift att ge gåvobistånd
eller lån på förmånliga villkor till investeringsprojekt i u-länderna. De
västliga industriländerna motsatte sig att fonden skulle inrättas med motiveringen att den föreslagna verksamheten kunde skötas av andra organ.
Under lång tid bidrog dessa länder inte heller till fondens finansiering.
Hösten I 973 beslöt generalförsamlingen att kapitalutvecklingsfonden i
fortsättningen endast skulle finansiera projekt i de minst utvecklade u-länderna, inriktade på folkflertalets basbehov (bostad. kläder, mat. undervisning, grundläggande hälsovård).

Verksamhet
Fondens mål är att nå de fattigaste människorna i de minst utvecklade
länderna. Projekten skall utformas så att befolkningen aktivt deltar i de
projekt som genomförs. Fonden kan ta hand om pro.iekt som andra givare
bedömer vara för små. Fonden finansierar f. n. 193 projekt i 35 länder.
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Or1:a11isation

Fonden är underställd UNDP:s styrelse och arbetar friimst genom
UNDP:s fältorganisation.
Finansiering

Fonden finansieras genom frivilliga bidrag. Bidragen för 1S;84 beräknas
till ca 22milj. dollar jämfört med drygt 28milj. dollar för år 1980. De
viktigaste bidragsgivarna är några mindre givarländer. Sverig·~s bidrag för
1984 uppgår till 32milj.kr. Sverige och Nederländerna är d·~ största bidragsgivarna.

FN:s bcfolkningsfond (UNFPA)
Ända fram till 1960-talet var det svårt att nå fram till en överenskommelse om FN:s insatser på befolkningsområdet. Efter beslut a·1 generalförsamlingen inrättades emellertid 1967 en särskild fond för sådana insatser.
1969 fick fonden beteckningen FN:s befolkningsfond.
Verksamhet

Fonden hade till en början nästan uteslutande en finansiell och rådgivande funktion. FN: s ekonomiska och sociala råd antog 1973 nya riktlinjer för
fondens verksamhet enligt vilka fondens övergripande uppgift är att leda
och samordna FN-systemets insatser på befolkningsområdet.
Mer än två tredjedelar av de totala programre.surserna avsäll:s för 53 s. k.
prioritetsländer med tillsammans 75 % av u -ländernas befolkning. Av dessa ligger 30 i Afrika.
Fondens centrala verksamhetsområde är familjeplanering. 1983 användes 46% av budgeten till familjeplaneringsprojekt. I övrigt lämnas stöd
till folkräkningar. uppbyggande av folkbokföringssystem. befolkningsstatistik. utbildning och information. forskning m. m. Merparten av projekten
verkställs av FN:s fackorgan. En växande andel genomförs emellertid av
mottagarländerna själva. 1983 30%.
Organisation

Fonden är underställd UNDP:s styrelse, som godkänner det långsiktiga
arbetsprogrammet. de finansiella planerna m. m. Exekutivdirektör sedan
fonden grundades är Rafael M. Salas från Filippinerna.
Huvudkontoret i New York har 165 anställda. I mottagarländerna finns
ca 40 UNFPA-representanter med ansvar för ett eller flera länder.
Finansiering

UNFPA:s verksamhet finansieras genom frivilliga bidrag. För 1984 beräknas inkomsterna komma att uppgå till ca 140 milj. dollar. en ökning med
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5miljoner jämfört med 1983. De största bidragsgivarna är USA. Japan,
Förbundsrepubliken Tyskland. Norge, Nederländerna, Canada och Sverige. Det svenska bidraget för 1984 är 48 milj. kr.

F!'l:s barnfond (UNICEF)
UNICEF upprättades av FN:s generalförsamling 1946. Fondens uppgift
var då att lämna katastrofhjälp till barn och mödrar i det krigshärjade
Europa. Mandatet ändrades senare till att friimst omfatta långsiktig utvecklingshjälp till barn i u-länder. UNICEF arbetar idag i 113 länder. Ca
60 %; av biståndet går till de hårdast drabbade och minst utvecklade länderna.

Verksamhet
UNICEF spelar fortfarande en viktig roll som förmedlare av katastrofbistånd. Tyngdpunkten i fondens verksamhet ligger emellertid numera på
långsiktiga biståndsprogram. Bistånd utgår i form av pengar. personal,
tekniskt kunnande och varor. Målet är att tillgodose de mest grundläggande behoven hos barn och mödrar, framför allt i länder där samhällelig
social service saknas. Både långsiktigt bistånd och katastrofbistånd behövs idag i de torkdrabbade länderna i Afrika. UNICEF håller på att
förstärka sin kapacitet både personellt och finansiellt i de mest behövande
afrikanska länderna.
UNICEF:s programverksamhet omfattar insatser inom hälso- och sjukvård, vattenförsörjning. åtgärder för att förbättra näringsstandarden hos
barn och mödrar, familjeplanering, grundläggande utbildning m. m.
Fonden samarbetar såväl på central som lokal nivå med andra FN-organ, däribland UNDP, UNFPA, UNESCO, FAO, WFP och UNHCR.
Särskilt nära samarbetar UNICEF med WHO för att bygga ut primärhälsovården i u-länderna. Insatserna omfattar olika förebyggande åtgärder,
vaccinationer, kontroll av diarresjukdomar, distribution av basläkemedel
m.m.
En viktig uppgift för UNICEF har under de senaste åren varit att söka
finna nya metoder för att tillgängliga resurser skall komma nödlidande barn
runt om i världen till godo. Ett uppmärksammat initiativ har därvid varit
att lyfta fram enkla och billiga metoder för att radikalt minska spädbarnsdödligheten. UNICEF har lyckats föra ut sitt budskap om en revolution för
barnens överlevnad och utveckling (Child Survival and Development Revolution) i vida kretsar och skapat ett medvetande om möjligheten att med
relativt enkla åtgärder halvera barnadödligheten och därmed också på sikt
medverka till en begränsning av födelsetalen. Samarbetet med WHO är i
det sammanhanget av största betydelse.
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Organisation
UNICEF:s styrelse består av representanter för 41 stater. Av dessa är 24
u-länder, 12 västliga i-länder och 4 socialistiska i-länder. Den återstående
platsen skall rotera mellan de fem regionala grupperna. Mandattiden är tre
år. Styrelsen granskar och drar upp riktlinjer för verksamheten och fördelar medel till fondens program. Sverige har varit medlem av UNICEF:s
styrelse under större delen av dess existens men har i år inte k.:mdiderat till
omval, som en följd av nordisk rotation.
Verkställande direktör för UNICEF är sen 1980 James Grant, USA.
Biträdande direktör är svensken Karl-Erik Knutsson. UNICEF:s huvudkontor som är förlagt till New York har jämte Europa-kontoret i Geneve
500 anställda. Vid sex regionalkontor och ett sjuttiotal länderkontor arbetar ca2000 personer - 80% av UNICEF:s personal finns allt!;å på fältet.

Finansiering
UNICEF:s verksamhet finansieras genom frivilliga bidrag, huvudsakligen från regeringar. Regeringsbidragen har under senare år utgjort ca 75 %
av fondens resurser. Nationalkommittcer, enskilda organi~;ationer och
andra privata bidragsgivare svarar för återstoden. Inkomsterna från nationalkommitteer kommer främst från försäljningen av UNICEF:s kort.
Med hjälp av särskilda bidrag finansieras speciella hjälpinsat~;er. De sammanlagda inkomsterna för 1984 beräknas uppgå till ca 350 milj. dollar.
Det svenska ordinarie bidraget för 1984 är 140milj. kr. För åren 19851987 har Sverige utfäst 760 milj. kr. per år. Därtill kommer 1985
ett engångsbidrag på 30 milj. kr. Under en lång följd av år svarade det
svenska bidraget för drygt 20 % av de totala regerings bidragen till
UNICEF. Bl. a. som en följd av dollarkursens utveckling motsvarar det
f. n. ca 10%. Bidraget från Svenska UNICEF-kommitten :ir drygt 5,5
milj.kr.
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Världsbanksgruppen och de regionala utvecklingsbankerna i Afrika
och Asien 1
De internationella utvecklingsbankerna och -fonderna har till uppgift att
lämna finansiellt bistånd i form av obundna lån. Därtill kommer ett omfattande tekniskt bistånd, som komplement till det finansiella. Den äldsta och
största utvecklingshanken är Världsbanken (JBRD), som kommit att utgöra modell för uppbyggnaden av övriga utvecklingsbanker.
Tabell I: Fakta om de internationella utvecklingsbankerna och -fonderna
Tillkom
år
Världsbanken
llBRDJ
Internationella
utvccklingsfonden
<ID Al
Afrikanska utvecklingsbanken
(A!DBJ
Afrikanska utvecklingsfonden
<AtDF)
Asiatiska utvecklings banken
(AsDB)
Asiatiska utvecklingsfonden
IAsDF)

Antal
medlemsländer

1944

148

1960

131

1963

74

1972

74

1966

45

1974

45

Antal
ansHillda

Huvudkontor

5700

Washington

805

Abidjan

1470

Manila

Utvecklingsbankerna fungerar som ett mellanled mellan den internationella kapitalmarknaden och u-länderna. De kan genom sin goda ställning
låna upp och vidareförmedla lån på villkor, som är förmånligare än vad de
allra flesta u-länder själva skulle kunna få.
Många av de fattigare u-länderna saknar den nödvändiga återbetalningsförmågan även när det gäller utvecklingsbankernas relativt förmånliga lån.
För att kunna bistå också dessa länder har utvecklingsfonderna upprättats
som ett komplement till bankerna. De lämnar utvecklingskrediter på näst
intill gåvobasis. De svenska bidragen har koncentrerats till dessa fonder.
Föregångare och alltjämt helt dominerande är Internationella utvecklingsfonden (IDA), som är knuten till Yärldsbanken.

Organisation
Bankernas/fondernas högsta beslutande organ iir guvernörsstyrelsen
<Board of Governorsl. Den är sammansatt av representanter för samtliga
medlemsländer och håller ett möte per år. Däremellan handhas det löpande
1
Den lnteramerikamka utvecklingsbanken <IDBJ. !'.Om tillkom år 1959, behandlas
inte i de!la sammanhang, emedan del svenska bidraget inte finansieras över biståndsanslagen.
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arbetet av en direktörsstyrelse (Board of Directors). Eftersom antalet
medlemsländer överstiger antalet platser i direktörsstyrelsen har man fått
gå samman i röstgrupper. En direktör representerar således i regel flera
länder.
De nordiska länderna ingår i samma röstgrupp. Medan de i IBRD/IDA
bildar en egen röstgrupp har de i AfDB/AfDF slutit sig s<:imman med
Schweiz och Indien och i AsDB/AsDF med Canada och Nederländerna.
Rösträtten är i princip vägd i förhållande till andel tecknat kapital/bidrag.
För att ge små länder, i första hand små u-länder, ett störr·~ inflytande
tilldelas varje medlemsland också ett visst antal röster, oberoende av
landets kapital- och bidragsandelar. De svenska andelarna framgår av
tabellerna 3 och 4.
V-länderna har störst röststyrka i Afrikanska utvecklingsbanken och
Afrikanska utvecklingsfonden - två tredjedelar resp. hälften av röststyrkan. I lBRD/IDA och AsDB/AsDF är motsvarande siffror ca 40%.
Enligt en mer eller mindre uttalad regel har chefskapet i V:"irldsbanken
alltid tillfallit en amerikan. i AsDB alltid en japan och i AfDB naturligen en
afrikan. A W Clausen är chef för Världs banken sedan juli I 981, Wila D
Mung'omba från Zambia utnämndes till AfDB:s president i september
I 980 och Masao Fujioka tillträdde chefsposten i AsDB i novec1ber 1981.

Finansiering och lånel'illkor
Utvecklingsbankernas utlåningsverksamhet är baserad på det av medlemsländerna tecknade kapitalet. Av det tecknade kapitalet inbetalas endast en mindre del. Resterande del fungerar som en garanti för utvecklingsbankernas upplåning på den internationella kapitalmarknaden. Detta innebär att utlåningen till stor del finansieras med hjälp av upplånade pengar
och att utlåningsvillkoren därför blir bestämda av upplånings villkoren.
Tabell 2: Utvecklingsbankernas utlåningsvillkor
Bank

Löptid

Ränta per I juli 1984

IBRD

15-20 år
12-:!0 år
15-25år

9,9%
10,8%
10,3%

AfDB
AsDB

Spännvidden i löptiderna beror på skillnader i låntagarländernas utvecklingsnivå och/eller i projektinriktningen.
Tabell 3: Utvccklingshankcrnas tecknade kapital, den inbetalda andden och utestående upplåning per 31 december 1983
IBRD
Tecknat kapital (milj. Jollar)
54896
9
Inbetald andel (procent)
Utestående upplåning (milj. dollar)
36 105
Sveriges andel av tecknade kapitalet (procent)
1.40
1,36
Sveriges röstande! (procent)

A!DB

AsDB

5 285
25
425

11 510
14,5
3429

1.37
1.45

0.11
0.53
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Till skillnad från bankerna finansieras fondernas verksamhet inte genom
upplåning utan genom bidrag från i första hand i-länderna. Sedan mitten av
1970-talet har också vissa OPEC-lämler och andra rikare u-länder tillkommit som bidragsgivare. Bidragens storlek fastställs i samband med s. k.
påfyllnadsförhandlingar. En påfyllnad sker genom en internationell överenskommelse. där bidragsgivarna gör en utfästelse for tre eller fyra år. En
del av Världsbankcns vinst överförs varje år.dessutom till IDA.
Utlåningen från fonderna sker på mycket gynnsamma villkor. IDA och
AfDF lämnar räntefria utvecklingskreditcr med en löptid på 50 år till en
administrationsavgift på 0,75 '!C. AsDFs likaså räntefria utvecklingskrediter löper på 40 år med en avgift av I%,_ De tio första åren är amorteringsfria i samtliga fonder.
Tabell 4: Bidragen till utvccklingsfonderna per 31 december 1983

Totala bidrag (milj dollur)
Sveriges samlade bidrag
(milj dollar)
Sveriges bidragsandel (procent)
Sveriges röstande! (procent)

IBRD

AfDB

AsDB

30212

1675

3 990

810
2.82
2.41

103
6.14
3.13

28,4
0,71
0,53

Utlåningsvulym
Storleken av det tecknade kapitalet i respektive utvecklingsbank och av
bidragen till respektive utvecklingsfond avspeglar samtidigt deras utlåningskapacitet.
Tabell 5: Utvecklingsbankernas och -fondernas utlåningsvolym

IBRD
IDA
IBRD/IDA

Total utlåning per
31 december 1983
(milj. dollar)

Utlåning 1983
(milj. dollar)

70748
29670
100418

11949 1
3 575 1
15524 1

AfDB
AfDF
AfDB/AfDF

2 741
2061
4802

586

AsDB
AsDF
AsDB/AsDF

9174
4 221
13395

1190
703
1893

1

344
930

Avser budgetåret 1983/84.

Fördelning av utlåningen på länder
Även om utvecklingsbankerna och -fonderna riktar sig till olika mottagarländer, beroende på utvecklingsnivå och kreditvärdighet. strävar både
bankerna och fonderna efter att bistå de fattigare länderna. Såväl Yärldsbankcn som IDA har under 1970-talet i ökande utsträckning förskjutit
utlåningen till länder med lägre BNI per capita. För de afrikanska och
13
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asiatiska regionalbankerna ledde det växande behovet av att bättre kunna
bistå de fattigare länderna till bildandet av respektive utvecklingsfond. I
följande tabell visas den långsiktiga förskjutningen i bankernas utlåning
efter BNI per capita.
Tabell 6: Den procentuella länderfördelningen av utvecklingsbankerna och -fondernas
utlåning

IBRDl/DA
BNJ/capita i
dollar år 1982
-410
411-805
806-

1975-79
(procent)

1980-84
(procent)

1984
(procent)

IBRD
lDA
IBRD
IDA
IBRD
IDA

12,5
87,0
17.8
11,6
69,7
1,4

22,1
91.5
14,5
8.5
63.4

9.7
82.0
17,6
14,3
72.7
3,7

AfDB!AfDF
BNl/capita i
dollar år 1979

1971-73

1980-82

-400
401-700
701-

54
33
13

61
25
14

BNl/capita i
dollar år 1979

1971-73

1980-82

-500 1
501-780
781-

30
25
45

55
26
19

AsDB!AsDF

1

inkl ö-medlemsländcma i Stilla Havet med högre BNI per capita.

Fördelning av utlåningen på sektorer
Utlåningen har inte bara i ökad utsträckning gått till de fauigare u-länderna. Under senare år har strävan varit att en större del av utlåningen
skulle komma de fattigare befolkningsgrupperna till del (se tabell 7). Detta
framgår av att andelen projekt inom jordbruk och Jandsbygclsutveckling
och social infrastruktur har ökat i jämförelse med andelen för industri och
ekonomisk infrastruktur. Till social infrastruktur hänförs i allmänhet hälsovård, stadsutveckling, utbildning och vattenförsörjning. Mecl ekonomisk
infrastruktur menas energianläggningar, transport och kommunikation.
Bakom den ökade satsningen på jordbruks- och landsbygcisutveckling
och på sociala projekt ligger den förändrade inställningen tir: dessa sektorers betydelse för utvecklingen. Denna förändrade syn grundar sig på
insikten att det inte föreligger något motsatsförhållande mellan satsningen
på basbehov, som i hög grad tillfredsställs genom sociala projekt. och
ekonomisk tillväxt. Därtill kommer att de fattigaste befolkningsgrupperna
främst återfinns på landsbygden.
För en allsidig utveckling krävs emellertid även fortsatt satsning på
industri, energi, transport och kommunikation. Inte minst kommer ökade
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insatser för energiutvinning i de oljeimporterande u-länderna att spela en
viktig roll i framtiden för att förbättra hetalningsbalansen.
Den i längden ofrånkomliga strukturomvandlingen av de oljeimporterande u-ländernas ekonomier kräver stora investeringar även inom andra
sektorer än energin. Världsbankens/IDA:s styrelse beslöt därför i maj 1980
att bistå de oljeimporterande u-Iänderna även med s. k. strukturanpassningslån, som inte är knutna till specifika projekt. Genom denna modifierade form av programlån har Världsbankens rådgivningsfunktion ytterligare markerats.
Yärldsbanken har spelat en central roll för att, i samråd med berörda
u-länder, upprätta biståndskoordinerande grupper. s. k. konsortier och
konsultativa grupper. Det finns f. n. ett tjugotal sådana grupper under
ordförandeskap av Världsbanken. Sverige är medlem i de grupper som
berör länder som mottar svenskt bilateralt bistånd. Världsbanken leder
också den konsultativa gruppen för internationell jordbruksforskning
!CGIARJ.
Tabell 7: Den procentuella fördelningen av utvecklingsbankernas och -fondernas
utlåning på sektorer
IBRDl/DA

Sektor

1970/711972173

1981/821983/84

Jordbruks- och landsbygdsutveckling
Social infrastruktur

21
12

22

Delsumma:

33

35

Ekonomisk infrastruktur
Industri

43
16

41
14

Delsumma:

59

55

Programlån och tekniskt bistånd
Totalt:

13

8

10

100

100

1971-73

1981-83

A[DBIA[DF

Sektor
Jordbruk
Transport
Offentlig service
Industri
Utbildning och hälsovård
Totalt:

20,1
53,0
17.4
9,5

31,2
21.5
26,0
9.2
12,l

100,0

100,0

1971-73

1981-83

AsDB!AsDF

Sektor
Jordbruk och agroindustri
Energi
Industri och mineraler
Utvecklingsbanker
Transporter och kommunikationer
Vattenförsörjning och sanitet
Stadsutveckling. utbildning.
hälsovård och befolkning
Totalt:

15,8
32.2
0.4
23.9
11.2

34,2
27.3
2.3
10,5
7,6
6.9

1.0

11,2

100,0

100,0

15.5

Prop. 1984/85: 100

Bilaga 5 Utrikesdepartementet

188

lntemationel/a finansierin[.:sbo/aget (IFC1

Internationella finansieringsbolaget. som upprättades 1956, är en del av
Världsbanksgruppen. Dess syfte är att främja ekonomisk utveckling i
u-länder genom att. tillsammans med privat kapital, medverka till upprättande och expansion av privata företag i u-länder.
För medlemskap i IFC krävs att man är medlem i Världsbanken. IFC har
125 medlemsländer, varav 104 u-länder. Guvernörs- och dircktörsstyrelscrna är desamma för IFC som för Världsbanken och IDA. Världsbankens
chef fungerar som ordförande i IFC:s direktörsstyrelse. Rösträtten är
liksom i Världsbanken vägd i förhållande till andelen tecknat kapital.
Verksamheten leds av en verkställande vice-president, f. n. engelsmannen
Sir William Ryrie. Antalet anställda uppgår till drygt 400.
IFC:s tecknade kapital uppgick den 30 juni 1984 till 544 milj. dollar.
Sveriges kapitalandel utgör 6.9 milj. dollar. IFC:s verksamhel finansieras
även av ackumulerade vinster och lån från Världsbanken. I juni 1984
beslutades om en kapitalhöjning med 650milj. dollar för att finansiera en
utvidgad verksamhet under den kommande femårsperioden.
IFC:s investeringar sker i allmänhet i form av en kombination av aktieteckning och långfristiga lån. lnvesteringsobjekt skall enligt stadgan vara
privata företag. Statligt delägande utesluts inte men företaget skall ha
"privat karaktär" och inte vara regeringskontrollerat. Varje investering
måste uppfylla två grundläggande krav:
I) den måste bidra till utvecklingen av ekonomin i mottagarlandet och
2) den måste med hög sannolikhet vara vinstgivande.
IFC:s investeringar under vnksamhetsåret 1983/84 uppgick till 770milj.
dollar. Detta belopp utgjorde emellertid endast ca en femtedel av de totala
kostnaderna för de investeringar, i vilka IFC deltog. Fyra fem,edelar kom
från andra finansieringskällor, i första hand privata banker.
Någon motsvarighet till IFC finns inte i AfDB och AsDB. Den senare
har emellertid 1983 beslutat att i begränsad omfattning göra investeringar
av riskvilligt kapital inom ramen för den ordinarie utlåninge11. Det sker
genom årliga avsättningar om 5 milj. dollar från bankens vinst. Riktlinjerna
följer i stort sett vad som gäller för IFC:s verksamhet. Till skillnad från
IFC kan AsDB också erbjuda riskvilligt kapital indirekt via d·e nationella
finansieringsinstitutionerna.
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Internationella jordbruksutvecklingsfonden (IF AD)
Den internationella jordbruksutvecklingsfonden (IF AD) är ett av FN :s
fackorgan och upprättades 1977 efter rekommendation från världslivsmedelskonferensen 1974. IF AD:s uppgift är att stödja projekt och utvecklingsprogram för livsmedelsproduktion och livsmcdclshantering i u-länderna. I synnerhet uppmärksammas de fattigaste u-länderna med livsmedelsbrist och u-Iänder med goda förutsättningar att öka livsmedelsproduktionen. Särskild vikt skall läggas vid näringsstandard och livsvillkor för de
fattigaste befolkningsgrupperna.

\/crksamlzet
Under åren 1978-83 beviljade IFAD 135 lån till 77 länder på sammanlagt
I 577 milj. dollar. 67 % av lånen gavs på synnerligen mjuka villkor till de
fattigaste u-länderna. Räntan på dessa lfan ilr I 1H, amorteringstiden är
femtio ar, varav de första tio är amorteringsfria. Av de lån som ges på de
gynnsammaste villkoren går huvuddelen till länder med en per capita-inkomst på 300 dollar eller mindre. Omkring 32 %· av IF AD:s resurser går till
kategorin minst utvecklade länder. Av de totala resurserna har ungefär
30% gått till asiatiska u-länder, 34% till afrikanska. 20% till latinamerikanska länder och 16 % till länder i Mellanöstern och Nordafrika. Utöver
lån förekommer även ett visst tekniskt bistånd. Av IFAD:s projekt har 68
utarbetats av fonden, medan övriga 67 genomförts i samarbete med andra
internationella ut vecklingsorgan.

Organisation
IF AD:s medlemsländer - f. n. 139 - är indelade i tre kategorier: OECDländer, OPEC-länder och mottagarländer. Samtliga länder ingår i en styrande församling. Varje kategori har 600 röster. Inom de bidragsgivande
kategorierna fördelas rösträtten i stor utsträckning i relation till bidragsandel.
I FAD:s styrelse består av 18 medlemmar, sex från varje kategori, och
den väljs för en treårsperiod. Danmark är fr. o. m. 1984 ordinarie styrelsemedlem för de nordiska länderna. Sekretariatet, som har knappt 200 anställda, leds av en person från OPEC-gruppen, fr. o. m. 19 november 1984
ldriss Jazairy, Algeriet.

Finansiering
Fonden hade för sin första verksamhetsperiod I 061 milj. dollar till sitt
förfogande. varav 57 % kom från OECD-länderna och 43 % från
OPEC-länderna. Sveriges bidrag uppgick till sammanlagt 115 milj. kr. Detta utgjorde 2,5 % av den totala summan.
En påfyllnad om l IOOmilj. dollar för treårsperioden 1981-83 trädde i
kraft först i juni 1982. OECD-ländernas bidrag under påfyllnaden är
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620 milj. dollar, OPEC-ländernas 450 milj. dollar medan övriga u-länder
svarar för 30 milj. dollar. Sverige bidrog under perioden med 148.3 milj. kr.
vilket är 3, 1 % av det totala påfyllnadsbeloppet
Inbetalningen till den första påfyllnaden har gått långsammare än väntat
och IF AD har därför fått lov att skära ned utlåningen under 1983 jämfört
med 1982.
Förhandlingar om en andra påfyllnad av IFAD:s resurser påbörjades
under 1983 men har ännu inte resulterat i en slutlig överenskommelse. Det
stora hindret utgörs av frågan om bidragsfördelningen mellar1 OECD-länderna och OPEC-länderna. Det står emellertid klart att det totala påfyllnadsbeloppet kommer att bli avsevärt lägre än till den första påfyllnaden,
troligen mellan 700-800 milj. dollar för perioden 1985-87.
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LIVSMEDELSBIST ÅND
FN :s/FAO:s världslivsmedelsprogram (WFP)
Under årtiondena efter andra världskriget använde vissa länder, främst
USA. sina stora spannmålsöverskott för bilateral livsmedelshjälp i vida
större än nuvarande omfattning. Efterhand växte krav fram på ett internationellt komplement till den bilaterala hjälpen. År 1963 inrättades WFP
som en multilateral kanal för livsmedelshjälp, underställd FN och FAO.
Verksamhet

WFP lämnar bistånd i form av livsmedel främst till jordbruksutvecklingsprojekt, där matransoner delas ut till de anställda vid anläggningsarbeten, s. k. food-for-work. WFP ger också hjälp till från näringssynpunkt
särskilt behövande grupper. t. ex. kvinnor och spädbarn, skolbarn samt
flyktingar etc. Vidare används ca 25 % av WFP:s totala resurser för katastrofbistånd.
En medveten satsning sker på de fattigaste u-länderna. som mottar ca
80% av WFP:s utvecklingshjälp.
Organisation

WFP:s styrande organ är Commitlee on Food Aid Policies and Programmes (CF A), som består av 30 medlemsländer, varav hälften u-länder.
Sverige har deltagit i WFP:s styrelse under större delen av perioden sedan
1963. Innevarande treårsperiod går ut 1985. Danmark och Norge sitter
också i CFA f. n. medan Finland avslutade sin första mandatperiod i och
med utgången av 1984.
Kommitten sammanträder två gånger per år i Rom, där WFP har sitt
högkvarter. CFA skall, utöver sin styrelsefunktion för WFP. vara ett
forum för debatt och ge rekommendationer om biståndsmetoder och biståndspolitik på livsmedelsområdet. Sammanlagt drygt 900 personer arbetar för WFP. I 76 mottagarländer finns 165 FN-handläggare och 500 lokalanställda. I huvudkontoret i Rom arbetar 100 handläggare och 160 lokalanställda biträden. Chef för programmet är för närvarande James C. lngram,
Australien.
Finansiering

WFP finansieras med frivilliga bidrag, dels i form av livsmedel. dels i
form av kontanter för att betala administration. frakt, försäkringar etc.
Bidragen till WFP har ökat från några tiotal milj. dollar per år under de
första åren till 770 milj. dollar under tvåårsperioden 1981-82. Bidragsmålet
för WFP:s reguljära resurser är I 200 milj. dollar för perioden 1983-84. I
slutet av mars 1984 hade målet uppfyllts till 82 %. 91 länder hade givit eller
utlovat bidrag. Bidragsmålet för nästa tvåårsperiod är I 350 milj. dollar.
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Därtill kommer bidragen till det internationella beredskapslagrct av livsmedel för katastrofinsatser (lnternational Emergency Food Reserve.
IEfR) som till största delen kanaliseras via WFP. 1983 uppgick IEFR-bidragen till 534 000 ton livsmedel till en kostnad inkl. frakt av 149 milj. dollar. Vidare slussades en mindre del av de spannmålsgåvor som omfattas av
livsmcdelshjälpskonventionen (Food Aid Convention. FAC) g1!nom WFP.
1983 tillfördes WFP härigenom 188000 ton spannmål till en k•Jstnad inkl.
frakt av 44 milj. dollar.
WFP förmedlar alltmer bilateral livsmedelshjälp. Inte minst utnyttjas
WFP is. k. triangelaffärer, där ett givarland begär WFP:s bistånd att köpa
upp livsmedel i ett u-land för gåva till ett annat. ofta närbeläge~, mottagarland. 1982 förmedlade WFP 380000 ton bilateral livsmedelshjälp och 1983
hela 750000 ton.
Sammantaget har WFP under vart och ett av åren 1982, 19:B och 1984
levererat ca 2 milj. ton livsmedel, dvs. mellan 20 och 2511{> av den globala
livsmedelshjälpen. Av dessa 2 milj. föll 45 % på WFP:s reguljära program.
23% på IEFR, 13% på FAC och 19% på livsmedelssändningar för bilaterala givare och andra FN-organ. Huvuddelen av WFP:s leveranser eller
82 % bestod av spannmål med mejeriprodukter. främst mjöhpulvcr. på
andra plats (6,5 %).
1983 uppgick kontantbidragen till 127 ,5 milj. dollar. Huvuddelen av dessa pengar användes till frakter.
Den svenska andelen av de reguljära WFP-medlcn uppgic~ under bidragsperioden 1983-84 till ca 2,2 %. Dominerande bidragsgivare är USA
och Canada med 26 resp. 21 %.
För vardera 1985 och 1986 har Sverige utfäst ett bidrag på 78 milj. kr. Det
svenska bidraget är till två tredjedelar bundet till upphandling i Sverige.
Bland erbjudna svenska livsmedel har WFP på senare år nästan uteslutande valt vegetabilisk olja. 1983/84 levererades ca 6 000 ton olja. Därutöver
har Sverige under de senaste budgetåren ställt 3 milj. kr. till WFP:s förfogande for att täcka vissa kostnader för kompletterande utrustning i samband med WFP-projekt. Dessa bidrag har till största delen använts för
upphandling av transportmedel i Sverige.

1980 års konvention om livsmedelshjälp (F AC)
Konventionen om Iivsmedelshjälp IFAC) är en del av det sedan 1971
gällande internationella veteavtalet. Tanken var att komplettera detta avtal
med ett bidrag till u-ländernas livsmedelstrygghet genom att i en biståndskonvention göra åtaganden om årliga spannmålslevcranser.
1980 års konvention har förlängts i två omgångar och gäller nu till den 30
juni 1986.

Prop. 1984/85: 100

Bilaga 5

Utrikesdepartementet

193

Syftet med konventionen är att bidra till att nä det mal på 10 miljoner ton
spannmålsbistånd per år, som uppställdes av 1974 års världslivsmedelskonferens.

Finansiering
De 12 medlemmarna (varav EG är en) har åtagit sig att leverera sammanlagt minst 7 ,6 milj. ton per år. De största andelarna faller på USA
(4470000ton), EG (I 650000tonl. Canada t600000ton). Australien
(400000 ton) och Japan '300000 ton). Sveriges årliga bidrag är 40000 ton.
Bidragen utgår i form av spannmål, inklusive ris, eller kontantbidrag,
omräknade enligt världsmarknadspris. Leveranserna sker som gåva eller
som förmånlig kredit. bilateralt eller multilateralt enligt givarens bestämmande.
Av de totala åtagandena går ca 5% genom WFP. Det svenska bidraget
levereras i form av mjöl. Det kanaliseras i sin helhet genom WFP. som
även får ett fraktbidrag. De totala svenska kostnaderna beräknas till
81 milj. kr. för budgetåret 1984/85.

Styrande organ
Det Internationella veterådets sekretariat och en under konventionen
upprättad kommitte för livsmedelshjälp (Food Aid Committee) är ansvariga för konventionens tillämpning. Alla tolv medlemmarna ingår i kommitten.

Internationella beredskapslagret av livsmedel för katastrofinsatser
(IEFR)
FN:s generalförsamlings sjunde extra möte år 1975 antog en resolution,
vari medlemsländerna uppmanas att ställa pengar eller livsmedel till
WFP:s förfogande för katastrofinsatser i u-länder. Målet sattes vid en
reserv på minst 500000 ton spannmål. Det internationella beredskapslagret
(IEFR) upprättades 1976. Sedan 1978 har beredskapslagret en mera permanent karaktär med årliga påfyllnader.

Finansiering
Utfästelserna till IEFR är frivilliga. Enskilda länder litar sig att hålla en
viss kvantitet livsmedel i lager som med kort varsel kan användas i katastrofinsatser. Bidragsmålet har uppnåtts 1981och1983, samt även 1982 om
andra livsmedel än spannmål medräknas. 1983 uppgick bidragen till
50 I 000 ton spannmål och 33 000 ton andra livsmedel. 89 % av bidragen
kanaliserades genom WFP.
Bidragsgivare till IEFR är i stort sett samma länder som till FAC.
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Diskussioner har förts om hur JEFR skall kunna förstärkas. Som ett
resultat härav görs numera separata utfästelser till IEFR i samband med
WFP:s ordinarie bidragskonferens.
Sverige var en av initiativtagarna till IEFR och har stött lagret sedan
dess tillkomst. Det svenska åtagandet består av 40000 ton svenskt vete
eller vetemjöl, I 250 ton matolja samt bidrag för att täcka fraktkostnaderna. Sveriges bidrag ställs till WFP:s förfogande. Kostnaden beräknas
för budgetåret 1984/85 uppgå till I 08 milj. kr. Därutöver lämnades i oktober
1984 ett extra bidrag på 10 milj. kr., som användes till ca 900 t•)n matolja.
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ÖVRIGA ORGANISATIONER
FN:s flyktingkommissarie (UNHCR)
Sy:fte och rerksamhet
FN:~ flyktingkommissarie började sin verksamhet 1951. UNHCR:s uppgift är att ge rättsligt skydd och bistånd åt flyktingar och åt människor som
befinner sig i en motsvarande situation. En stor del av UNHCR:s arbete är
inriktat på att i internationella överenskommelser och nationell lagstiftning
främja flyktingars rättigheter. och se till att dessa tillämpas av de enskilda
staterna.
På grund av kraftigt ökade flyktingströmmar i synnerhet mellan u-länder
sedan mitten av 70-talet har UNHCR:s verksamhet fått en mycket snabb
tillväxt och kommit all domineras av stora biståndsprogram.
I en akut massflyktingsituation söker UNHCR i första hand tillhandahålla hjälp för överlevnad i form av livsmedel, tält och filtar. Hjälpen kan vid
behov utvidgas till att omfatta bostäder, vattenförsörjning, hälsovård,
utbildning, utrustning för viss självförsörjning etc. Redan på ett tidigt
stadium söker UNHCR finna varaktiga lösningar för flyktingarna. Frivillig
repatriering anses vara den bästa lösningen. Alternativt kan lokal integration och omplacering i tredje land komma ifråga. På senare år har flyktingläger tenderat att permanentas och därmed ta i anspråk en stor del av
UNHCR:s resurser för bistånd under en följd av år.

Organisation

UNHCR:s verksamhet granskas av en rådgivande kommitte, den s. k.
exekutivkommitten. Kommitten har 41 medlemmar. Sverige är medlem
sedan 1958.
Kommitten sammanträder en gång per år i Geneve. Därutöver äger
informella möten rum ett par gånger per år. Detta sker för att bidragsländerna löpande skall kunna få insyn i UNHCR:s verksamhet. Flyktingkommissarie är sedan 1978 dansken Poul Hartling.
Finansiering

Flyktingkommissariens verksamhet finansieras genom frivilliga bidrag
medan kostnaderna för sekretariatet i Geneve inklusive fältkontoren, f. n.
ca I 600 personer. till en dryg fjärdedel bestrids via FN :s ordinarie budget.
UNHCR:s verksamhet växte explosionsartat under senare delen av
1970-talet. 1975 uppgick totala budgeten till 69milj. dollar och 1980 till
497 milj. dollar. En viss stabilisering har därefter inträtt samtidigt som
UNHCR kunnat dra nytta av dollarkursutvecklingen. För 1985 räknar
UNHCR med en budget på drygt 400milj. dollar.
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De största bidragsgivarna är USA. Japan, Västtyskland. Canada och
Sverige. Sveriges reguljära hidrag för verksamhetsåret 19!\~. uppgick till
60 milj. kr. Därutöver gavs omfattande extra bidrag från bl. a. katastrofanslaget till UNHCR:s särskilda program. På senare år har r.1erparten av
dessa program förts in under den reguljära budgeten med påföljd att
medelsbehovet ökar för denna.
Liksom de flesta andra organisationer inom FN-systemet 1ar UNHCR
svårt att nå de fastställda bidragsmålen. På grund av vikande inkomster
förutser UNHCR särskilt stora problem med att finansiera l 985 års program. Ett annat problem är den ökade spccialdestineringen av bidrag vilket
minskar flyktingkommissariens möjligheter att på ett rättvis\ sätt fördela
resurserna mellan de olika flyktinggrupperna.

FN:s hjälpprogram för palestinatlyktingar (UNRWA)
FN:s hjälpprogram för palestinaflyktingar började sin verksamhet 1950.
UNRWA bistår de flyktingar som 1948 lämnade Palcstin::, vid Israels
tillkomst samt dem som blev flyktingar efter junikriget 1967. I dag är ca
1,9 milj. palestinier registrerade som flyktingar hos UNRWA. Ungefär en
tredjedel av dessa befinner sig i läger i Jordanien, Libanon, Syrien samt
Gaza-remsan och på Västbanken.

Verksamhet
Programmet för palcstinaflyktingar omfattar utbildning. hälsovård och
livsmedelshjälp. Genom utbildningsprogrammet vilket omfattar två tredjedelar av budgeten. utbildas drygt 340000 palestinska barn i 650 skolor.
Ca 10000 lärare, nästan samtliga palestinska flyktingar. tjänstgör inom
utbildningsprogrammet.

Organisation
UNRWA:s chef, med titel generalkommissarie, rapporterar varje år till
generalförsamlingen om organisationens verksamhet. Sedan 1979 är svensken Olof Rydbeck generalkommissarie. En rådgivande kommitte deltar i
planeringen av organisationens verksamhet.

Finansiering
UNRWA:s budget för 1985 är beräknad till 260milj. dollar. De största
bidragsgivarna är USA, EG, Japan, Sverige och Norge. Det svenska
bidraget för 1984 uppgick till 55 milj. kr. Extra bidrag på 5 milj. kr. har av
Sverige lämnats för vardera av de senaste tre åren. Vidare har Sverige
lämnat extra bidrag för UNRWA:s insatser i Libanon till följd av Israels
invasion i juni 1982.
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Organisationen har under flera års tid haft finansiella svårigheter, vilka
ytterligare förvärrades under det gångna året. Svårigheterna beror bl. a. på
att kostnaderna för programmet automatiskt ökar genom stigande mat·
priser och löner men framför allt genom att antalet barn i skolålder ständigt
växer.
Bidragen till programmet ökar däremot inte i samma takt. Hotet om att
tvingas skära ned utbildningsprogrammet eller t. o. m. stänga samtliga
skolor vilar ständigt över organisationen och har avvärjts flera gånger
endast genom betydande extra bidrag i sista stund.

Internationella federationen för familjeplanering (IPPF)
IPPF hade när federationen grundades 1952 endast åtta medlemsorganisationer, däribland Riksförbundet för Sexuell Upplysning (RFSU). IPPF
har idag medlemsorganisationer i ett hundratal länder. och är den största
enskilda internationella organisationen efter Röda Korset.

Verksamhet
Det övergripande målet för verksamheten är att främja familjeplanering
och ansvarigt föräldraskap, dvs. människors rätt att själva besluta om hur
många barn de vill ha och hur tätt de skall komma. Federationen verkar för
att öka medvetenheten om befolkningsfrågans betydelse och för att den
beaktas i nationella och internationella utvecklingsplaner. Samtidigt satsar
man på att utveckla och förbättra tillgången på familjeplaneringsservice.
Särskilda ansträngningar görs för att förändra attityderna hos männen.
Genom att vidga samarbetet med andra organisationer. enskilda såväl som
olika FN-organ, söker man skapa en bredare förankring för sin verksamhet. Federationen har ett nära samarbete med WHO i frågor som rör
sexualundervisning, nutrition och familjeplaneringsservice inom ramen för
mödra- och barnavård.

Organisation
Representanter för samtliga medlemsorganisationer sammankallas vart
tredje år till den s. k. medlemsförsamlingen. Då fastställs en arbetsplan för
tre år framåt. Ansvaret för verksamheten i övrigt ligger på styrelsen. som
har 48 medlemmar från olika medlemsorganisationer, valda på regional
basis.
Arbetet leds av federationens generalsekreterare. lankesen Bradman
Weerakoon. som tillträtt 1984. En medicinsk panel under ledning av professor Ulf Borell vid Karolinska Institutet fungerar som rådgivare till
IPPF:s styrelse och till medlemsorganisationerna bl. a. i frågor som rör
preventivmedel.
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Federationens huvudkontor är beläget i London och har ca 130 anställda. IPPF har under de senaste åren vidtagit en rad åtgärder i syfte att
minska personalen och rationalisera verksamheten.
Finansiering
IPPF:s verksamhet finansieras genom frivilliga bidrag från regeringar,
organisationer och privata bidragsgivare. Därtill kommer inkomster från
medlemsorganisationerna i form av medlemsavgifter. inkomster från försäljning av preventivmedel. lokala bidrag m. m. De samman!G,gda inkomsterna för 1984 beräknas att komma att uppgå till drygt 80 milj. dollar varav
ca50milj. i form av statliga bidrag. USA, Japan. Sverige, Canada, Storbritannien och Norge är de största bidragsgivarna. Det är stor risk att det
amerikanska bidraget. ca 25 % av de frivilliga bidragen f. n., kommer att
dras in som en följd av USA:s nya riktlinjer för befolkningsbistånd. För
treårsperioden 1981/82-1983/84 var Sveriges bidrag sammanlagt
150milj. kr. Det svenska bidraget för 1984 är 60milj. kr. Enligt avtal med
JPPF skall 10%därav användas för särskilda ändamål, bl. a. projekt för
kvinnors utveckling och för ungdomsprojekt.

UNCTAD/GATT:s internationella handelscentrum (ITC)
UNCTAD/GAIT:s internationella handelscentrum (ITC) bildades 1964.
Dess syfte är bl. a. att främja u-ländernas export genom marknadsundersökningar, utveckling av nya produkter, marknadsföring samt medverkan
till uppbyggnad av nya institutioner för export. I enlighet med nordiska
rekommendationer har ITC i ökande grad uppmärksammat de minst utvecklade ländernas behov.
Organisation
Riktlinjerna för ITC:s verksamhet fastställs av de beslutande organen i
UNCT AD och GA IT på grundval av rekommendationer från en rådgivande grupp (Joint Advisory Group on ITC) i vilken represent<•nter för alla
medlemsländer deltar.
För den löpande verksamheten svarar ett sekretariat i Geneve med
ca 230 anställda. vartill kommer ca 500 på fältet. Sedan maj 1981 är svensken Göran Engblom chef för sekretariatet.
Finansierin!f
ITC:s sammanlagda utbetalningar för verksamhetsåret 198:1 uppgick till
25,7 milj. dollar. Sverige är den störste enskilde bidragsgivaren. Det svenska bidraget uppgick budgetåret 1984/85 till IO milj. kr. Dessutom samarbetar Sverige med ITC inom ramen för det bilaterala utveckling>samarbetet.
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Befolkning
Befolknings tillväxt/år
BNP/invånare

8-9 milj (1984)
2,4% (1981)
475 dollar ( 1983)

Offentligt nettobistånd/person
- totalt (exkl. östländer)
- Sverige

26 kr. (1979)
12,5 kr. (1983/84)
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Ekonomisk och social utveckling
Med sina naturtillgångar olja, diamanter. järnmalm. rika fiskevatten och
bördiga jordar har Angola en betydande utvecklingspotential på längre
sikt. Efter problem under tidigare två år försämrades landets ekonomi
ytterligare under 1983 och delvis även under 1984. Utvecklingen försvårades allvarligt av främst rebellrördsen UNIT A:s sahotageverksamhet.
Jordhruket har drabbats av torka, och priserna på flera av landets exportprodukter har sjunkit. Utvinningen av bland annat järnmalm har tidigare
stoppats p. g. a. sydafrikanska attacker. Som en följd av de srnaste årens
krig och en allt större brist på enkla konsumtionsvaror samt låga producentpriser har majoriteten av småbönderna återgått till en självhushållningsekonomi. Behoven av reservdelar till industrin. livsmedel och försvarsrnateriel har ökat. P. g. a. det besvärliga läget antogs en ekonomisk
krisplan för 1983. vilken senare förlängts för 1984. Enligt planen skall en
koncentration av resurser ske till dels försvar, dels produktion av basvaror
och livsmedel för landets försörjning samt exportvaror. Importen har
skurits ned och nyinvesteringar skjutits på framtiden. Befintliga produktionsanläggningar skall rustas upp. Landets externa skuldsättning kontrolleras hårdare. Flera av de prioriterade programmen inom krisplanen avser
primärhälsovård och uthildning. Familjejordbrukets roll i livsmedelsproduktionen försöker man på olika vägar stimulera, något som cock försväras av krigssituationen. Man försöker stärka industrins produktion av
enkla jordbruksredskap och andra insatsvaror för jordbruket.
Även om valutasituationen 1984 något förbättrades har försörjningsproblemen ytterligare förvärrats. Trots stora satsningar på hälsoområdet
beräknas barnadödligheten ha ökat väsentligt. Krigsförhållandena har
hindrat produktion och distribution. Därtill kommer problem med en kraftigt övervärderad valuta, växande inflation och svart marknad.
Många angolaner har p. g. a. kriget tvingats lämna sina hem och odlingsområden. vilket inneburit ytterligare påfrestningar för landet.
Förutom problem orsakade av torka och stridigheter på landets bördiga
centrala högplatå, har huvudstaden Luanda med omnejd under 1984 drabbats av svåra slagregn, vilka förstört bostäder och vägar samt förvärrat
hälsosituationen. Även om läget således är mycket allvarligt, har dock
ekonomin i vissa avseenden förbättrats något. Främst har detta berott på
växande exportintäkter från oljesektorn samt hårda begränsningar av importen vilket lett till balans i den externa ekonomin.
Angola deltar i förhandlingarna om ett tredje Lome-avtal och överväger
medlemsskap i IMF och Världsbanken. Regeringen har en öppen attityd
till investeringar av företag frän västländer.
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Sveriges bistånd
Samarbetsavtalet för kalenderåren 1983 och 1984 omfattar totalt 205
milj. kr., varav 65 milj. kr. är bundna till upphandling av varor och tjänster i
Sverige. Sverige är därmed en av de största biståndsgivarna i Angola.
Biståndet koncentreras på fiske och hälsovård. Det omfattar dessutom
importstöd och en personal-och konsultfond. Ett nytt samarbetsavtal avseende kalenderåren 1985 och 1986 förutses ingås i januari 1985. Samarbetet avses under den nya avtalsperioden utvidgas med insatser inom transportsektorn samt upprustning av industrianläggningar med anknytning till
nu varande samarbetsområden.
Bristen pa administrativt utbildad och erfaren förvaltningspersonal är
stor. Personalbistånd och förvaltningsstöd är en förutsättning för ett effektivt svenskt bistånd. Angola har begärt svenskt stöd till insatser för utbildning inom finans-och industriministerierna. Vidare har en insats inletts i
samarbete med ITC vilken syftar till att förbättra Angolas importrutiner.
Medelsfördelningen framgår av följande tabell:
Disponibelt

1984

1985

Anslag
Ingående reservation

105
76

105
3

Summa

181

I08

Fördelning

Utbetalt

Planerat

1984

1985

13
44

18
15
15
40
3

Fi~ke

(hantverksfiske
och fiskeriundersökningar)
Fiskcskola
Hälsovård
Importstöd
Importutbildning (ITCl
Landsbygdselektrifiering
Personal- och konsultfond
Fältarbetarbostäder
Transportsektorn
Summa
Utgående reservation

27

48

32
4
10
178

5
15
2
113

3

Den ingående reservationen 1984 förklaras av försenade utbetalningar
under importstödet samt hälso- och fiskeprogrammen. Dessa förseningar
är av tillfällig natur och reservationen 76 milj. kr. i januari 1984 väntas bli
reducerad till ca 3 milj. kr. vid ingången av den nya avtalspcrioden.
lmportstiJd och stöd ti/l /andsbygdse/ektr(fierinR

Strävandena att öka det ändamålsbestämda biståndet på importstödets
bekostnad har försvårats av det försämrade ekonomiska läget och säkcrhetssituationen i landet. Importstödet har inriktats på transport- och en14 Riksdagen 1984185. I sam/. Nr 100. Bilaga 5
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ergisektorerna bl. a. elektrisk utrustning och ett projekt för dektrifiering
av landsbygden (Dembos) som huvudsakligen finansieras med en ukredit.
lmporwthildning ITC

En särskild insats genomförs i samarbete med ITC för förbättring av
importhanteringen i landet.
Fiske

Inom fiskesektorn stöds hantverksfiske och fiskeriundersökningar. Stödet till hantverksfisket omfattar bl. a. försöksverksamhet med svenska
fiskebåtar och fiskeutrustning till fiskeföreningar. Målet med hantverksfiskestödet är att öka fångsterna och förbättra livsmedelssituatio;1en i landet.
Ett forskningsfartyg har reparerats i Sverige och påbörjat sin verksamhet i
Angola. Målet med fiskeriundersökningarna är att förbättra Angolas förmåga att rationellt utnyttja och skydda sina fiskeresurser.
Fiske skola

Stöd till en fiskeskola i Cacuaco syftar till att utbilda angolansk besättningspersonal till fiskeflottan. Sverige hjälper till att bygga en skola med
fem utbildningsgrenar för 300 elever.
Häl.1·m•ård

Programmet omfattar primärhälsovård. nutritionsinsatser. vaccinationskampanjer, förbättring av vatten och avlopp samt transporter.
Personal- och konsultfond

Fonden har utnyttjats för upphandling av tjänster inom undervisning och
energi från Portugal och Sverige. Studier av förmansutbildning inom vissa
industrier samt av möjligheter till industrirehahilitt:ring inom övriga samarbetsområden planeras.
Fältarbetarhostäder

Personalbistånd inom koncentrationssektorerna för biståndet är stort.
Genom uppförande av 26 fältarbetarbostäder under 1984-1985 kan personal- och förvaltningsbiståndet utvidgas.
Bistånd utanför landramen

Stöd har utgått till enskilda organisationers projekt i Angcla, bl. a. till
Röda korset, Rädda barnen. Frikyrkan hjälper och Svenska kvinnors
vänsterförbund. Vidare har under 1984 katastrofbistånd lämnats som stöd
till hemlösa i mellersta och södra Angola samt till inköp av utsäde och
andra insatsvaror för småbönder.
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96 milj. (1983)
2.5% (1982)
140 dollar r 1982)
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- Sverige

113 kr. (1982/83)
I, 15 kr. (1983/84)
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Ekonomisk och social utveckling
Under 1984 präglades Bangladesh av förberedelser för de nl som skall
avlösa det undantagstillstånd som rått i landet sedan våren 1%'.2.
Liksom 1982/83 åtnjöt Bangladesh under 1983/84 rekordskördar och då
ekonomin i sin helhet är beroende av jordbruket ledde detta till en avsevärd tillväxt för ekonomin i stort. Den ekonomiska återhämtningen har
därmed fortsatt efter några besvärliga år i början på 1980-talt:t.
Regeringen har fortsatt att föra en restriktiv budgetpolitik, vilket har lett
till begränsningar av statsutgifterna - bl. a. i form av minskade sulwentioner till jordbruket. I förening med sjunkande priser på den importt:rade
oljan har detta bidragit till en något förbättrad hudget- och bytesbalans.
Vidare har överföringarna från bangladeshiska gästarbetare utomlands
fortsatt att öka kraftigt. Höjda världsmarknadspriser på råjute har förbättrat landets exportinkomster.
En kraftig ökning av penningmängden har drivit upp priserna bl. a. på
jordbruks varor.
Jordbruket är nyckelsektorn i Bangladeshs ekonomi med en andel om ca
60% av BNP. Regeringen eftersträvar självförsörjning på spannmål (ris
och vete) och betydande satsningar har gjorts på konstbevattning, högavkastande sädesslag och handelsgödsel. Livsmedelsproduktionen i stort
förblir dock huvudsakligen beroende av rådande väderförhållanden. Trots
ett gynnsamt skördeutfall har landet 1983/84 måst importera n.lra 15 %· av
sin Jivsmedelskonsumtion.
Industriutvecklingen har ännu inte tagit sig upp ur sin stagnation, trots
regeringens försök att överföra ett antal stora. tidigare statliga textil- och
jutefabriker i privat ägo. Många av dessa har haft stora lager S·Jm sålts av
innan produktion påbörjats i privat regi.
Bangladeshs skuldsituation fortsätter att försämras då landet nu måste
börja återbetala de lån som upptogs strax efter självständighett:n.
B<mgladeshs befolkning ökar med ca 2 milj. per år, vilket bidrar till att
allt fler blir jordlösa och att arbetslösheten förvärras. Mer än t:n fjärdedel
av befolkningen beräknas vara undersysselsatt. Försök görs nu att stärka
arrendatorernas ställning och en ny jordreform har diskuterats.
Biståndsberoendet ökar och 1983/84 finansierades landets utvecklingsbudget till ca 90% med biståndsmedel.

Sveriges bistånd
Sveriges utvecklingssamarbetc med Bangladesh regleras av elt tvåårsavtal för budgetåren 1983/84-1984/85 och omfattar totalt 290milj. kr.. varav
145 milj. kr. avser 1984/85. Sverige står för en mindre del av det bistånd
Bangladesh erhåller. De största givarna är Japan, USA och Världsbanken.
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Avsikten är att det svenska biståndet under 1984/85 till minst 50 % skall
inriktas på att nå den fattigare delen av landshygdsbefokningen, främst
genom insatser för jordlösa och småbönder.
Medelsfördelningen framgår av följande tabell (milj. kr.):
Disponibelt

1983/84

1984/85

Anslag
Ingående reservation

145
42

145
76

Summa

187

221

Fördelning

Utbetalt
1983/84

Planerat
1984/85

Landsbygdsutveckling
Hälsovård/familjeplanering
Yrkes utbildning
Konsultfond
Importstöd. hundet
Importstöd. obundet
Summa
Utgående reservation

25
20
9

46
25
IO

I

I

44
12

73
57

111

212

76

9

Reservationen vid utgången av budgetåret 1983/84 var osedvanligt stor
vilket främst förklaras av att Sverige innehöll medel som tidigare avsatts
för upphandling av gasturbiner under importstödet.
Landshygdsutveckling
Sysselsättningsprogram för offentliga arbeten av beredskapskaraktär
har förekommit i landet sedan början på 1;960-talet. I syfte att än mer
inrikta sådana insatser på jordlösa händer och fattigbönder, har Sverige
och Bangladesh inlett samarbete för att öka sysselsättningen för dessa
grupper. Projekten, som påbörjats i liten skala 1982 för att sedan gradvis
expandera. omfattar anläggning av vägar. broar. fördämningar. dräneringskanaler och fiskedammar. Särskilda program planeras för kvinnor.
Programmet skall utformas så att kapitalintensiva projekt undviks.
Fr. o. m. 1981/82 lämnas svenskt stöd till ett program för flodreglering
och dränering. Stödet, som samordnas med en pågående nederländsk
insats, inriktas på att höja livsmedelsproduktionen. Valet av områden sker
efter en analys av de sociala konsekvenserna och med beaktande av
biståndets inriktning på den fattiga landsbygdsbefolkningen.
Hälsovård nch familjeplanering
Sverige stöder, tillsammans med en rad andra biståndsgivare. det bangladeshiska familjehälsovårdsprogrammet. Det syftar till att förbättra bashälsovården i landet genom förebyggande insatser, spridande av hättre
sjukvårdsrutiner och byggnation och utrustning av hälsostationer. läkarcentraler och enheter för mödra- och barnavård på landsbygden. Sverige
har i olika sammanhang framfört att alltför stor vikt i familjeplaneringen
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läggs vid steriliseringar på bekostnad av andra preventivmetoder. Genom
det ökade antalet ingrepp har den medicinska kvaliteten blivit lidande.
Ekonomiska bidrag till sjukvårdspersonal och patienter premierar steriliseringar och minskar därmed den valfrihet som bör gälla i fd~ga om olika
preventivmetoder. Utformningen av programmets nästa fas får avgöra i
vad mån svenskt stöd kan bli aktuellt även fortsättningsvis.
Sverige finanserar vidare delar av ett program som drivs av UNICEF
avseende inköp och distribution av basläkemedel och vitaminer.
Yrkesutbi/dning
Yrkesskoleinsatsen har pågått sedan 1976/77 i syfte att avhjälpa bristen
på yrkeskunnig arbetskraft. En praktisk inriktning av utbildningen eftersträvas. Förutom ett begränsat personalbistånd består det sv·~nska stödet
av utrustning till ett trettiotal skolor och inrättande av en yrkeslärarskola.
Under 1982/83 utvidgades och förlängdes insatsen till att bl. a. omfatta
renovering av gamla undervisningslokaler.
Importstöd
Under 1983/1984 användes det obundna importstödet huvudsakligen till
råvaror och reservdelar för den privata industrin och till modernisering av
ett pappersbruk. Den bundna delen av importstödet har an·1änts för att
köpa bl. a. aluminiumtråd, telefonväxlar, lastbilar och rapsolja samt till att
modernisera landets största massa- och pappersfabrik.
Våren 1984 enades Sverige och Bangladesh om att importstiidet fortsättningsvis skall inriktas på enklare produkter än tidigare och på ett mer
begränsat antal varuslag. SIDA:s medverkan i handläggningen förutses
öka.
Bistånd utanför tandramen
Under budgetåret 1983/84 beviljades bidrag om totalt ca l:i milj. kr. till
svenska enskilda organisationer för verksamhet i Bangladesh. Den största
mottagaren är Frikyrkan hjälper som bl. a. driver projekt för familjeplanering och byutveckling. På ön Bhola i södra Bangladesh är Pingstmissionens
u-landshjälp verksam med bl. a. en yrkesskola och ett byutvecklingsprojekt med tonvikt på fiske. Föreningen Svalorna får stöd till t\å byutvecklingsprojekt.
SAREC stöder ett internationellt forskningscentrum för diarresjukdomar i Bangladesh.
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Befolkning
Befolkningstillväxt/år
BNP/invånare

1 milj. <1983)
3.5 % ( 1982)
I 010 dollar ( 1981)

Offentligt nettobistånd/person
totalt (exkl. östländer)
Sverige

353 kr. ( 1980)
79 ,80 kr. ( 1983/84)
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Ekonomisk och social utveckling
Bo\swana med el\ utsatt läge i södra Afrika är en av Afrikas få demokratier med parlamentariskt flerpartisystem.
Botswanas ekonomiska tillväxt har sedan självständigheten 1966, då
landet var ett av jordens fattigaste länder, varit hög jämfört med många
andra u-länders. Botswanas ekonomi kännetecknas av duafo:men mellan
de traditionella och moderna sektorerna. 73 % av landets invånare är för
sin försörjning beroende av jordbruk och boskapsskötsel medan dessa
näringar endast svarar för 13 S{ av BNP. Den moderna industrisektorn
sysselsätter endast 6% av arbetskraften men svarar för 48 7o av BNP.
Under 1970-talet skedde en snabb utveckling inom gruvnäririgen. Denna
utveckling kulminerade 1978-1980 då försäljningen enbart av diamanter
svarade för nästan 60 9C av landets totala export och efterfrågan på koppar
och nickel också var tillfredsställande. Under 1970-talet skedde en kraftig
ökning av antalet sysselsatta med lönearbete inom industri, gruvnäring och
förvaltning från 38000 1971 till nästan 100000 vid 1980-talets början.
De första åren av 1980-talet hann den internationella lågk•Jnjunkturen
ifatt Botswana. Försäljningsvärdet av diamanter halverades på bara ett år,
1981. Priser och försäljning av koppar och nickel har följt samma trend.
Utvecklingen har varit fortsatt negativ under 1982 och 1983. Regeringen i
Botswana har försökt minska de negativa konsekvenserna för landets
ekonomi av sammanbrottet inom gruvnäringen med satsning på jordbruk
och småindustri. Sedan 1980 har 2 500 småbönder fått förmånliga lån för
bl. a. bevattning, andra investeringar, och stöd för övergång till modern
boskapsskötsel. Denna satsning på jordbruk och boskapsskötsel har dessvärre inte fått den betydelse som avsågs eftersom Botswana drabbats av
ihållande torka redan 1981. Stora delar av landet som tidigare var halvöken
och torra områden är i det närmaste utbrända och omöjliga att använda för
jordbruk och boskapsskötsel om inte stora belopp investeras i konstbevattning.

Sveriges bistånd
Svenskt bistånd lämnas till Botswana sedan 1966. T. o. m. budgetåret
1983/84 har 614 milj. kr. utbetalats. Utvecklingssamarbetet med Botswana
regleras av ett tvåårsavtal för budgetåren 1984/85 och 1985/86 omfattande
160 milj. kr. Sverige tillhör tillsammans med Storbritannien och Förbundsrepubliken Tyskland de största biståndsgivarna.
Det svenska biståndet är orienterat mot landsbygdens utveckling och
koncentrerat till sektorerna utbildning, distriktsutveckling, vattenförsörjning, småindustri samt personalbistånd.
Medclsfördelningen framgår av följande tabell (milj. kr.):
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Disponibelt

1983/84

1984185

Anslag
Ingående reservation

80
1

80
I

Summa

81

81

Fördclnin11

Utbetalt
1983/84

Planerat
1984/85

Undervisning
Distriktsutveckling
Vattenförsörjning
Småindustri
Personalbistånd
Konsultfond

20

~~

14
24
8
17
I

Summa

84

209

12

23
4
14
3

78

Unden•isning

Undervisningsstödet har främst använts till att bygga och utrusta primärskolor på landsbygden. Totalt har ca 1600 klassrum byggts. Andra
betydande insatser har varit nybyggnad och utbyggnad av sekundärskolor.
stöd till vuxenutbildning och tredjelandsstipendiering. Under perioden
1974-1981 svarade Sverige för en dryg tredjedel av Botswanas ut vecklingsbudget för undervisningsinsatser. Med svenskt bistånd har också 15 landsbygdsbibliotek byggts. Uppförandet av ett riksarkiv har delvis finansierats
med svenska medel. Stödet har från 1982 mer inriktats mot att förbättra
kvaliteten i undervisningen.
Distriktsutveckling

Stödet till landets nio distriksförvaltningar utgör en fortsättning av Sveriges tidigare engagemang för att stärka landsbygdens utveckling. De lokala förvaltningarna behöver förstärkas för att klara underhåll och skötsel
av skolor. sjukstugor, vattenanläggningar m. m. Insatsen omfattar sju delprogram, varav det viktigaste och mest tidskrävande är att planera och
genomföra utbildning av distriktspersonal. I övrigt utgår stöd till bl. a.
arbetsintensiv anläggningsverksamhet, uppbyggnad av underhåll för vattenförsörjning i distrikten och byggande av bostäder och arbetslokaler.
\/attenförsörjning

Programmet för vattenförsörjning har som mål att förse landets byar
med rent vatten. Sedan 1972 och fram till mars 1983 har landets 17 storbyar
och 173 av totalt 337 övriga byar försetts med vattenanläggningar. Utbyggnadstakten är f. n. omkring 40 byar per år. Programmet omfattar även
delprojekt såsom moderniserad vattenlagstiftning, system för uppföljning
av en acceptabel vattenkvalitet, hygienkampanj och utnyttjande av kol och
solenergi för att pumpa upp vatten.
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Småindustri
Stödet till småindustriutveckling syftar bl. a. till att utveckla producerande småföretag. Sedan 1974 har bl. a. företagare blivit oberoende med
egen verksamhet och 37 stöds i sin utveckling genom olika former av
utbildning. Programmet innehåller bl. a. kunskapsöverföring genom studiebesök i Sverige. En fond för lån till småföretagare sköts av National
Development Bank (NDB). En utvärdering genomförs under hösten 1984
för att utreda förutsättningarna för eventuellt fortsatt svenskt :;töd.
Personalbistånd
Personalbiståndet omfattar personal som arbetar inom de fyra angivna
sektorerna. Ca 40 kontraktsanställda utgör det viktigaste in~;laget varav
hälften inom vattenprogrammet. Stödet innehåller vidare löneforstärkning
av direktanstä\\d personal ~omkring 30 personer. huvuddelen svenskar).
utbildning för nationalisering av tjänster. som nu innehas av utländska
experter. och en fond för uppköp av konsulttjänster i Sverige.
Konsultfond
En konsultfond har inrättats som ger möjligheter till konsultinsatser
även inom andra sektorer än koncentrationsektorerna.
Sverige stödjer Botswanas strävan att importera från andra länder än
Sydafrika. Samrådsplikt har införts vid konsultupphandling för svenska
biståndsmedel. Det svenska stödet till Botswana är helt obundet. Återflödet har hittills varit mindre än från flertalet andra programländer.
På grund av den svåra torkan i Botswana har sedan 1982/83 ca
18milj. kr. utgått ur katastrofanslaget för vatteninsatser, främst inköp av
utrustning för brunnsborrning.
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Befolkning
Befolkningstillväxt/år
BNP/invånare

42 milj. (1983)
2,3% ()983)
115 dollar (1983)

Offentligt nettobistånd/person
totalt (exkl. östländer)
- Sverige

39 kr. (1983)
2.4 kr. (1983/84)

400

600 km

Prop. 1984/85: 100

Bilaga 5

Utrikesdepartementet

212

Ekonomisk och social utveckling
Etiopien är Afrikas tredje folkrikaste stal och erhåller ett bistånd om ca h
dollar per invånare. Genomsnittet för Afrikas u-länder är 20 dollar.
Den svåra torka som sedan en följd av år rf1der i Afrika söder om Sahara
har drabbat Etiopien hårdare än något annat svenskt programland. F. n.
beräknas ca 7 miljoner etiopier vara nödlidande inom katasi:rofområden
spridda över hela landet.
Alltsedan revolutionens genomförande för tio år sedan har inbördes
strider pågått, främst i landets nordliga delar. Försök att nå en fredlig
lösning på inbördes konniktcr har hittills misslyckats.
Ett statsbärande arbetarparti har bildats i landet i samband med revolutionsjubileet. Statsledningens politik har kännetecknats som en balansgång
mellan öst och väst. avseende politiskt respektive ekonomiskt inflytande.
Som statens fönster mot väst betecknas dess ledande bilaterala biståndsgivare: Sverige, Viisttyskland och Italien. Yärldsbanken/IDA och EG är
landets största biståndsgivare. Samarbetsformerna med östländer kan karaktäriseras som långivning mot återbetalning i konvertibel valuta.
Utländsk egendom i landet nationaliserades i samband med revolutionen. Förhandlingslösningar om kompensation härför har redan uppnåtts
med flera stater. Sedan kontakter med USA inletts i denna fråga har US
Eximbank beviljat Etiopien en kredit om drygt 100 milj. dollar för inköp av
passagerarflygplan. En ny lagstiftning om joint venture-företag i Etiopien
har utarbetats som skydd för nya utländska investeringar i landets industri.
Det låga internationella kaffepriset har försämrat landets ·~konomiska
läge och föranlett växande underskott i bytesbalansen. Valutareserven
uppgick i maj 1984 till ca två månaders import.
Jordbruket utgör en hörnsten i landets ekonomi. Det svarar för hälften
av BNP, för 90% av exporten samt för 85% av sysselsättningen. Över
60% av exportinkomsterna avser kaffe.

Sveriges bistånd
Utvecklingssamarbetet med Etiopien regleras av ett tvåårigt avtal för
budgetåren 1984/85 och 1985/86. Avtalet omfattar 200 mil.i. kr. varav
105 milj. kr. avser hudgetåret 1984/85. Biståndet utgår i form av stöd till
sektorerna lantbruk, skogsbruk. undervisning. vattenförsörjning och hälsovård. Importstöd förekommer ej.
Medclsfördelningen framgår av följande tahcll (milj. kr.):

Prop. 1984/85: 100

Bilaga 5

Utrikesdepartementet

Disponibelt

1983/84

1984/85

Anslag
Ingående reservation

100
17

100
15

Summa

117

115

Fördelning

Utbetalt

Planerat

1983/84

1984/85

Lantbruk
Skogsbruk
Undervisning
Vattenförsörjning
Hälsovård
Övrigt
Summa
Utgående reservation

31
.,.,

5
8

32
20
30
10
10
13

102

115

15

2

27
9
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Större delen av reservationen har uppkommit som följd av att planering
för nytt jordbrukssamarbete har visat sig ta längre tid än vad som förutsetts.

Lantbruk
Ett projekt för integrerad landsbygdsutveckling. ARDU. står som modell för jordbruksministeriets program för utveckling av bondejordbruket.
PADEP. Stödet till lantbrukssektorn omfattar vidare personalbistånd. ett
markvårdsprojekt, jordbruksministeriets Minimum Package Programme
samt en kartinsats. Inom svenska stödområden har livsmcdelsproduktionen ökat.

Skogsbruk
Sverige är efter WFP den största bidragsgivaren till landets skogsprogram. HuvuJmålen är att minska skogs-m..:h jordförstöring samt förbättra
landsbygdsbefolkningens försörjning med brännved. Stödet avser skydd
och nyplantering av statsskogar samt utveckling av byskogsbruk. En
skogsskola - landets enda - samt ett träforskningscentrum ingår i pro·
grammet.

Undervisning
Större delen av landsbygdens primärskolor har byggts upp med stöd av
svensk delfinansiering. Inköp av skolbokspapper och läromedel leder till
upphandling i Sverige. Undervisningens kvalitet kräver utökad lärarutbildning. läromedelsutveckling m. m.

Va t t enförsiirjni ng
Vattenprogrammet i Hararghc-regionen har fungerat väl. Tonvikten ligger vid att ordna vattenanläggningar med enkla tekniska lösningar.

Prop. 1984/85: 100

Bilaga 5

Utrikesdepartementet

214

Hälsm·ård
Programmet omfattar personalbistånd, utbildning av sjukvårdslärare.
stöd till näringsinstitutet ENI samt utrustning till ett barnsjukhus.

Övrigt
Ett rehabiliteringsarbete för barnmatsfabriken Fafta pågår. Fabrikens
produkter används för katastrofbjälp. En fond för konsultstuciier och spe·
ciella utbildningsinsatser har varit verksam.

Bistånd /I/anför /andramen
I samarbete med WFP genomförs ett markvårdsprojekt i Wollo. Stöd
utgår även till en försöksanläggning för produktion av byggn:i.dsmaterial.
s. k. PLG-block, till lägre kostnader. Den ämnesinriktade verksamheten
omfattade totalt 6.6 milj. kr.
SAREC har genomfört ett tvåårigt forskningssamarbete med den etiopiska forskningskommissionen. Ett nytt avtal för perioden 19:~4-86 avser
miljö-, hälso- och botanisk forskning. Avtalet för perioden omfattar totalt
10,2 milj. kr.
För insatser genom enskilda organisationer utbetalades budgetåret
1983/84 17 milj. kr. Rädda barnen genomför en omfattade mödra- och barnavårdsinsats. Svenska missionsrådet bedriver en volontärve;ksamhet inriktad på lantbruk, undervisning. sjukvård och hälsa. Ett kvinnoprojekt för
vattenförsörjning i Dodota som syftar till att låta befolkningen få tillgång
till dricksvatten på gångavstånd genomförs framgångsrikt.

Katastrofbistånd
Specialenht!ten för katastrofbjälp inom bercdskapsstyrkan för FN-tjänst
genomför en insats för iordningställande av lastfordon för eff.~ktivare distribution av förnödenheter till drabbade områden. En treårig i·nsats för att
förstärka transportväsendets funktion i katastrofsituationer har under budgetåret finansierats från katastrofanslaget.
För katastrofinsatser och tlyktinghjälp har genom enskilda organisationer beslut fattats till ett värde av 12 milj. kr. under budgetåret 1983/84.
Sammanlagda utbetalningar för katastrofbjälp under budgeiåret 1983/84
omfattar 16.2 milj. kr.
Biståndet utanför landramen. inkl. katastrofbjälp. uppgick till sammanlagt 37.9 milj. kr. under 1983/84.
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Ekonomisk och social utveckling
Under de senaste två åren har BNP ökat efter en kraftig nedgång 19781981. Uppgången beror till stor del på god nederbörd. vilket lett till stora
skördar de senaste två skördesäsongerna.
Landet har sedan självständigheten 1974 haft underskott i b·~talningsba
lansrn. Landet hade 1982 ett underskott som uppgick till 50milj. US
dollar. Detta skall ses mol bakgrund av att exporten unde,,- samma år
uppgick till 14.6milj. US dollar. Underskottet utgjorde ca 30% av BNP.
Klyftan mellan intern produktion och konsumtion har finanscrats av bistånd och krediter. Landet har erhållit ett omfattande bistånd men kapitalimporten har i allt ökande grad kommit att bestå av krediter.
På grund av återkommande underskott och en ökande grad av kreditfinansiering har utlandsskulden vuxit kraftigt. Den utestående skulden uppgick 1982 till 81 t:;{. av BNP och skuldtjänsten tog i anspråk 37% av exportinkomsterna. Av den utestående skulden utgjorde 53 milj. US dollar inställda hetalningar av räntor och amorteringar på utlandsskulden.
Till följd av de inställda betalningarna har flödet av krediter till landet
minskat kraftigt. Det har resulterat i en akut finansierings~ris i landet
under 1983 och 1984. I syfte att komma tillrätta med obalanserna har
regeringen vidtagit ett flertal åtgärder.
Regeringen har genomfört ett stabiliseringsprogram på kort sikt. Priserna på jordbruksvaror har höjts. valutan devalveras fortlöpande och en
omfattande omorganisering av distributionssystemct har genomförts som
bl. a. innebär att butiker tas över av privata köpmän från st<tten. för att
försiikra tillgången på konsumtionsvaror på landsbygden.
Regeringen har också genom två rundabordskonferenser som genomförts under det sista året vänt sig till bi- och multilaterala biståndsgivare
med begäran om extra resurser. Man har särskilt vänt sig till lnternationella Valutafonden och Världsbanken och ett nära samarbete med dessa har
inletts. Med IMF har redan överenskommelse uppnåtts om en kredit för att
hjälpa ekonomin att komma i balans och med Världsbanken pågår förhandlingar om ett strukturanpassningslån.
Jordbruket står för drygt hälften av BNP och 801/c· a\'. sysselsättningen.
En stor del av befolkningen lever dessutom inom ramen för självhushållning. Jordbrukets verkliga bidrag till nationalhushållningen är därför större. Jordfördelningen är jämn. vilket ger landsbygden en jämlik grund struktur.

Sveriges bistånd
Det svenska utvccklingssamarbetet regleras av ett avtal för åren 19841985 och omfattar totalt \30milj. kr. av vilka 65 milj. kr. avser 1985.
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Sverige är sedan självständigheten den största enskilda biståndsgivarcn
till Guinea-Bissau. Det svenska biståndet är i samma storleksordning som
landets exportinkomster. Andra större biståndsgivare är Nederländerna.
Norge, EG och Sovjetunionen. Det svenska biståndet till Guinea-Bissau
karakteriseras av ett omfattande projektbistånd som i ökande utsträckning
inriktas på att tillfredsställa landsbygdens behov. Guinea-Bissau och Sverige är eniga om att i det fortsatta utvecklingssamarbetet prioritera landsbygden och jordbruket.
Medelsfördelningen framgår av följande tabell <milj. kr.):
Disponibelt

1983/84

19!14185

Anslag
lngaende reservation

65
5

6'i
19

Summa

70

84

Fördelning

l.Jtbetalt
1983/84

Planerat
1984/85

Telekommunikationer
Energi
Kust- och flodfiske
Landsbygdsutveckling
Småindustri
Utbildning
Hälsovårdslaboratorium
Personalfond
Importstöd

7

5

I

5.
12
4
2

6
17
19
4
3

4
4

6

Summa

52

65

Utgående reservation

18

18

13

5

Reservationen var vid utgången av budgetåret 1983/84 19 milj. kr.

Importstöd
Importstödet utgör ca 10 % av land ramen. Importstödet är en viktig
komponent i biståndet på grund av landets allvarliga betalningsbalanssituation. Det kan därför komma att öka. Importstödet används till mediciner,
sjukhusutrustning samt utrustning och insatsvaror för jordbruket.

Industriprogrammet
Industriprogrammet består av stöd till uppbyggnad och drift av ett
tegelbruk. två verkstäder, en träförädlingsindustri samt ett mindre reparntionsvarv med tillhörande gjuteri. Insatserna har en småindustrikaraktär
och bygger till viss del på samarbete med företag i Sverige. Industriprogrammet består dels av industrier som vidareförädlar råvaror som finns i
landet. och dels av anläggningar för att underhålla transportsystemet som
utgör en allvarlig flaskhals i den guincanska ekonomin.

15

Riksdagen 1984185. 1 sam/. Nr JVO. Bihlf!a 5
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Landshygdsuti·eckling
Ett omfattande bistånd lämnas till ett program för landsbygdsutveckling
i den norra delen av landet. Programmet har flera delkompo1enter !>om
bevattning, rådgivningsverksamhet, distribution och försäljnin.g av utsäde
och konstgödsel, byskogsbruk, primärhälsovård samt byggande av grundskolor.
Projektområdet är landets viktigaste för produktion av livsmedel.

Personalbistånd
Ett 50-tal svenskar tjänstgör i landet. Förutom personalbist~'.nd till projekt kan Guinea-Bissau finansiera ett 40-tal utländska experter inom förvaltningen via en personalfond.

Bistånd utanfi'ir /andra men
SWEDFUND stöder uppförandet och drift av en fanerfabri!{ i GuineaBissau. Under 1984 har landet erhållit 2 milj. kr. i katastrofbistånd att
användas för inköp av matolja från Sverige. l september 1983 beslutades
även om ett särskilt bidrag till landets ansträngningar att uppnå ekonomisk
balans. Det särskilda bidraget
uppgår till 8,5 milj. kr. och skall användas till
I
.
konsumtionsvaror till landsbygdsbefolkningen och insatsvaror 1illjordbruket i syfte att stimulera jordbruksproduktionen efter de prishöjningar på
jordbruksprodukter som genomfördes under 1984.
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Befolkningstillväxt/år

730 milj. (1983)
2.2% (1971-82)

BNP/invånare

250 dollar (1982)

Befolkning

Offentligt nettobistånd/person
totalt
Sverige

12 kr. (1981182)
0,50 kr. ( 1982/83)
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Ekonomisk och social utveckling
Indiens ekonomiska tillväxt har sedan mitten på 1970-talet legat på 67 % av BNP, med undantag för 1979/80, när landet utsattes för torka och
kraftiga oljcprishöjningar. Budgetåret I 982/83 drabbades Indien ånyo av
svår torka. vilket ledde till att BNP-tillväxten det året endast uppgick till
2 %·. En kraftig återhämtning ägde dock rum under 1983/84 tack vare en
rekordstor spannmålsskörd - ca 150 milj. ton - och tillväxt inom industrin
om ca 4%.
Indiens export, som är starkt diversifierad. i synnerhet i förhållande till
andra u-länders export. ökade kraftigt 1981/82 men har sedan stagnerat
något. Exporten står dock bara för ca_ hälften av importvärdet. Eftersom
tjänster. bl. a. turism. och remitteringar från indiska gästarbetare utomlands endast uppgår till ca en tredjedel av importen, så finansieras återstående ca 20% av importen genom lån och gåvobistånd. Oljeimporten
fortsätter att minska men tar fortfarande i anspråk stora delar av Indiens
exportinkomster. En positiv faktor för bytesbalansen är ett betydande
överskott i landets växande handel med Östeuropa. Sammantaget ökar
dock underskottet i bytesbalansen.
Budgetunderskottet i Indien uppgick I 982/83 till nära 25 o/r.. av statsutgifterna bl. a. beroende på en expansiv. liberal och tämligen investerings vänlig politik. Den under 1984 avslutade översynen av Indiens sjätte femårsplan innebar dock betydande nedskärningar och delvis ändrade prioriteringar. Särskilda satsningar görs ändå på energiområdet som får en stor del
av alla statliga investeringar. bl. a. för utveckling av egna energikällor som
olja. kol och gas.
Prisstegringarna ökade igen 1983/84, trots en stram penningpolitik och
minskade offentliga utgifter.
Jordbruket står för ca 40% av BNP i Indien och sysselsätter ca 70% av
befolkningen. År 1983/84 var ett gott monsunår vilket bidrog till landets
rekordskörd. En förbättrad och ökad användning av konstgödsel och högavkastande sädesslag bidrog i hög grad till det goda skörderesultatet.
Industri, gruvdrift och transporter står för ca 20o/c,. av Indiens BNP.
Vik,rnde efterfrågan på indiska industriprodukter och bristande tillgång på
elkraft och kol har lett till att ökningen av tillväxten inom industrin föll
ytterligare från 5% 1982/83 till ca 4% 1983/84.
Indien har ett av världens lägsta inkomster per capita och erhåller
förhållandevis lite bistånd per person. Sverige står för en tämligen ringa del
av det bistånd Indien erhåller. Totalt sett spelar histåndet en begränsad roll
för Indiens ekonomi. Upplåningen på den kommersiella lån1!marknaden
dämpades något 1983/84 men Indiens skuldtjänst uppgår till c~ 10%.
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Sveriges bistånd
Utvecklingssamarbetet regleras av ett tvåårigt avtal för budgetåren
1983/84 och 1984/85 och omfattar 340milj. kr. för vart och ett av de två
avtalsåren. En växande andel av det svenska biståndet. ungefär en tredjedel. är projekt-och programstöd, s. k. ändamålsbestämt bistånd, medan
två tredjedelar är importstöd. Det ändamålsbestämda biståndet koncentreras till stora långsiktiga program och projekt. som direkt skall gynna de
fattiga. Koncentration sker samtidigt till tre huvudområden: hälsovård,
skogsbruk och markvård samt dricksvattenförsörjning. För perioden
1983/84-1984/85 planeras inom importstödet vidare ett vidgat samarbete på
energiområdet.
Mcdclsfördelningen framgår av följande tabell (milj. kr. I:
Dispvnihelt

1983/84

1984/85

Anslag
Ingående reservation

340·
144

340
89

Summa

484

429

Fiirdelninx

Utbetalt

Planerat

1983/84

1984/85

Hälsovård
Skogs- och markvård
Dricksvatten
Importstöd, bundet
Importstöd, obundet
Övrigt
Summa

395

28
390

89

39

Utgående reservation

35

20

81

82

35
175
45
24

40
175
45

Utbetalningsläget inom lndienprogrammet förbättrades ytterligare markant under 1983/84 jämfört med tidigare år och utbetalningarna översteg
kraftigt landramen vilket minskade reservationen. Ökningen i utbetalningstakten har sin grund i att den ändamålsinriktade verksamheten nu
kommit igång.
Hälsovård

Stöd lämnas rill de nationella programmen för att bekämpa malaria,
tuberkulos och spetälska. Bidragen, som omfattar medicin, utrustning,
utbildning och konsulttjänster, kanaliseras via WHO. Utöver dessa program har på försök avtal träffats om skolhälsovård. Vidare planeras stöd
till något eller några modellprojekt för alt pröva en ny indisk hälsovårdsstrategi, med tyngdpunkten på primärhälsovård samt stöd till en s. k.
kylkedja för distribution av vaccin.
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Skogs- och markvård

Skogs- och markvårdsprogrammet har tidigare i huvudsak omfattat stöd
till utbildning av indiska skogsarbetare i modern avverkning~.teknik. Idag
koncentreras det till stora långsiktiga projekt för sysselsältningsintensivt
byskogsbruk. Projekten inriktas på den lokala befolkningens behov, förutsätter dess aktiva deltagande och syftar till att öka tillgången på brännved,
virke och foder samt till att främja markvård genom trädplantering. Fleråriga byskogsinsatser har inletts i Tamil Nadu och Orissa. Ytterligare en
byskogsinsats i delstaten Bihar förbereds nu.
Sverige kommer vidare att vidga sitt stöd till olika institutioner och
forskningsanstalter inom skogssektorn i Indien.
Dricf.:si·attenförsörjning

Till följd av den svåra torkan 1979 lämnade Sverige under budgetåren
1979/80 och 1980/81 stöd till vattenförsörjningen på landsbygden, främst i
form av borrutrustning. Som en uppföljning av detta bistånd ger Sverige nu
ett långsiktigt stöd till den indiska regeringens program för att förse den
indiska landsbygdsbefolkningen med rent dricksvatten. Stödet kanaliseras
genom UNICEF och omfattar leverans, installation och underhåll av handpumpar jämte utbildningsinsatser, bl. a. avseende reparation och hygien.
Importstöd

Det bundna importstödet utnyttjades under 1983184 för att upphandla
utrustning för industri. infrastruktur och energiändamål samt stål, papper
och konsulttjänster. Det obundna importstödet används för inköp av industriell utrustning.
Energisamarbete

Under perioden 1983/84-1984185 har IOOmilj. kr. av det bundna importstödet avsatts för större projekt eller program inom energisektorn, främst
avseende vattenkraft, kraftöverföring och förnybara energikällor. En
u-kredit har också beviljats för detta ändamål.
Grundvattenundersiikningar

Projektet omfattar bl. a. kartläggning av hur grundvattentillgången utnyttjas samt utveckling av metoder för bästa möjliga utnyttjande av grundvattnet i delstaterna Kerala och Tamil Nadu.
Undervisning utat{for sko/systemet

Sverige stöder sedan 1979/80 ett program för att barn som inte nås av det
allmänna primärskolesystcmet skall få lära sig att läsa och skriva. Stödet
omfattar inköp av papper till skolböcker och undervisningsmatcrial.
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Ei:portfrämjande
Sedan många år lämnar Sverige stöd genom lnternationaJ Trade Center
(ITC) för att förstärka den indiska exportorganisationen.

Bistånd utanför landramcn
SAREC stöder ett projekt för svenskt-indiskt forskningssamarhetc om
oljeväxter.
Ett 20-tal enskilda organisationer fick under 1983/84 stöd för sin verksamhet i Indien. De största hidragen gick till Svenska Missionrådet,
LO/TCO och Swedish Cooperative Center. Verksamheten hedrivs huvudsakligen inom undervisning och hälsovård. Vid sidan härav utgår stöd
direkt till olika kvinnoorganisationer.
Vidare erhöll Indien 1983/84 katastrofbistånd till ett sammanlagt värde
av ca I milj. kr.
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Befolkning
Befolkningstillväxt/år
BNPiinvånare

OJ milj. (1980)
2,8 % (1978/81)
210 dollar (1981)

Offentligt nettobistånd/person
- totalt (exkl. östländer)
- Sverige

880 kr. ( 1982)
148kr. <1983/84)
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Ekonomisk och social utveckling
Kap Verde iir ett extremt importberoende land och den egna exporten
täckte 1983 endast 3 % av importen. De kroniska underskotten i handeln
gentemot utlandet har till hälften finansierats av överföringar från kap·
verdiska emigrantarbetare och den andra hälften har finaniserats av gåvobistånd och biståndskrediter. Myndigheterna har. trots det svära försiirjningsliiget, lyckats undvika en minskning av valutareserven som ökat varje
år sedan 1978.
Utlandsskulden har ökat och motsvarade 1981 60 % av BNP. Skuldtjänsten tog dock i anspråk endast 5 li·'f· av inkomsterna i utländsk valuta 1982 till
följd av att utlandsskulden består av krediter på gynnsamma villkor. Kap
Verde iir kreditvärdigt och hade fram till 1982 inte tagit upp några rent
kommersiella medelfristiga och långa lån.
Med undantag för 1978 och 1981 har sedan självständigheten budgeten
för löpande utgifter och investeringsbudgeten balanserats med faktiska
interna och externa inkomster.
Till följd av att regeringen kunnat balansera ekonomin och dra nytta av
ett stort resursflöde från utlandet. har tillväxttakten i ekonomin varit
tämligen hög och uppgick 1981 till 5%.
Sedan självständigheten har en tredjedel av investeringarna gjorts inom
jordbruket. Arbetskraftsintensiva beredskapsarbeten på landsbygden har
under flera år gett sysselsättning till 20000 personer om året. Dessa faktorer, samt den jordreform som håller på att genomföras, har till viss del
motverkat den nuvarande resursfördelningen, främst avseende investeringar, som är till stadsbefolkningens fördel.
Av den totala ytan är under normala förhållanden endast 15 % odlingsbar. De strukturellt betingade försörjningsproblemen har ytterligare förvärrats av att landet under de senaste 15 åren har drabbats av en ihållande
torka.
Utveckling av en hemmamarknadsinriktad industri hämmas av att landet
saknar råvaror för industriell produktion, inhemska konventionella energikällor och en tillräckligt stor hemmamarknad.

Sveriges bistånd
Det svenska utvecklingssamarbetet med Kap Verde regleras av ett tvåårsavtal för kalenderåren 1985 och 1986 och omfattar totalt 90milj. kr. av
vilka 45 milj. kr. avser 1985. Sverige är en av de största biståndsgivarna till
Kap Verde och har svarat för upp till 1/5 av biståndsöverföringarna. De har
dock. relativt sett, minskat i takt med att biståndet från Frankrike. Holland. Västtyskland och USA ökat.
Medelsfördelningen framgår av följande tabell (milj. kr.I:
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Disponiheli

1983i84

1984/85

Anslag
Ingående reservation

45
I

45

Summa

46

47

Fiirdclning

Utbetalt
1983/84

Planerat
1984/85

Importstöd, obundet
Importstöd, bundet
Konsulttjänster

24

25

17
3

16

Summa

44

46

2

I

Utgående reservation

226

2

5

/mportstiid
Det obundna importstödet har anviints till import av bl. a. hyggnadsmaterial. trävaror och järn.
Det bundna importstödet har använts till lastbilar. byggnadsmaskiner,
matolja. papper och sprängämnen.
Importstödet bidrar till att Kap Verde kan överkomma den stora bristen
på utländsk valuta för landets importbehov. De kapverdiska myndigheterna har visat god kapacitet att använda importstödet på ett effektivt sätt. Av
landramen har en tredjedel använts till inköp av varor o~h tjänster i
Sverige.
Kap Verde har slutit avtal med S\'.enska konsultfirmor om planerings-,
utrednings- och inköpstjänster inom industriområdet samt uppföring och
drift av en verkstad för tunga fordon.

Bistånd utanför landramen
Under budgetåret 1983/84 erhöll Kap Verde 6milj. kr. i katastrofbistånd.
Kap Verde har använt hälften av medlen till inköp av matolja i Sverige.
För insatser mot torkan erhöll Kap Verde ett särskilt bidrag omfattande
5 milj. kr. för aktiviteter inom mark- och vattenvård.
SAREC stöder bl. a. geotermisk forskning. i samarbete med Lunds
universitet vid det nationella tekniska forskningsinstitutet. Rädda Barnen
bedriver sedan 1977 ett barna- och mödravårdsprojekt. Projektet har förlängts i nytt avtal till 1987/88. Av projektets budget bidrar Sverige med
6.5 milj. kr. Afrikagrupperna har ett tiotal volontärer på Kap Verde.
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Befolkning
Befolkningstillväxt/år
BNP/invånare

18.8milj. (1983)
ca 4% (1983)
420 dollar ( 1981)

Offentligt nettobistånd/person
totalt (exkl. östländer)
Sverige

130kr. (1982)
5 .45 kr. (1983/84)

!

~
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Ekonomisk och social utveckling
Kenyas ekonomi började mot slutet av 1983 visa tecken p[1 återhämtning
efter flera års nedåtgående trend. De främsta orsakerna härtill är en stram
ekonomisk politik, sänkningen av oljepriserna 1982, omfatlandc betalningsbalansstöd från såväl multilaterala som bilaterala givare samt höjda
producentpriser på jordbruks-och industriprodukter.
Valutareserven ökade betydligt under budgetåret 1983 och motsvarade i
februari 1984 drygt fyra månaders import. Detta beror i stor utsträckning
på höga världsmarknadspriser pfi te och kaffe samt utbetalmngar på lån
från Internationella Valutafonden och Yärldsbanken. Utlandsskulden
stiger dock kraftigt. Skuldtjänstkvoten har under 1983 stigit till ca 25 % av
exportinkomsterna.
Under 1984 har Kenya drabbats av svår torka, varigenom de relativt
gynnsamma utsikterna för ekonomisk återhämtning kan komma att kullkastas.
I november 1983 nådde presidenterna från Kenya. Uganda o~h Tanzania
en uppgörelse i den sex år gamla tvi sten om fördelningen av ti\lgångar och
skulder i den Östafrikanska gemenskapen, som i praktiken varit upplöst
sedan 1977. I samband med uppgörelsen öppnade Tanzania ilter gränsen
till Kenya, vilken varit stängd sedan februari 1978.
För att minska oljeberoendet planeras en utbyggnad av vattenkraften.
Ett vattenkraftverk är under uppförande i Kiambere vid Tanafloden, delvis
med svensk finansiering.
Kenya var under lång tid politiskt stabilt. Den negativa ~konomiska
utvecklingen 1979-1982 ledde dock till försämrade levnadsförhållanden för
stora delar av befolkningen, vilket medförde ett ökat och mer öppet politiskt missnöje. Soldater i flygvapnet gjorde ett försök till statskupp i
augusti 1982, vilket slogs ned av armen och polisen, som förblev lojala till
regeringen.
Av Kenyas befolkning lever 85 %· på landsbygden. Endast omkring en
fjärdedel av landets yta är odlingsbar. Den ojämna jordfördelningcn - en
fjärdedel av landsbygdsbefolkningen är jordlös - försvårar pwduktivitetsförbättringar inom jordbruket. En fortsatt befolkningsökning med 4 % per
år innebär en fördubblad folkmängd fram till år 2000. Arbetslösheten är
hög och mindre än en femtedel av den nytillkommande arbet~.kraften kan
beredas arbete.

Sveriges bistånd
Sveriges utvecklingssamarbete med Kenya regleras av ett tvåårigt avtal
för budgetåren 1983/84 och 1984/85 och omfattar 130 milj. kr. för vardera
budgetåret. Kenyas beroende av utländskt bistånd har under de senaste
åren ökat. 1982/83 finansierades 62 9'(, av utvecklingsbudgeten med bistånd.
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De största givarna idag är Världsbanksgruppen. USA. Storbritannien.
Västtyskland, EG och Sverige. Av ett beräknat biståndsflöde 1982/83 stod
Sverige för ett par procent.
I syfte att i ökad utsträckning nå den fattigaste delen av landsbygdsbefolkningen kom Sverige och Kenya 1978 överens om att koncentrera det
svenska biståndet till vattenförsör:ining. hälsovård och jordbruk. Därutöver utgår en del i form av bundet importstöd.
Medelsfördelningen framgår av följande tabell (milj. kr.J:
Disponibelr

1983/84

19!W85

Anslag
Ingående reservation

130
95

130

Summa

225

257

Fiirdclnini:

Utbetalt
1983184

Planerat
1984/85

Jordbruk m. m.
Yattenförsör:ining
Hälsovård och familjeplanering
Övrigt
Importstöd. bundet
Summa
Utgående reservation

127

23

25

12

38

21
17
25

50
21
95

98

229

127

28

Genomförandet av samarbetsprogrammet har försenats. vilket gett upphov till betydande reservationer. Förseningarna förklaras av omläggningen
av de svenska insatserna, den gradvis försämrade kenyanska ekonomin
och revideringar av utvecklingsplanen, administrativa brister i den kenyanska förvaltningen samt omständliga upphandlingsrutiner. Dessa problem förväntas bestå ytterligare något år. Andelen svenska varor och
tjänster i biståndet till Kenya beräknas uppgå till 50%· av totala utbetalningar.
Jordbruk m. m.

Den svenska insatsen inom jordbruksområdet syftar till att öka kunskapen om behovet av markvårdsåtgärder. Av de ca 750000 småjordbruk som
beräknas vara i behov av sådana kunskaper har hittills ca 200000 nåtts av
programmet. Huvuddelen av markvårdsinsatserna genomförs av bönderna
sjiilva. För närvarande beräknas årligen ca 55 000 småbönder nås. Verksamheten är i första hand inriktad på att genom arbetsintensiva metoder
öka gårdarnas produktivitet. Insatsen har betydelse för såväl livsmedelssom energiförsörjningen.
Genom stöd till en landsbygdsutvecklingsfond finansieras utvecklingsprojekt på by- eller distriktsnivå. Stödet till jordbrukssektorn har utökats
med ett program inom växtodlingsområdet. stöd till jordbruksministeriets
administration samt bidrag till en konsultfond.

Prop. 1984/85: 100

Bilaga 5

Utrikesdepartementet

230

Val I enförsiirjning

Stödet till landsbygdens vattenförsörjning har gått till ett program för att
ge 800000 människor tillgång till rent vatten. Det svenska stödet är idag
inriktat på drift och underhåll samt upprustning av befintliga anläggningar.
Hälsovård

Sverige finansierar uppförande och utrustning av 27 hälso\årdsenheter
och tre skolor för utbildning av hälsopersonal. En viktig del av programmet utgörs av barna- och mödravård med familjeplanering.
Persona!fond

Personalfonden möjliggör direktrekrytering, konsultupphandling, utbildning och finansiering av såväl kenyanska som utländska experter utanför
det ändamålsbestämda biståndet.
Importstöd

Importstödet har sedan 1978179 använts för upphandling av järnvägsvagnar och handelsgödsel. Innevarande importstödsavtal uppgår till
70milj.kr. Därav utgör 50milj.kr. del av gåvoelement i en u-kredit som
ställts till Kenyas förfogande för ett vattenkraftverk i Kiambere.
Bistånd utanför landramen

Under budgetåret 1983/84 har 8 milj. kr. utbetalats till enskilda organisationers verksamhet, främst för hälsovård och undervisning. S1ödet lämnas
i huvudsak genom olika missionsorganisationer. En biståndskredit beviljades under 1983/84 för uppförande av vattenkraftverket vid Tana-floden Kiambere. Sverige finansierar en del av projektet. Andra delar finansieras
av Världsbanken och u-krediter från Västtyskland. U-krediten från Sverige - som uppgår till 300 milj. kr. - är den största som beviljats från
anslaget för u-krediter. Projektet medför omfattande leveranser av svenska varor och tjänster.
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Befolkning
Befolkningstillväxt/år
BNP/invånare

3.8milj. (1983)
2.4% (1983)
80 dollar ( 1981)

Bistånd/år och person
Bistånd från Sverige

40 kr. (1981/82)
16 kr. (1983/84)
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Ekonomisk och social utveckling
Liksom i Vietnam hölls den ekonomiska utvecklingen tillbaka i Laos
p. g. a. den fortsatt spända politiska situationen i regionen i kombination
med ogynnsamma väderförhållanden. Samarbetet med Vietnam förblir
nära men relationerna till väst - Japan. Australien. Sverige m. fl. - fick
under 1984 ökad betydelse. Medan socialism är regeringens långsiktiga mål
ges betydande frihet och ibland även uppmuntran till den privata sektorn.
Betalningsbalansen i Laos har försämrats, trots större exportinkomster
genom ökade intäkter från exporten av elkraft. Exporten ar idag endast en
fjärdedel av importen. Den interna handeln har expanderat under de två
senaste åren. Prisnivån har samtidigt stigit och den inhemska valutans
köpkraft minskat. Jordbruket. som sysselsätter 85 %· av arbetskraften,
lyckades år 1984 inte medge en fortsatt ökning av livsmedelsproduktionen
vilket var regel i början av 1980-talet. I stället tvingades Laos p. g. a. torka
m. m. be om internationt:ll hjälp i form av livsmedelsleveramer. Enskilda
familjejordbruk står ännu för större delen av produktionen. Ambitionen är
att inrätta kooperativ för att möjliggöra rationella och delvis mekaniserade
brukningsmetoder och därigenom öka den nu låga avkastningen. Industrin,
som domineras av elkraftproduktion och skogsutvinning har haft tämligen
god tillväxt de senaste åren.
15 % av Laos BNP härrör från bistånd. Sverige tillhör de s•:örsta västerländska givarländerna jämte Japan, Australien och Nederländerna. En stor
del av Laos bistånd kommer från SEV-länderna.

Sveriges bistånd
Sveriges utvecklingssamarbete med Laos regleras av ett tvåårigt avtal
för 1984/85-1985/86 på sammanlagt 120 milj. kr., varav 60 milj. kr. för det
första året och 60 milj. kr. för det andra. Det långsiktiga samarbetet koncentreras till att utveckla Laos stora naturtillgångar på trä genom satsningar på skogsbruk och träindustri, samt kommunikationer oc~1 transporter
med särskild tonvikt på underhåll. Importstöd för finansiering av enklare
insatsvaror och konsumtionsvaror fortsätter i begränsad omfattning. Härtill kommer konsulttjänster.
Upphandling av svenska varor och tjänster uppgick 1982/83 till ca en
tredjedel av de totala utbetalningarna.
Medelsfördelningen framgår av följande tabell (milj. kr.):
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Disponihclt

1985/84

1984i85

An slug
Ingående reservation

60
5

hO

Summu

65

64

Furdtlning

Utbetalt
1983/84

Planerat
1984185

Importstöd
Skogsbruk och träindustri
Transport/kommunikationer/underhåll
Konsulttjänster

:!9
30

'27

:!

3

Summa

61

60

4

4

Utgående n:servation

4

10
20

Importstäd

Importstödet har huvudsakligen använts för bulkvaror som cement.
asfalt och bensin samt i mer begränsad utsträckning baskonsumtionsvaror
som enklare verktyg, skor, takplåt och cyklar. Upphandling sker enligt en

av parterna överenskommen upphandlingsplan och enligt riktlinjer utfärdade av SIDA. Laos upphandlingsorganisation har förstärkts genom anlitande av konsulter.
SkoRshruk

Stödet till skogsektorn avser såväl finansiering av utrustning som bistånd avseende utbildning för skogsbruk och företagsledning. Den laotiska
skogsstyrelsen får även hjälp med inventering och plantering. Åtgärder har
vidtagits för att underlätta den svenska personalens arbete, som försvårats
genom säkerhetsproblem. Det svenska biståndet till de två skogsförctagen
i Muong Mai och Tha Bok kommer att avvecklas i takt med att skogsföretagen blir lönsamma och kommer igång med sin export. En mindre regional
insats för att förbättra förhållandena för främst svedjejordbrukare i Muong
Paksane-området stöds av Sverige.
Transporter, kommunikationer och underhåll

Bristfälliga kommunikationer utgör en betydande hämsko för utvecklingen i Laos och svenskt stöd ges därför åt vägunderhåll. broar och
fordon. I biståndet ingår även en reparations- och underhållsverkstad för i
första hand lastfordon och entreprcnadmaskiner. Organisatoriska och administrativa svårigheter samt brist på yrkesutbildad arbetskraft har medfört ett hittills lågt kapacitetsutnyttjande av verkstaden. Utbildningen av
mekaniker och förmän har utvidgats.
Ö1·ri>:t

El! begränsat stöd ges till en syrgas- och acetylenfabrik för att säkerställa driften av anläggningen.
Utanför tandramen har bidrag utgått till UNHCR för hjälp till återviindande laotiska flyktingar.
16
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Befolkning
Befolkningstillväxt/år
BNP/invånare

l,5milj. (1982)
2.3% (1980)
·540 dollar ( 1981 J

Offentligt nettobistånd/person
- totalt !exkl. östländer)
- Sverige

300kr. (1981)
I0.6kr. (1983/84)
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Ekonomisk och social utveckling
Lesothos export motsvarar knappast mer än 10% av importen. Den
totala transfereringen :iv valutor iir emellertid i balans då landet förutom
internationellt utvecklingsbistånd får in betydande inkomster från tullunionen med Sydafrika och pengar som migrantarbetarna sänder hem till sina
familjer. Huvuddelen av befolkningen lever på traditionellt jordbruk. som
ger otillräcklig försörjning. En m<~ioritet av invånarna är beroende av
inkomster som kommer från arbete i Sydafrika. Över I 00 000 personer
beräknas arbeta där, medan endast ca 40 000 har lönt:arbete i hemlandet.
Antalet migrantarbetare minskar då Sydafrika i ökad utsträckning rekryterar arbetskraft från de s. k. hemländerna.
Landet går en sviir balansgång mellan ä ena sidan avståndstagande från
Sydafrikas apartheidpolitik och å andra sidan beroende av det stöd som
Sydafrika erbjuder genom arbetstillfällen, varor och tjänster och möjligheten till exportintäkter.
Lesotho har få utvecklingsbara naturtillgångar men en betydande potential för utbyggnad av vattenkraft. Lesotho och Sydafrika har förhandlat om
att tillsammans utnyttja vattentillgångarna för energiproduktion, bevattning, industriändamål och dricksvattenförsörjning.

Sveriges bistånd
Utvecklingssamarbetet med Lesotho inleddes 1967. Till och med
1983/84 har ca 132 milj. kr. utbetalats. Avtal om bistånds samarbete ingicks
för första gången mellan Sveriges och Lesothos regeringar inför budgetåret
l 983/84. Avtalet omfattar 50 milj. kr. avseende budgetåren 1983/84 och
1984/85 fördelat lika mellan de båda åren.
Medelsfördelningen framgår av följande tabell (milj. kr.):
Disponibelt

1983/84

1984/85

Anslag
Ingående reservation
Summa

25,0
2.3

25,0
11.4

27,3

36,4

Utbetalt

Planerat

1983/84

1984/85

Fördelning

Förvaltningsbistånd
Kvinnobyrån
Telekommunikationer
Skogsutbildning
Markanvändning
Markvård
Personalbistånd OPAS
Arbetsintensiva projekt
Summa

1.4
0.6
4,2
1,0
4.0

2,6

3.0
1.7

3.8
8.0
3,5
5,0
0,5
13,0

15,9

36,4
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Det svenska bistämlet skall koncentreras till skogs- och markv{ird, sysselsäctningsfrämjande insatser med anv~indande av arbetskraftsintensiv
teknik samt förvaltningsbistånd.
[,and.1·hyRds1111•eckli11g samt mar/.:l'{'ird

Det svenska biståndet till landsbygdsutveckling används till ett skogsplanterings-och markanvändningsprojckt, som administreras av FAO.
Projektet bidrar till att minska markförstöringen, ge brännvec och virke
samt skapa sysselsättning inom landet. Insatsen medför dessutom att
Lesotho får hjälp med att skapa en egen skogsadministration samt en
markvårdsenhet, som skall ge service och riktlinjer för markvårdsarbetet i
landet.
Telekommunikationer och arhetsintensii· teknik

Erfarenheterna är goda från det stöd, som lämnats till telesektorn och
programmet för sysselsättningsfrämjande åtgärder. Den första har bidragit
till att Lesotho inte längre behöver koppla sina samtal via Sydafrika.
Medelstilldelningen ökar till programmet för arbetsintensiv tf:knik. Programmet skapar arbetstillfällen inom Lesotho och ger därmed alternativ till
migrantarbetarna i Sydafrika.

Bistånd utanför landramen
Utanför landprogrammet erhöll Lesotho under 1983/84 3 milj. kr. i katastrofbistånd för att lindra verkningarna av de senaste årens svåra torka.
Vidare utgår stöd från anslaget Regionala insatser för att upprätca en enhet
för markvård i SADCC-länderna.
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Befolkning
Befolkningstillväxt/år
BNP/invånare

13 milj. (1983)
2,6% (1980)
155 dollar (1983)

Offentligt nettobiståml/pcrson
- totalt ( exkl. öst länder)
- Sverige

55 kr. ( 1979)
19,6 kr. ( 1983/84)

100

200

300 km
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Ekonomisk och social utveckling
Med sina mineraltillgångar. vattenkraftsresurser och bördiga jordar har
Moc;amhique en betydande utvecklingspotential på liingre sikt. Landets
ekonomi har dock sedan 1981 kraftigt försämrats vilket hl. a. re:;ulterat i en
katastrofal brist på utländsk valuta. Liksom många andra u-länder har
landet drabbats av ökade kostnader för oljeimport och nedg[ing av världsmarknadspriserna på viktiga exportprodukter. Krisen som dramatiskt förvärrades under 1983- 1984 har flera inslag som är karaktäristi~;ka för afrikanska liinder: valutabrist. låg produktion och produktivitet inom industri.
med hög andel outnyttjad kapacitet. Ekonomin präglas vidare av stort
importöverskott. ont om mat. brist eller total avsaknad av producerade
konsumtionsvaror samt reservdelar och riivaror. Den fler{iri.;;a torkan i
landet samt en tyfon och följande översviimningar har förviirrat den redan
allvarliga situationen. Under 1983 och 1984 förvärrades iiven >.äkerhetssituatiL1nen snm en följd av att rehellrörelsen RNM trappade upp sina sahotagehandlingar riktade mot transportleder. elförsörjning, oljeledningar.
spannmiilslagcr. skolor. kliniker. utvecklingsprojekt och annan ekonomisk
verksamhet. Krig. ekonomiskt sabotage och torka har lett till hungersnöd
och svält i stora delar av landet. Den moc;ambik.isk.a regeringens tidigare
satsning pii högmekaniserat jordbruk !statsformer) på bekostnad av sm[ijordbruken har gett ringa avkastning och bidragit till krissituationen liksom
bristfällig distribution inom landet och den pris- och valutapolitik som
förts.
Mo<;:ambiques politiska ledning har mot hakgrund av kris;;ituationen
vidtagit olika åtgärder. Inom jordhrukct försöker man finn<i. vägar att
stödja familjesektorn. Producentpriserna har ökats samtidigt som man i
m<'m av tillg[mg försöker distrihuera enkla redskap, insatsvaror och enkla
konsumtionsvaror som kan stimulera till ökad produktion för avsalu. Från
att tidigare främst har litat till socialistliinderna för bistånd och personalutbyte söker Mo<;:amhique nu alltmer stöd i Europa och USA. 1 september

1984 blev landet medlem i IMF och Världsbanken och man

~;öker

iivcn

anslutning till Lomc III. Med Sydafrika triiffade Mo<;:ambique i mars 1984
den s. k. Nkomatiöverenskommclsen om icke-aggression och goda grnnnskapsförhilllanden, vilken i oktober följdes upp med kontakter med Sydafrika och !indirekt) rebellrörelsen RN M om eldupphör. Ett närmande till
detta land i form av investeringar och bist[rnd kan komma att leda till
starkare bindningar till den sydafrikanska ekonomin. Den mrn;ambikiska
ledningens strävan är dock att diversifiera sina relationer till omviirlden för
att undvika ett ensidigt beroende.
Under sommaren 1984 har förhandlingar förts om konsolidering av
Moc;amhiques utländska skulder. 1 oktober nåddes en konsolidcringsuppgörelse. Utländska investeringar skall underlättas genom en ny investcringslag. Joint venturcs med utländska företag uppmuntras inom vissa

Ptop. 1984/85: 100

Bilaga 5

Utrikesdepartementet

239

branscher. Pris-och subventionssystemet ses över i syfte att åstadkomma
ökad marknadsanpassning. Parisklubbens medlemmar har betonat nödvändigheten av ett förändrat prissystem. växelkursjustering samt reformer
för att effektivisera den offentliga sektorn och minska statsföretagens
beroende av budget-och centralbanksfinansiering.

Sveriges bistånd
Swrige är den största histåndsgivaren och en av de

rn

som ger delvis

obundet bistånd. Sedan utvecklingssamarbetet inleddes har t. o. m. budgctiirct 1983/84 totalt drygt 1.3 miljarder kr. utbetalats. Nu giillande samarbetsavtal med Moc;ambique avser budget~iren 1983/84 och 1984/85 och
omfallar totalt 510 milj. kr.. varav 255 milj. kr. för 1983/84. Av dessa
255 milj. kr. iir 70milj. kr. bundna till upphandling i Sverige. Bist[indct
avser fortsatt samarbete inom jordbruk. undervisning. skogsindustri och
elektrifiering. importstöd. konsult-och personalbist[md samt förvaltningsstöd. Vidare ges svenskt stöd till upprustning av existerande industrianliiggningar samt till transporter och kommunikationer.
Medelsfördelningen framgår av följande tabell (milj. kr.):
Disponibelt

1983/84

1984/85

Anslag
Ingående reservation

255
43

255
29

Summa

298

284

Fördelning

Utbetalt
1983/84

Planerat
1984/85

Civilflyg
Telekommunikationer
Jordbrukssektom
Skogsindustri
Energi
Upprustning av industrier
Undervisning
Importstöd
Konsultfond
Personalfond
Kostnader för uppmjukning av kredit
Förvaltningsbistånd (ITC)
Summa
Utgående reservation

3
I
44

14
8
11
7
137
15
15
14

6
Il
77
20
8
24
9
105
7
15

2
269

284

29

Importstöd
Hittills har drygt hiilften av bisliindct inom landramen utgjorts av importstöd. Genom detta har Mrn;amhique erhållit utländsk valuta i en svår
hctalningsbalanssituation. lmportstiidet har friimst utnyttjats för produktiva sektorer. En mindre del har använts för import av livsmedel.
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Jordhruks.1·ektorn

Det svenska stödet till jordbrukssektorn utgår huvudsakligen genom det
s. k. MON AP-programmet. Det består av delprojekt inom fiske, skog.
kooperation, marknadsföring, utsädesproduktion, mjölkproduktion, jordhruksutbildning och rcservdelsförsörjning. Förseningar har uppstått i programmets genomförande till följd av bristande administrativ kapacitet,
naturkatastrofer och säkcrhetsproblem. En koncentration av antalet insatser med ökad tonvikt på stöd till sm~tbrukarsektorn genomfön: inom programmet.
Unden·isning

Stödet inom undervisningssektorn har främst använts för att köpa in
utrustning till nya yrkcsskolor och till insatser inom alfabetisering och
annan vuxenutbildning. Mrn;ambique har haft wårigheter att ta hand om
utrustningen, men resurser har avsatts flir att komma tillrätta med detta
problem.
K1111s11/tfo11d

Konsultfonden har utnyttjats för finansiering av ett trettiotal studier
inom sektorerna transporter och kommunikationer, energi, skl)gsindustri
samt geologi och mineralogi. De insatser som bekostas via konsultfonden
har successivt minskat i antal och belopp.
Skogsindustri

En av studierna inom konsultfonden ledde till beslut att genomföra ett
skogsindustriprojekt för tillverkning av sågade trävaror och spånskivor.
lnvesteringsfasen av detta projekt är nu avslutad och både sågen och
spånskivefabrikcn har satts i drift.
Energi

Bistånd utgiir till ett projekt för utbyggd energidistribution och elektrifier.ing i landet. Projektets genomförande har försenats till följd av siikerhetsproblem i projektområdet.
Upprustning a1· industrier

Olika insatser genomförs for att med svenskt stöd via samarbete med
s. k. systerföretag rusta upp befintliga industrianläggningar. vilka stc'itt
stilla eller haft outnyttjad kapacitet till följd av brist på reservdelar. insatsvaror. råvaror m. m.
Per.1·01111(/imd

Denna fond används för att bidra till att finansiera rekrytering av ett
stort antal histåndsarbetare från i första hand Portugal och Latinamerika.
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fr/ckommunikationer och ci1·i!f/_,./.:
Inom telesektorn finns ett avtal om tekniskt histånd. Tidigare har medel
för finan~iering av konsultinsaher inom seklorn u1gt111 frirn konsultfonden.
Moi;:ambique prioriterar sektorn inom vilken det finn-, en god svensk
resursbas. Stödet till civiltl yget planeras att avvecklas d?t g~illande imatsavtal löper ut under är 1985.

Fiirra/111i11J.:.1histänd 1·ia /1C
Bistånd lämnas via ITC för att hjälpa Moi;:ambique förbättra rutinerna
för internationell upphandling och materialadministration.

Bistånd utanför landramen
SAREC lämnar stöd till forskningsverksamheten vid universitetet i Maputo. Afrikagruppernas rekryteringsorganisation !ARO) har ca 40 volontärer i Moi;:ambique rekryterade med finansiellt stöd från SIDA. Genom
Sm.:ialdt:mokratiska Kvinnoförbundet lämnas stöd till den moi;:ambikiska
kvinnoorganisationen OMM:s sociala verksamhet. Genom SIDA kanaliseras det nordiska biståndet till de tekniska enheterna i transportkommissionen SATCC i Maputo, ansvarig för samordningen av det regionala
samarbetet på transportområdet i södra Afrika. Under år 1984 utgick
omfattande extra katastrofbistånd till Moi;:ambique.

Prop. 1984/85: 100

Bilaga 5

Utrikesdepartementet

·----

------

Stilla havet

vag
flod

0

50

1()()

km
COSTA RICA
\

,I

Befolkning
Bcfolkningstillviixt/år

3milj. (1983)
3,7?r ( 1975-80)

Il NP/invånare
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345 kr. ( 19801
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Ekonomisk och social utveckling
Nicaraguas striivanden att bygga upp landet efter inbördeskrig och naturkatastrofer har mött viixande svarighcter. Under 1984 intensifierade
regeringsfientliga grupper med uthindskt stöd sina attacker mol Nicaragua.
De:,,sa har kommit att alltmer inriktas mol cklinomiska mil!. Ekonomin
försiimras fortlöpande p. g. a. de stora resurser som giir i'tl för

krigs~kador

och försvar. Kostnaderna för försvaret beriiknas ta i anspdk 25 'X av
budgeten.
Under ären närmas I efter den nya regeringens tillträde 1979 skedde en
ekonomisk återhiimtning. BNP ökade med lor;; 1980 och 8.5r.:.;. 1981.
Under denna period genomfördes bl. a. en skattereform och atgiirdcr vidtogs för all reglera utrikeshandeln och valutahanddn. Under 1982 hiimmades den ekonomiska tillväxten. bl. a. till följd av brist pi! utländsk valuta.
torka och översviimningar samt siinkta priser pii de viktigaste exportvarorna. Till följd av god tillväxt. framför allt inom jordbruket. ökade 13N P
1983 med ca 5q._ Utrikeshandeln uppvisade under 1983 ett kraftigt underskl)tt. Handelsbalansunderskottel uppgick till 430 milj. dollar. vilket innebar en ökning med drygt 20 % jiimfört med 1982.
Nicaragua hade i slutet av 1983 en utlandsskuld på ca 3 miljarderdollar
och skuldtjänsten har successivt stigit jämfört med tidigare år. Möjligheterna att få stöd utifrån i form av krediter och bistånd har minskat. De
viktigaste biståndsgivarna har varit Världsbanken och IDB som dock på
senare tid beviljat nya lån i minskande omfallning. De största bilaterala
biståndsgivarna är Sverige. Italien och Nederländerna.
Nicaraguas utsatta situation har framtvingat en omdisponering av den
ekonomiska politiken, från uppbyggnad till överlevnad. Bland de åtstramningsåtgärder som regeringen aviserade under våren 1984 märks
bl. a. en aktiv finanspolitik, ökade resurser till produktiva sektorer, stimulering av produktion för export inom jordbruket samt slopandet av prissubventioner på vissa baslivsmedel.
Privata företag utgjorde under 1983 omkring 60% av näringslivet medan
40% tillhörde den offentliga sektorn. I denna ingår gruvindustrin. el-och
vattenförsörjningcn samt bank- och försäkringsväsendet. Investeringarna
inom näringslivet har under flera år varit låga och sker främst inom den
offentliga sektorn. Under 1983 har investeringar gjorts framför allt inom
det statligt och kooperativt ägda jordbruket. medan det privata näringslivets investeringsvilja inom industri och andra näringar varit svag. Investeringarna utgjorde 1983 19% av BNP mot 18% 1982. Arbetet på enjordreform har fortskridit och i juli 1984 hade omkring 720000 ha jord utdelats.
Målet är att 50 % av jorden skall överlämnas till småbönder. medan 25 <;'·i
skall tilldelas statliga och 25 % privata produktionsenheter.
Arbetslösheten har efter en nedgtmg 1979-1981 stigit till ca wr.; 1982 och
1983. Inflationen har ökat sedan 1981 och uppgick 1983 till 36S-L De
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otillräckliga lönepåslagen har lett till att rcallönt:rna sjunkit undt:r det
senaste året.
Trots de ekonomiska svårigheterna har betydande satsningar gjorts beträffande utbildning och hälsovii.rd. Analfabetism och barnadödlighet har
kunnat nedbringas. På arbetsmarknaden har reformer genomförts för att
öka arbetstagarnas inflytande och ge anställningstrygghet.

Sveriges bistånd
I maj 1984 slöts ett tvåårsavtal om utvecklingssamarbetet för budgetåren
1984/85 och 1985/86 omfattande 150 milj. kr. För innevarande budgetår har
75 milj. kr. anslagits.
Biståndet utnyttjades till en början främst för hälsovård och skogsinsatser. I den långsiktiga planeringt:n ges ökat utrymme åt stöd till produktionsinriktade sektorer såsom gruvdrift och skogsbruk. medan stödet till
sociala sektorer - främst hälsovård - upphört med budgetårc~t 1983184.
Nicaraguas administrativa kapacitet att tillgodogöra sig biståndet är god.
Insatserna inom gruv- och skogsbruk samt skatteadministration genomförs
i nära samarbete mellan svenska konsultföretag och nicaraguanska myndigheter. Ett 20-tal personer är anställda inom institutionssama.rbetet och
erfarenheterna av denna form av utvccklingssamarbete är goda
Allteftersom biståndet vuxit i omfattning har SIDA:s medverkan ökat.
Under budgetåret 1983/84 inrättades ett biståndskontor vid ambassaden i
Managua. Den försämrade säkerhetssituationen i de norra delarna av
Nicaragua har medfört att några skogsinsatser har flyttats till ;mdra delar
av landet.
Medelsfördelningcn framgår av följande tabell (milj. kr.):
Disponihelt

1983/84

1984/85

Anslag
Ingående reservation

75
14

75

Summa

89

97

Fördelning

Utbetalt

Planerat

1983/84

1984/85

Gruvsektorn
Skogssektorn
Energisektorn
Förvaltningsbistånd inkl.
skatteu ppbördss t ud ie
Energi. förvalt ningsbistånd
eller importstöd

37
24

57

2

4

5

3

Summa

68

2
97

22

32
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Gruvindustri
Insatsen omfattar mineralprospektering. uthildning av personal

p~i

olika

nivåer, personalbistånd till ansvariga myndigheter. utrustning samt uppbyggande av ett minerallahoratorium. Biståndet bidrar till att säkra produktionen samtidigt som insatsen heträffonde malmprospektering visat att
det finns tillräckliga resurser for att motivera en utbyggnad av befintliga
anrikningsverk. Upptäckten av en större malmförekomst utgör grunden
för pågående studier om att öppna en ny gruva.

Hiilsm·ård
Bistfmdet inom hälsovården har använts för att färdigställa ett barnsjukhus i huvudstaden. återuppbygga ett distrikts~jukhm i provinsen Rivas,
hygga om och utrusta olika hiilsostationer samt hygga ett kylrum för
förvaring av vaccin och mediciner m. m. Genomförandet av det svenska
stödet till hälsovården i Nicaragua avslutades under budgetåret 1983/84.
Skogshruk
Insatsen avser en kartläggning av Nicaraguas skogstillgångar, uppförande av ett skogstekniskt institut. förbättring av underhåll vid skogsindustrier, utbildning av skogstekniker och skogsplantering. Ett trätekniskt
laboratorium togs i bruk i februari 1984.

Övri{?t
Inom energiområdet går svenskt stöd till projektering av mindre kraftverk på landsbygden i områden dit det nationella eldistributionsnätet inte
når.
Ett skatteprojekt, som inleddes 1980, syftar till att effektivisera landets
skatteuppbörd. bl. a. genom att införa ett enhetligt personnummersystem.
En svenskstödd studie om biståndsgivare har väckt intresse i andra
länder, vilka tillskjutit medel för en utvidgning av insatsen. Tekniskt stöd
till förberedelser för de allmänna val som genomfördes den 4 november
1984 har utgått i form av experthjälp.

Bistånd Il/anför landramen
SAREC har for budgetåret 1984/85 träffat avtal om fortsatt stöd med
5,3 milj. kr.
Svenska enskilda organisationer har under budgetåret 1983/84 erhållit
statligt stöd med 7 ,8 milj. kr. för insatser i Nicaragua. De största bidragen
har gått till Utbildning för bistandsverksamhet ( U 13 V l för ca 20 volontärer.
Svensk Volontärsamverkan (SYS! och Mctallarbetari"örbundet. SYS har
ett 30-tal volontärer verksamma i Nicaragua under hudgetlirct 1984/85.
Sverige levereradt: under budgetftret 1983/84 ca 7 000 ton svenskt vete
till Nicaragua till en kostnad av IOmilj. kr. Diirutövcr levererades svenskt
papper till ett värde av 3 milj. kr. i samband med det tekniska stödet till
valprocessen samt kompletterande sjukvi1rdsutrustning till ett v~irde av
I milj. kr.
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Befolkning
Befolkningstillväxt/år
BNP/invånare

15.4 milj. ( 1983)
1.7 % ( 1983)
320dollar ( 1983)

Offentligt nettobistånd/person
totalt t exkl. öst länder)
Sverige

172kr. (1982)
13,30 kr. (1982/83)
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Ekonomisk och social utveckling
Efter oroligheterna sommaren 1983 lyckades man på Sri Lanka bl. a.
genom indisk medling, dämpa motsättningarna mellan de olika etniska och
sociala grupperna pii ön. De av regeringen initierade rundabordssamtalen
bar till en början frukt men under våren rn.:h sommaren 1984 vidgades
klyftorna åter mellan de olika grupperingarna. Detta har lett till en känsla
av osäkerhet inför framtiden vilket bl. a. synes minskat allmänhetens investeringsvilja.
Medan perioden 1977-1982 innebar en hög BNP-tillväxt om i genomsnitt
6Y:-i: per iir så blev såväl 1982/83 som 1983/84 mellanår med minskad
tillväxt om 2-3 % per år. Tillväxten hänförs till byggnads- och servicesektorerna samt risproduktionen. Däremot har industriproduktionen stagnerat
och plantagesektorn, med odling av gummi, te och kokos har gått tillbaka.
Bytesbalansen i landet påverkas starkt av regimens omfattande investeringsprogram som främst inriktas på kraftverks-och bevattningsanläggningar, byggande av bostäder, hotell m. m. och tull-och skattefria industrizoner. Importen har ökat och är ungefär dubbelt så stor som exporten
vilken trots olika stimulansåtgärder legat kvar på en tämligen konstant
nivå. Exportintäkterna ökade dock väsentligt 1984 på grund av höjda
tepriser vilket minskade landet betalningsbalansunderskott. Remitteringarna från lankesiska gästarbetare fortsätter att utgöra en viktig inkomstkälla för landet. Budgetunderskottet som var mycket stort under den mest
intensiva investeringsperioden 1978-80 har nu minskat. lnvesteringsprogrammet har hjälpt Sri Lanka att få ner arbetslösheten. Inflationen steg
kraftigt under investeringsboomen men dämpades när regeringen 1981 skar
ner på inve:-;teringar och statssubventioner på ris, socker, fotogen m. m.
Under åren 1983-84 har dock inflationen ökat igen vilket torde få tillskrivas
det osäkra politiska läget.
På Sri Lanka står jordbruket och industrin för samma andel av landets
BNP - 27% medan servicesektorn tar 46%. Jordbruket sysselsätter ca
hälften av den arbetsföra befolkningen. Trots torka fick landet 1983/84
liksom 1982/83. en rekordskörd och närmade sig målet att bli självförsörjande avseende basfödan ris. Omfattande investeringar planeras för att
göra plantageodlingar med te, gummi och kokos mer lönsamma.
Sri Lankas stora investeringsprogram finansieras i ökande grad med
kommersiella lån vid sidan av biståndet. Utlandsskulden har således ökat
kraftigt och skuldtjänsten ökade från 11 r;;. 1982/83 till det dubbla 1983/84.

S1•eri1.:es histånd
Sveriges utvccklingssamarbetc med Sri Lanka regleras av ett tväårigt
avtal för perioden 1984/85-1985/86 och omfattar totalt 550milj. kr. Av
hclnppct går 510milj. kr. till vattcnkraftprojektet Kotmale. ~om är en del
a\' Mahaweli-programmet. Medelsramen för 1984/85 uppgår till
270milj. kr.
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Vid sidan av det omfattande biståndet till Kotmale ges stöd bl. a. till
landsbygdsutveckling och utbildning.
Mcdclsfördclningen framgår av följande tabell Imilj. kr.):
Disponihelt

1983i84

1984/8.'i

Anslag (jämte anspräktagande av
outnyttjade övriga anslag)
Ingående reservation

210

270

25

30

Summa

235

300

Fiirde/ning

Utbetalt

Planerat

1983/84

1984/85

Landsbygdsutveckling
lJ ndervisning
Konsultfond
Irnport>töd, bundet iKotmalc)
Övrigt

2
10
2
190
I

12
In
2
:!50

Summa

215

282

30

18

Utgående reservation

Reservationen var vid utgången av 1983/84 30 milj. kr. mot 25 milj. kr.
året dessförinnan. Reservationen som helt hänförs till icke-Kotmale projekt, förväntas sjunka sedan utbetalningarna avscende landsbygdsutveckling ökat igen.
Vattenkrqfi

Sveriges bistånd till Sri Lanka domineras sedan 1978 av stöd till vattenkraftsprojcktet Kotmale. Detta projekt är en del av Sri Lankas stora
satsning på att minska sitt beroende av oljeimport. att säkra energiförsörjningen, bl. a. till industrin. att öka landets bevattnade jordbruk sområden.
att medge en tredje risskörd per år och därmed höja livsmeddsproduktionen samt främja sysselsättningen. Kotmale. som omfattar en dammanläggning. tunnelsystem, turbiner m. m. kommer att producera ca 200 MW
sedan en tredje turbin installerats.
I juli 1982 ingicks ett sex:lrigt insatsavtal mellan Sri Lanka o·;h Sverige
om det totala svenska stödet till Kotmale som. i enlighet med riksdagens
beslut, får uppgå till högst I 395 milj. kr. Merparten av stödet är bundet till
upphandling i Sverige.
Sri Lanka skall svara för samtliga lokala kostnader, projektets räntekostnader samt också kostnaderna för de elektriska och mekaniska leveran!>er som ingår i projektet. Den kommersiella kredit som Sri Lanka
upptagit i Sverige för finansieringen av dessa leveranser garanteras med
bistfrndsanslaget som siikerhet. Dcn tredje turbin som installeras finansieras pil kommersiell basis.
En av Sverige tillsatt oberoende exportgrupp följer projektgenomförandet. Projektet kommer nu att färdigställas ca ett halvår tidigare än beräknat
och invigningen plancras nu till april 1985.
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/,u nds hygd.11111 'l'l 'kli ng
1 syfte att ni! ut med bistirndet till de fattigaste. stöder Svaige sedan 1979
t:tt distriktsutvecklingsprogram i Mataradi~triktet i den södra t~lttbefolkadc
delen av landet, som hl. a. hehos av tamiler. Under 19XV84 utnyttjade-; Jet
wenska stödet fr~imst till jordhruksrildgivning. till uthildning av sm;ibrukare. upprustning av smäfabriker. förhättring av viigar. hevattningsanläggningar. skolor och hiilsocentraler m. m. Sedan januari 1984 ger Sverige
också stöd på hälso- och umlervisningsområdet i Badulladistriktet.

Unden·isning
I syfte att förbättra sysselsättningen i landet hidrar Sverige till yrkesutbildning och ger stöd till ett förmansinstitut och lärarutbildning på Sri
Lanka. Vidare ges undcrvisningsstöd till handikappade barn.

Rist lind utanfiir /andramen
SAREC finansierade 1983/84 ett forskningsprojekt avseende vattcnbuffelsavel i syfte att få fram bättre dragdjur för det lankesiska jordbruket
samt projekt rörande sötvattensfisket.
Bland de enskilda organisationer som är verksamma i Sri Lanka finns
Ungdomens Nykterhctsförbund. Swedish Co-operative Centre och Synskadadcs Riksförbund. Insatserna omfattar bl. a. undervisning och hälsovård.
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0

50

lClOkm

Befolkning
Befolkningslillväxt/år
BNP/invånarc
Offentligt nettobistånd/person
- totalt (exkl. östländer)
- Sverige

0.55 milj. (1981)

2.8% !1981)
760 dollar ( 1981)

410 kr. (1980)
10,40 kr. ( 1983/84)
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BNP per capita ökade Mm 650 dollar 1979 till 760 dollar 1981. Bytesbalansen var positiv 1979 men förhyttes i underskott 1980 och 1981. 116 resp.
I 18milj. USdollar
Swazilands ekonomiska tillväxt har varit anmärkningsv:irt hög sedan
~j~ilvständigheten 1968. Ekonomin viixte i genomsnitt med 7 r,{ i reala
termer under 1970-talet. Swazilands höga BNP och tillv~ixtsiffror är hl. a.
resultatet av lyäosamma investeringar för exportproduktion. främst socker men även pappersmassa. Sedan 1980 har tillväxttakten emellertid
stagnerat. Nedgången beror på att Swazilands största exportprodukt, socker, har tjänat in mindre valuta iin tidigare samt utdragen torka och andra
naturkatastrofer. Valutareserven har minskat drastiskt och motsvarade
drygt en miinads import 1982.
De stora investeringsprojekt som genomförts har inte p<°1verkat sysselsättningen i någon större grad. Inkomstklyftorna är d~irför fortfarande
stora mellan människor verksamma i den moderna och den traditionella
sektorn. Trots regeringens ambition att väsentligt öka stödet till den traditionella sektorn. speciellt jordbruket. har dess ekonomiska betydelse minskat. Detta betyder att inte heller den traditionella sektorn står öppen för
nya arbetssökanden. Landets arbetslöshet fortsätter därför att öka liksom
utflyttningen av arbetskraft till Sydafrika. Ca 60 % av Swazilands offentliga inkomster härrör från tullunionen med bl. a. Sydafrika. Ekonomin i
landet är helt öppen i förhållande till Sydafrika. varför möjligheterna att
skydda den inhemska produktionen är begriinsad.
Efter kung Sobhevzas II:s död har den politiska makten förskjutits till
traditionalisterna som anses vara nära knutna till sydafrikanska intressen.
Efter det s. k. Nkomati-avtalet mellan Sydafrika och Moi;:ambique offentliggjorde Sydafrikas och Swazilands utrikesministrar i mars 1984 att ett
"'säkerhetsavtal"" ingåtts mellan de bägge länderna redan i februari 1982.
Genom avtalet förbinder de sig att "bekämpa terrorism. uppror och omstörtande verksamhet'" och förbehåller sig '"rätten att hegära assistans av
varandra'" i detta syfte.
I mars 1984 förklarade länderna vidare att de skulle utväxla handelsrcpresentanter, vilket uppfattas som ett första steg mot upprättande av
fullständiga diplomatiska relationer,

Sveriges bistånd
Utvecklingssamarbetet med Swaziland inleddes 1969. Fram till 1983/84
har ca 94 milj. kr. utbetalats. Medelsramen för samarbetet har sedan
1977/78 varit 10 milj. kr. om året, men minskades 1984/85 till 5 milj. kr.
Medelsfördelningen 1983/84 framgär av följande tabell (milj. kr.):
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L>isp1111ihc/1

1983184

Anslag
I ngiiendc reservation

10.0

Summa

20.8

Fiirdclning

Utbetalt
1983/84

I0.8

Undervisning

3.1

Smaindu~tri

0.3
6.0

Jordbruk( FAOJ
Förvaltningsbistiind (UNDPI
UtbilJningsplanering
Regionalt v;igprojekt
Summa

252

2.1
3.5

3.6
18,6

Huvuddelen av biståndet har gått till undervisningssektorn. l~antbruks
fakulteten har fått svenskt stöd genom FAO sedan 1974. Fakulletcn har ca
300 elever. Sverige finansierar drygt hälften av ett 20-tal utländska lärare/
forskare. Antalet inhemska lärare har gradvis ökat i projektet.
Sedan 1977 har SIDA stött ett program som skall förse Swa:~iland med
klassrum och lärarhostäder för primärskolan. Hittills har sammanlagt
15,2 milj. kr. beviljats. En del av det svenska stödet har administrerats av
UNESCO. Inom ramen för detta stöd har Swaziland fått resurser att sätta
upp en skolbyggnadsenhet inom undervisningsministeriet. ~)tödet har
främst utgått som personalbistånd. fordon och kontorsutrustning. Under
perioden 1976/77-1980/81 har 6 milj. kr. av stödet utbetalats direkt till Swaziland för att rusta upp och bygga lokaler för primärskolan.
För perioden 1977/78-1981/82 har vidare 8,1 milj.kr. anv~-.nts till en
insats för läroplansutveckling för sekundärskolans lägre klasser. Arbetet
omfattar ämnena hemkunskap. slöjd, samhällskunskap och naturkunskap.
Svenska experter har deltagit i detta arbete.
Ett treårigt avtal har ingåtts om stöd till utbildningsplanering omfattande
9 milj. kr. Insatsen administreras av UNESCO.
Genom småindustriprogrammct lämnas stöd till ett glasbruk. ett företag
för tillverkning av mätinstrument. ett möbelsnickeri och ett företag för
tillverkning av stängselduk.
Sedan 1969 lämnas svenskt förvaltningsbistånd genom UNDP. Sedan
1980/81 har 3,2 milj. kr. utbetalats. Insatsen upphörde vid utgången av
budgetåret 1983/84.
Swaziland och Mor;amhique samarbetar om en väg mellan himnstaden
l\1atola i Mor;ambique och Swazilands vägnät. Förbättringen av vägen har
av praktiska skäl delats upp i två projekt. Det svenska biståndet på den
swaziska sidan av gränsen iir 24 milj. kr.. varav hälften tas från anslagsposten Regionalt samarbete och hälften från anslagsposten Swaziland. Vägbygget beräknas vara slutfört under 1985.
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Befolkning
Befolkningstillväxt/år

19.8milj. (1982)
3.3o/c (1980-82)

BNP/invånare

280 dollar (1982)

Offentligt nettobistånd/person
totalt (exkl. östländcr)
- Sverige

240 kr ( 1982)
23,00 kr ( 1983/84)

100

200

300 km
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Reservationen. som är justerad med hänsyn till förskottsbetalningar.
förklaras till stor del av förseningar inom stödet till pappers-och massafabriken i Mufindi.

lmportstiid
Bristen på utländsk valuta förlamar Tanzanias utvecklings!;trävandt:n.
Sverige och Tanzania har därför överenskommit att en betydande del av
biståndssamarbetet tills vidare skall utgöras av import av varor för bestämda ändamål som kan säkerställa prioriterad produktion och underlätta en
ekonomisk återhiimtning. Importstödets andel av utbetalningarna har under de senaste åren uppgått till en tredjedel. Denna biståndsform samverkar med det övriga biståndet och har bl. a. använts för att förbättra transportsystemet och pf1 annat sätt möjliggöra export av jordbrubproduktcr.
Även insatser för ökad produktion av baskonsumtionsvaror och till
svenskstödda biståndsprojekt har åstadkommits genom importstöd. Av
detta stöd är 80milj. kr. bundet till upphandling i Sverige.

Industri
Även inom industrisektorn används en allt större del av biståndet för att
säkra driften i ut valda befintliga industrier genom rehabiliteringsåtgärder
och inköp av råvaror. Produktionen inom den av bl. a. Sverige finansierade
pappers-och massafabriken i Mufindi igångsattes under 1984. Svenskt
bistånd har anslagits för driften av fabriken. Inom småindustriprogrammet
har 25 företag etablerats med stöd från svenska systerföretag. Bidraget till
serviceinstitutioner för industrin samt till utvecklingsbanken, TIB, har
trappats ned.

Undervisning
Med hjälp av främst svt:nskt stöd har Tanzania lyckats minsb analfabetismen från 35 % vid slutet av 1960-talet till ca 80%. Det svenska biståndet
till primärutbildningen har under de senaste åren bl. a. bidragit till produktion av 9 milj. läroböcker samt utbildning av 35 000 primärskolelärare.
Yrkesutbildningscentrat i Moshi invigdes 1984. Den ekonomiska krisen
har allmänt sett lett till en försämring av utbildningskvaliteten.

Landshygdsutveck/ing
För att direkt förbättra levnadsvillkoren för de fattiga på den tanzaniska
landsbygden har biståndssamarbete sedan en längre tid bedrivits för att
förbättra vattenförsörjningen och hälsovården. Genom detta bistånd har
många tanzanicr fått tillgång till vatten och till hälsocentraler. D~t svenska
stödet till vattenförsörjning koncentreras nu till regionerna vid Victoriasjön medan det reguljära biståndssamarbetet inom hälsovårdsområdet avslutas när de överenskomna hälsocentralerna fä.rdigsts~illts. :~amarbete
bedrivs också för att förbättra försörjningen på brännved och effektivt
utnyttjande och skötsel av skogsplanteringen.
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Bistånd utat~får landramarna
Svenska enskilda organisationer iir engagerade i ett trettiotal projekt
inom bl. a. hälsovårds-, undervisnings- och landshygdsområdena i Tanza-

nia.
Genom SAREC stödjs Tanzanias centrala forskningsråd och forskning
inom boskapsskötscl. skogsodling och näringsfrågor.
Under 1984 har Tanzania erhållit 5 milj. kr. i katastrotbist[md.
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Ekonomisk och social utveckling
Den politiskt lilsta situationen i Indokina bidrar till att i hög grad isolera
Vietnam frän ekonomisk samverkan med flertalet liindcr i niiromr[idct.
Denna isolering jiimte torka kdde till att Vietnam. liksom Laos. :'ttnjöt
av,.evärt

s~imrc

ekonomisk utveckling

~in

övriga länder i Asien iir 1984. I

relation till landets egen ekonomi i slutet p[i 1970-talct ter sig dock 1980-t<ilet ljust ut hittills. Den nya ekonomiska politiken innebiir mestadels en
liberalisering och decentralisering i förhållande till tidigare. Ökade satsningar görs pf1 jordbruk och lätt industri. Vidare ges materiella incitament
till såviil myndighett:r som företag, arbetare och bönder i syfte att stimulera produktionen. Återigen visas intresse för samarbete meJ utländska
företag. bl. a. pii kommersiell basis.
Vietnam har ett stort underskott i sin utrikeshandel. Satsningen pii en
extraordiniir exportökning. friimst uppbyggd p[i _iordbruksprodukter. har
inte helt förverkligats men ~ind~1 resulterat i en ökning pi1 IUC-'r. Samtidigt
ökar dock importen stadigt och uppgick 1983 till I 150 mil.i. dollar. Vietnams skuldtjänst iir med hänsyn till landets fattigdom mycket stor: ca 60 '.,'~·
- vilket bl. a. utgör ett betydande hinder för landet att erh{illa nya utländska Hin. Inflationen har varit kraftig under de senaste åren. 80-901/r under
1981-1982 samt ca 5(1'./{. 1983. Detta har lett till allt större skillnader mellan
marknadspriser och de subventionerade priser

~om

statligt anstiillda åtnju-

ter inom ransoneringssystemct - särskilt på basvaran ri~ - vilket medfiirt
försämrade levnadsvillkor för de offentligt anstiillda.
Jordbruket dominerar den vietnamesiska ekonomin då denna sektm
sysselsätter niira 2/3 av arbetskraften och stiir för nästan hiilftcn av BNP.
Jordbruksproduktionen har främst kunnat ökas genom införandet av ett
kontraktssystem som givit producenterna möjlighet att utöver de kontraktsbundna leveranserna till staten förfoga över och siilja sitt överskott
med större förtjänst. Under 1984 förklarade Vietnams regering att landet i
huvudsak uppnått självförsörjning med livsmedel för första gfmgen i modern tid med en produktion om 17 milj. ton spannmål. Med hänsyn till
befolkningsökningen blev emellertid den genomsnittliga tillgången pf1 baslivsmedel i praktiken lägre än föregående ar. Befolkningstillväxten är
fortfarande relativt hög, ca 2J '!(,,och kampanjen för familjeplanering har
under den senaste tiden intensifierats.
Industrin arbetar generellt med lågt kapacitetsutnyttjande till följd av
brist på råvaror och reservdelar liksom brister i elförsörjning och transporter. En stor del av industrins problem gäller företagslcdning och organisation.

Prop. 1984/85: 100

Bilaga 5

Utrikesdepartementet

260

Sveriges bistånd
Utvccklingssamarbctct med Vietnam regleras av ett tv<'i<"1rigt avtal för
1983/84-1984/85 som omfattar 365 milj. kr. för vartdera budgetilret. Sverige är Jet västland som ger störst biständ till Vietnam som J;:ick erhäller
merparten av sitt biständ från socialistländerna.
Huvuddelen av biståndet omfattar fortsatt stöd till skogsindustriprojektet i Vinh Phu (Bai Bang). sjuk- och hälsovård. energisamarbete samt
importstöd och en konsultfond.
Medelsfördelningen framgår av följande tabell (milj. kr.):
Disponihdr

1983i84

1984i85

Anslag
Jng<ienJc reservation
Summa

36.'i
~78

3<i5
186

643

551

Utbetalt
1983184

Planerat
1984/85

F<>rJc/11i11g
Sjuk- och hälsovarJ
Yinh Phu och kringliggande aktiviteter
Importstod bundet
Importstöd obundet
Knn5ultfond
Utgående reservation

,,

60

157 1
141

rn

180
120
I:!O

6
457

5
485

186

66

1

Inkluderar 55 milj. kr. för återbetalning iill Sverige <iv u-garanterade kommersiella
skulder.

Reservationen har minskat avsevärt, från 278 milj. kr. till I86 milj. kr. pä
ett år. År 1984/85 förväntas reservationen sjunka i samma dler t. o. m.
snabbare takt än I 983/84 .

.\juk- och hälsovård
Det svenska stödet på hälsoområdet koncentrerades länge pf1 barnsjukhuset i Hanoi vilket är planerat både som centralt remissjukhu:; och nationellt utbildnings- och forskningsccntrum för barnsjukdomar samt allmänsjukhuset i Uong Bi vilket skall ge vård och behandling åt befolkningen i
den omgivande kolgruve- och industriregionen. Det fortsatta hhlsobiståndet gäller driftsstöd till de två sjukhusen med tonvikt på utbildning av
sjukhuspersonalen. en förstärkning av primärhälsovården på landsbygden
i norr. anviindning och tillverkning av liikemedel samt stöd till en medicinsk-teknisk verkstad. En växande del av hälsobiståndet planeras. genomförs och följs upp med hjälp av svensk expertis.
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Sk11g.1·ind11stri
Pappers-och massafabriken i Vinh Phu mai lfangl invigdes i november

1982. Det fortsatta stödet till Vinh Phu-projektet regleras av ett tvföirigt
insatsavtal för 1983/84 och 1984/85 som omfattar drygt 300milj. kr. inom
ramen för det för projektet anvisade totalhcloppet p[1 2 miljarder kr. Sedan
investeringarna slutförts kommer antalet utländska experter att minska
avsevärt. Tillförseln av virke och transporter av råvaror jämte yrkcsutbildning ägnas särskild uppmärksamhet inom det fortsatta skogsindustribiståndct. Projektet beräknas ge arbete åt 20000 människor i fabriksanläggningarna och i skogsbruket.
Inom ramen för Vinh Phu-projektet ges även stöd till ett hostadsomrilde
för vietnamesi~k arbetskraft med familjer. viigfiirbättringar. riivarutran~
porter och lokal framställning av alun.

Energi
I södra delen av Vietnam har samarbete inom energiomr;ldet inletts dii
bristande energiförsörjning och annan infrastruktur iir allvarliga utvecklingshindcr för Vietnam. I en första fas renoveras ett värmekraftverk och i
en andra fas planeras stöd för renovering av tre vattenkraftverk.

lmpor1.1·tiid
Importstödet uppg~lr under budgetåret 1984/85 till 240 milj. kr., varav 120
milj. kr. är bundna till upphandling i Sverige. Det bundna hisdndet har
under 1983/84 främst använts för reservdelar till två pappersbruk i södra
Vietnam. import av papper och pappersmassa, stål för byggvcrksamhct
och rt1varor för Hikcmedelsframstiillning. Det obundna importstödet har i
första hand giillt textilier. garn och r[1varor för framställning av insektsbckiimpningsmedel.

Bis tänd 1111111.fiir landrame11
Vietnam har under 1983/84 erhiillit ca I milj. kr. i katastrotbistånd.
Forsknings samarbete genom SAREC pågt1r sedan 1977, främst genom
institutionssamarbete inom mikrobiologi och geoteknik.
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Ekonomisk och social utveckling
BNP per capita ökade från 510 US dollar 1979 till 580 US dollar 1980.
De ekonomiska förhållandena i Zambia är mycket svåra. Under 1970-talet reducerades den reella per capita-inkomsten till ca hälften. Sedan slutet
av 1970-talet lider landet akut brist på utländsk valuta, vilket leder till
minskad försör:ining med insatsvaror och därmed minskad totalproduktion. Underskottet i bytesbalansen och statsbudgeten är fortfarande stora
trots en förbättring sedan föregående år.
Inom många statliga institutioner tar lönerna i anspråk en allt större del
av resursutrymmet pfl bekostnad av andra nödvändiga insatser.
Landet är i behov av lån och bidrag från utlandet. Zambia har uppfyllt
JMF-kraven från 1983 men har ej lyckats leva upp till Paris-klubbens krav
från samma tid. För att stärka ekonomin har valutan devalverats. prisstegringarna minskat, skatterna höjts, statsutgifterna minskats realt samt stimulansåtgärder vidtagits för jordbruk och exportindustrin.
Landets ekonomiska svårigheter har återspeglats i social oro och konflikter mellan landets relativt starka fackföreningsrörelse och regeringen.
Grunden till Zambias ekonomiska svårigheter är att efterfrågan på landets två viktigaste exportprodukter. koppar och kobolt, kraftigt försvagats
och att priserna på dessa produkter minskat drastiskt. Med 100 som bas
1970 hade Zambias bytesförhållande 1981 sjunkit till endast 31.

Sveriges bistånd
Sedan utvecklingssamarbetet inleddes 1965/66 har t. o. m. budgetåret
1983/84 ca I, I milj. kr. utbetalats i bistånd till Zambia. Därutöver har ca
80 milj. kr. lämnats i katastrofbistånd och för biståndsinsatser genom enskilda organisationer samt forskningssamarbete. Utveeklingssamarbetet
med Zambia regleras av ett tvåårsavtal avseende kalenderåren 1984 och
1985 omfattande totalt 350 milj. kr.
Medelsfördelningen framgår av följande tabell (milj. kr.):
Disponibelt

1983/84

1984/85

Anslag
Ingående reservation

175
3

175
7

Summa

178

182

Fördelning

Utbetalt
1983/84

Planerat
1984/85

Jordbruk
Hälsovård
Utbildning
Importstöd
Personal
Summa
Utgående reservation

78
16
27
41
9

105

171

183

7

28
'.!9
13
8
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Jordbruk

Stödet omfattar integrerad landsbygdsutvcckling. kooperation. produktionsrfidgivning och lantbruksutbildning. utsi.idesproduktion och lantmiikrivcrksamhet.
Sektorstöd påbörjades inom jordhrukssektorn ~!r 1978. Stödet expanderade kraftigt fram till 1982. varefter en konsolidering har ägt rum. En stor
del av biståndet går via s. k. institutionellt samarbete. Detta gäller kooperation, ett utsädesprogram och lantmäteri. I övrigt lämnas stöd till främst
integrerad landsbygdsutveckling, utbildning och rådgivning. Stor vikt
läggs vid att småbönder nås inom de statliga delprogrammen.
Programmet för landsbygdsutveckling har höjt produktionen. Den kooperativa rörelsen har fått viixande betydelse och svarar nu för merparten
av den saluförda mängden majs i landet. Den kooperativa skolrn i Lusaka
och jordbruksinstitutet i Mpika är färdigbyggda och i full V•!rksamhct.
Under 1980 har stödet till jordbruksutbildningen ut vidgats till .ltt omfatta
ocksä andra skolor samt den nationella rådgivningsverksamheten. med
särskild inriktning på småbrukare. Ett ut sädesbolag med bl. a. Svalöf AB
och Swedfund som delägare har bildats.
Ptt grund av stödets relativa storlek, kontinuitet och karaktären har
m:kså en dialog kunnat föras i olika frågor inom jordbrukspolitiken. såsom
prisfrttgor. kooperationens inköps- och försäljningsmarginakr m. m.
Lantmäteriet i Zambia har i samarbete med lantmäteriverket i Sverige
tagit fram kartor för planering av landsbygdsutvecklingen.
Hiilso1·ård

Inom hälsosektorn har stöd främst lämnats till uppbyggnad av primärhälsovården på landsbygden. Stöd har därvid lämnats till byggande och
upprustning av hälsocentraler liksom till utbildning av personal för primärhälsovården. Stöd har givits på områdena hälsoplanering. nutrition, transporter och medicinförsörjning.
Under året har byggnadsdelen gått långsammare än beräknat. medan
utbildningsdelen har fungerat utmärkt. Man har snart utbild::tt ca I 000
by hälsovårdare.
UnderFi.rning
1980 ingicks avtal om sektorstöd på undcrvisningsområdet om kon\.'.en-

tration till primärundervisning och till undervisning av handikaprade elever. Biståndet har möjliggjort en bättre försörjning av material och utrustning till skolorna. Avsikten med sektorstödet och des~ huvudinriktning pf1
primärundervisning är att det skall stå i samklang med de svenskstödda
insatserna på jordbruksområdct och inom hälsovården. Det skall därmed
bidra till att bättre tillgodose hasbehoven på den hittills eftersatta zambiska
landsbygden.
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Personalhistånd
Det svenska biståndet till Zambia har varit mycket personalintensivt.
Under de senaste åren har dock personalbiståndet minskat, bl. a. till följd
av en strävan att avveckla personalinsatser utanför de tre koncentrationsområdena. Personal- och konsultfonden används huvudsakligen för stipendier, vilka möjliggör för ett stort antal zambier att få vidareutbildning
utomlands. Härigenom kan främst den zambiska statsapparaten stärkas på
sikt. Den zambiska plankommissionen. som förvaltar fonden, har under
året lagt större vikt vid stipendieprogrammet än under tidigare år. Fonden
används även för institutionellt samarbete med Sverige inom kraft- och
transportområdena.

Importstöd
Importstöd infördes 1977. I början avsattes betydande belopp till importstöd men från 1980 har dess andel sjunkit. För vart och ett av åren 1982 och
1983 har 20milj. kr. avsatts för importstöd. En höjning skedde i och med
det nuvarande samarbetsavtalet till 25 milj. kr. per år. Det bundna importstödet används i sin helhet för att bygga upp landets kapacitet för tillverkning av järnvägsvagnar i Zambia.
Zambia är det av samarbetsländerna i Afrika som under 1970-talet haft
den största handeln med Sverige. Landet har genom åren gjort betydande
upphandlingar i Sverige med biståndsmedel. Upphandlingen har främst
gällt teleutrustning, järnvägsvagnar. fordon. reservdelar och papper samt
konsulttjänster. Återflödet av biståndsmedel från Zambia till Sverige har
därför genomgående legat på en hög nivå. Under budgetåret 1982/83 minskade återflödet emellertid från tidigare 70% till under 50%. En stor del av
återflödet är personalbistånd.

18
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Ekonomisk och social utveckling
Motsättningarna mellan Zimbabwes bägge största partier ZANU och
ZAPU har inte kunnat överbryggas utan förstärkts. Oroligheter har under
1984 förekommit i Matabcleland och även i andra områden av Zimbabwe.
Vid det regerande ZANU-partiets första partikongress sedan 1963 förstärkte premiärminister Mugabe sin ställning. ZANU klargjorde målsättningen att bilda en enpartistat. Detta skall ske i enlighet med ingångna
lagar och överenskommelser. vilket i realiteten innebär att en formell
enpartistat inte kan inrättas förrän tidigast 1990. Riksval planeras att äga
rum under våren 1985.
Även om den ekonomiska utvecklingen under 1984 inom flera områden
varit positiv. kvarstår allvarliga obalansproblcm. De första självständighetsårens rekordartade tillväxt av bruttonationalprodukten har under 1982
och 1983 vänts till en negativ utveckling med 2-3 ';1'. Med beaktande av
bcfolkningstillväxten har denna utveckling inneburit att BNP per capita
minskat med 15 % sedan 1981. Orsaken till denna nedgång står bl. a. att
finna i att landet under denna period drabbats av torka. Det har medfört en
kraftig tillbakagång inom jordbruksproduktioncn, som under 1983 minskade med 20%.
Nedgången inom jordbruksproduktionen, den internationella recessionen och försämrade bytesförhållanden har tillsammans skapat underskott i betalningsbalansen. För att råda bot på detta har importtillstånden
kraftigt begränsats med i reala termer över 60 %·under de senaste tre åren.
Den akuta bristen på importerade reservdelar och insatsvaror har lett till
stora problem för industriproduktionen.
Vissa positiva tecken föreligger emellertid för 1984. Larmrapporterna
under våren om ett förväntat kraftigt underskott på basfödan majs visade
sig förhastade. Tack vare sena men goda regn har årets skördar av bomull.
kaffe, te och tobak blivit rekordstora. Volymen och värdet av gruvproduktionen har ökat. I utrikeshandeln noterades för första gången sedan 1980
ett överskott.
Det statsfinansiella läget är prekärt. Kombinationen fortsatta ekonomiska svårigheter och reformiver har skapat ett kraftigt budgetunderskott,
som uppgår till 10-12 % av bruttonationalprodukten.
Det ökande budgetunderskottet var huvudorsaken till att IMF stoppade
utbetalningarna av ett kreditavtal på nästan 3 miljarder kr. Nya förhandlingar har upptagits med IMF.
De som drabbats hårdast av den ekonomiska tillbakagången och regeringens åtgärder att få bukt på denna har varit lönearbetarna och de
arbetslösa. Dessa har särskilt drabbats av att inflationen har skjutit i
höjden, att sysselsättningen har minskat och att reallönerna sjunkit under
nivån vid självständigheten.
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Sveriges bistånd
Det svenska biståndet till staten Zimbabwe inleddes i och med att landet
blev självständigt 1980. Totalt hart. o. m. 1983/84 ca 300 milj. kr. utbetalats
för utvecklingssamarbetet. Det nuvarande biståndsavtalct avser budgetåren 1983/84-1984/85 och uppgår till 125 milj. kr. vardera året.
Samarbetet syftar till att förbättra levnadsvillkoren för de fattiga på
landsbygden, genom stöd till undervisnings- och hälsovårdrnmrådena,
samt till att bidra till ekonomisk tillväxt och minskat beroende av Sydafrika. genom bl. a. stöd till import och till en personal-och konsultfond.
Medclsfördclningen framgår av följande tabell (milj. kr.):
JJisponihclt

1983/84

1984/85

Anslag
Ingående reservation

125
79

125

Summa

204

206

Fördelning

Utbetalt

Planerat

1983/84

1984/85

Hälsovård
Undervisning
Personal- och konsultfond
Importstöd
Summa
Utgående reservation

81

33
37
17
36

45
72
35
36

123
Rl

188
18

Alltsedan biståndssamarbetet inleddes har betydande reservationer uppstått som en följd av de problem den nya administrationen si:ällts inför.
Utbetalningstaktcn har successivt ökat och uppgick under 1983/84 till den
anslagna landramens nivå.

Hälsovård
Tonvikten inom biståndet till hälsosektorn ligger på att förbättra primärhälsovården på landsbygden. På grund av den långvariga torkan har undernäringen bland barn och vuxna ökat. Det svenska biståndet har därför i
högre utsträckning än tidigare riktats mot ett tilläggskostprogram för barn
under fem år. Ca 200-250000 barn beräknas genom programmet få tillläggskost. Det landsomfattande vaccinationsprogrammet bedrivs med
svenskt stöd. För att bygga ut utbildningen av hälsovårdspersonal inrättas
två vårdsko\or. Biståndet används också för att förbätlra villkoren för de
handikappade i samhället. I övrigt utnyttjas biståndet för utbyggnad av
decentraliserade läkemedelsförråd och personalbostäder.
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Underl'isninR
Biståndet syftar till att bygga ut och förbättra standarden inom primäroch sekundärskolan. Hittills har en stor del av stödet använts för en
återuppbyggnad av ca 4 000 skolor och över 400 lärarbostäder samt till 8
nyktingskolor med försöksverksamhet i produktionsinriktad pedagogik.
Åtgärder vidtas för att förbättra kvaliteten inom undervisningen bl. a.
genom det svenska stödet till produktion av lokalt anpassade naturvetenskapliga läromedel som spritts till över tusen skolor främst genom lärarutbildning och byggande av lärarbostäder. Ett omfattande samarbete bedrivs
inom förvaltningsutbildningsområdet vilket syftar till att höja effektiviteten
inom den statliga förvaltningen.

lmportsti)d
Importstödet har i sin helhet varit bundet till inköp i Sverige. Detta
bistånd utnyttjas, mot bakgrund av landets f. n. kärva betalningsbalanssituation. för stöd till landsbygdsutveckling och till upprätthållande av väsentlig produktion inom näringslivet. Viss del av stödet har använts som
komplement till övriga svenskfinansierade biståndsinsatser, inklusive ukrediter. Bland användningsområdena kan nämnas, vattenborrningar, lastbilar. televäxlar och matolja.

Personal- och konsultfond
Denna fond är till största delen bunden till svensk personal. Den större
delen av fonden används för vägsektorn genom personal inom vägförvaltningen och konsultstudier för att förbättra transportnätet. Svensk personal
direktanställs av Zimbabwe med viss biståndsfinansiering för att fylla
väsentliga luckor inom Zimbabwes offentliga sektor. Fonden används
också för statistiksamarbetet och konsultstudier på gruvområdet samt till
en utredning av skattesystemet.

Bistånd utanför /andramen
Ett flertal svenska organisationer bl. a. Svenska Missionsrådet, Sveriges
Kyrkliga Studieförbund, Sveriges Socialdemokratiska Kvinnoförbund,
Svensk Volontärsamverkan och Svenska Scoutrådet bedriver utvecklingssamarbete i Zimbabwe och erhåller bistånd. SAREC lämnar stöd till ett
utvecklingsinstitut och till forskningsprojekt. Genom det svenska biståndet till det regionala samarbetet i södra Afrika kommer en mikrovågslänk,
en internationell televäxel och finansiering av studentbostäder i Harare.
Zimbabwe till godo. Olika kulturprojekt främjas genom medel från anslagsposten Särskilda program. Som en följd av torkan beviljade regeringen
under sommaren katastrofbistånd med 9.5 milj. kr.
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ANDRA ANSLAGSPOSTER
Regionala insatser
Regionalt ekonomiskt samarhcte i södra Afrika
Södra Afrika präglades under 1970-talet av kampen för självständighet i
Angola, Mo<;ambique och Zimbabwe och mot rasism och minoritetsstyre i
Sydafrika och Namibia. Ett nära politiskt samarbete utveckladö mellan de
s. k. frontstaterna i regionen (Angola, Botswana, Mo<;ambique, Tanzania
och Zambia), framför allt i kampen för Zimbabwes självständighet. Efter
Zimbabwes frigörelse förbättrades förutsättningarna för ett ekonomiskt
samarbete mellan statcrrw i regionen. Ett s~idant samarbete inleddes 1980
inom ramen för samarbetsorganisationen Southern African Development
Coordination Conference (SADCC). Förutom frontstaterna deltar även
Lesotho. Malawi och Swaziland.
Målet iir bl. a. att minska det starka beroendet av Sydafrika när det gäller
transporter. sysselsättning, kapital. teknologi och handel. Bildandet av
SADCC måste anses som ett bakslag för Sydafrikas egna planer på att
förstärka sin roll i regionen. Sydafrika har svarat med väpnade attacker
eller stöd till sabotageaktioner i grannländerna. En del av dessa sabotage
har varit direkt riktade mol transportleder. som är central<J i SADCCsamarbetet. I mars 1984 ingick Mo<;ambique ett icke-angreppsavtal med
Sydafrika. Ett liknande avtal har tidigare ingåtts mellan Swaziland och
Sydafrika.
SADCC:s arbetsmetod är att samarbeta om konkreta proj·~kt utan att
bygga upp stora mellanstatliga institutioner. En transportkommission etablerades i Maputo 1981 och ett SADCC-sekretariat i Gaborone 1982. För
de övriga sektorerna sköts samordningen av de olika länderna med hjälp av
enheter i respektive fackministerier. Tretton samarbetsområden har hittills
fastlagts. av vilka transporter och kommunikationer är det viktigaste.
Trots att SADCC endast har existerat i några få år omfattar verksamheten
redan ett stort antal projekt. Utvecklingen har varit imponerande snabb
med tanke på att länderna i södra Afrika under 1980-talct haft att brottas
med stora ekonomiska problem, torka och andra naturkatastrofer samt inte minst - Sydafrikas aggressionspolitik. Några anledningar till att
SADCC-samarhetet har kunnat byggas upp så väl är dels att det har hög
politisk prioritet i medlemsländerna. dels att den pragmatiska prqjektinriktningen har inneburit att lönsamhets- och effektivitetskriterier lyfts
fram. under det att ideologiska skillnader tonats ned. Till detta kommer att
hotet från Sydafrika tvingat länderna samman.
Inom det mest centrala samarbetsområdet - transporter och kommunikationer - var i början av 1984 drygt 100 projekt under genomförande eller
beredning. Dessa projekt har en total kostnad av ca 6 miljarder kronor.
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Redan i mitten av 1983 fanns regionala projekt under genomförande i
samtliga SADCC-länder och inom alla delområden av transport- och kommunikationssektorn. De gällde vägar. järnvägar. hamnar och sjötransporter, civilflyg och telekommunikationer. Bidragande till dessa resultat är
det tekniska bistånd som Sverige och övriga nordiska länder ställt till
transportkommissionens förfogande.

SiwiRes bistånd
En särskild anslagspost för stöd till regionalt samarbete infördes 1981/82
då 60milj. kr. anslogs. Budgetåret 1982/83 höjdes anslagsposten till
100 milj. kr., varav 15 milj. kr. för Östafrikanska utvecklingsbanken,
EADB. För 1983/84 höjdes anslagsposten till 115 milj. kr., samtidigt som
det angavs att SIDA i sin fortsatta beredning av SADCC-insatser borde
räkna med en planeringsram på 1 lOmilj. kr. för budgetåren 1984/85 och
1985/86. Vid givarkonferensen i Lesotho i januari 1983 gjordes en svensk
utfästelse om 330 milj. kr. för treårsperioden 1983/84-1985/86. För 1984/85
uppgår anslagsposten till 120 milj. kr., varav 110 milj. kr. förutsätts utnyttjas för fortsatt stöd till regionala insatser inom ramen för SADCC. Genom
regeringens tilläggs proposition i mars 1984 anslogs ytterligare 25 milj. kr.
för regionala insatser i södra Afrika.
Det svenska stödet inriktas på projekt som länderna inom SADCC-gruppen presenterar inom sina samarbetsområden. Målet med insatserna är att
minska SADCC-ländernas beroende av Sydafrika och omvärlden samt
stärka den ekonomiska utvecklingen och samarbetet i regionen. Insatserna
motiveras sålunda huvudsakligen av tillväxt- och oberoendemålen, medan
övriga mål för biståndet kommer i andra hand.
Inom transport- och kommunikationsscktorn har framför allt två principer varit vägledande vid val av insatser. För det första har en bedömning
gjorts av de olika projektens betydelse för att snabbt förbättra transporterna och kommunikationerna mellan länderna. För det andra har Sverige
koncentrerat sitt stöd till områden. där svenskt näringsliv besitter god
internationell konkurrenskraft.
I början av 1984 hade beslut fattats om sju större insatser och ett antal
studier på transport-och kommunikationsomradet. Insatserna gäller tekniskt bistånd till transportkommissionens tekniska enheter, mikrovågslänkar mellan Botswana, Zimbabwe och Zambia i samfinansiering med
Norge, en internationell telefonväxel i Zimbabwe, en väg i Swaziland fram
till gränsen mot Mo<rambique i samfinansiering med Afrikanska utvecklingsbanken, fortsättning av vägen på den mo<rambikanska sidan till Maputo, teleutrustning till järnvägen i Botswana samt mikrovågslänkar mellan Tanzania och Malawi i samfinansiering med Norge. De svenska bidragen till dessa projekt uppgår till ca 290milj. kr. Vidare har ett antal studier
om ytterligare projekt genomförts bl. a. avseende rullande järnvägsmatericl, elektrifiering av järnvägarna i Swaziland och södra Mrn;ambique, stöd
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till Lesothos trafikflyg. rehahilitering av navigationshjälpmcdel längs Mo<;:ambiques kust och förbättringar av Dar es Salaams hamn och Tazarajärnvägen. Utanför sektorn transporter och kommunikationer har svenskfinansierade insatser och studier avsett stöd till ett regionalt markvårdssekrctariat och till regional lärarutbildning samt samarbete på energiområdet.

Humanitärt bistånd i Latinamerika
Anslaget för humanitära insatser i Latinamerika var budgetåret 1983/84

110 milj. kr. Därav utnyttjades ca 44 milj. kr. för ändamål i Centralamerika.
För budgetåret 1984/85 har I IOmilj. kr. anslagits.
Det svenska stödet till humanitära insatser i Latinamerika inkddes efter
militärkuppen i Chile 1973. och syftade då främst till att bistfa chilenska
flyktingar. Det humanitära stödet har sedermera utvidgats till att omfatta
utsatta grupper och familjer i flertalet länder i Latinamerika där mänskliga
rättigheter kränks. Betydande belopp kanaliseras till offer för förtryck i
södra Latinamerika samt till centralamerikanska länder såsom El Salvador
och Guatemala.
Stöd lämnas till insatser för försvar av mänskliga rättighet-er och för
verksamhet som direkt eller indirekt bidrar till en demokratisk samhällsutveckling. Bl. a. används medel för stöd till flyktingar och hemlösa, rättslig
och medicinsk hjälp till politiska fångar och deras anhöriga, efterforskning
av fängslade och försvunna. dokumentation av brott mot de mänskliga
rättigheterna, för stipendier samt underhållsbidrag till familjer, vilkas försörjare har fängslats eller dödats. I några fall lämnas stöd till mindre
verkstäder för att främja sysselsättning samt till barnhespisning<:1r och s. k.
folkmatsalar i slumområden. Under de senaste åren har en utveckling i
demokratisk riktning inletts i Argentina, Bolivia och Uruguay, varför
behoven av humanitära insatser förändrats. För att under en övergångsperiod underlätta återanpassningen lämnas stöd till frigivna fångar, anhöriga
till försvunna. psykiskt skadade barn samt till återvändande flyktingar,
bl. a. i Argentina och Bolivia.
Efter förslag av beredningen för humanitärt bistånd lämnas medlen till
mottagarna genom svenska och internationella enskilda organisationer,
som ansökt om bidrag för humanitära insatser i Latinamerika. Bland dessa
kan nämnas Arbetarrörelsens Internationella Centrum, Frikyrkan Hjälper,
Kyrkornas Världsråd, Lutherhjälpen, Rädda Barnen. Röda Korset. Svenska Amnestyfonden och World University Service.
Situationen i Centralamerika har de senaste åren påkallat insatser av
nödhjiilpskaraktär för att hjälpa ett ökande antal flyktingar att överleva.
Som en följd av inbördeskriget i El Salvador har under de senaste fem åren
över 50000 civila dödats. Därtill kommer hundratusentals hemlösa som är
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på flykt i det egna landet. Följd1:rna av kriget i Guatemala bö1jar anta
samma proportioner, även om antalet människor som flyr landet är lägre.
Enligt en beräkning av FN :s flyktingkommissarie var antalet centralameri·
kanska flyktingar utanför hemlandet i juni 1984 ca 340000. varav 250000
var salvadoraner, 47000 guatemalancr och 30000 nicaraguaner. Av dem
bistods endast !00000 av flyktingkommissarien. Av dessa var 34300 från
El Salvador, 43500 från Guatemala och n400 från Nicaragua. FN:s flyktingkommissarie har inte mandat att bistå de människor i regionen som är
hemlösa i det egna landet. I El Salvador och Guatemala uppgår antalet
hemlösa människor till ca en halv miljon i vardera landet. Hjälpbehoven
bland dessa människor är stora samtidigt som de i hög grad måste lita till
humanitär hjälp från andra länder och hjiilporganisationer.
I synnerhet beträffande Centralamerika har de mottagande gruppernas
och de förmedlande organisationernas kapacitet utgjort begränsningar för
det humanitära hjälparbetet. Kapaciteten på båda dessa nivåer har utvecklats. vilket innebär förutsättningar för ökade hjälpinsatser. Det bör också
finnas en beredskap för nya insatser som kan föranledas av förändringar i
den politiska utvecklingen i Latinamerika.

Humanitärt bistånd i södra Afrika
Det humanitära biståndet i södra Afrika syftar till att ge stöd i och
utanför Sydafrika åt människor som är motståndare mot och offer för
apartheidsystemet. Bidragen kanalist:ras direkt genom de bägge befrielserörelserna South West Africa Peoples Organization (SW APOl och African
National Congress (ANC) och dels genom FN-organ samt enskilda svenska och internationella organisationer.
Medelsfördelningen framgår av följande tabell (milj. krl:
1983/84
I. Befrielserörelser
SW APO (Namibia)
ANC (Sydafrika)
2. Stöd genom enskilda organisationer
3. Stöd genom FN

47
32
71

1984/85

50
37
73

10
160

160

Sverige har lämnat bistånd till SW APO sedan 1970171. Biståndet utgör
ett stöd till SW APO:s humanitära verksamhet, främst för försörjning av de
ca 50000 namibiska flyktingar som finns i Angola och Zambia. Detta sker
genom leveranser av bl. a. fordon, livsmedel och mediciner.
Under senare år har en ökande del av biståndet använts för utvecklingsprojekt i flyktingläger. En undervisnings- och hälsovårdsinsats har finansierats i SWAPO:s flyktingläger i Kwanza Sul i Angola innehållande bl.a.
färdigställande av byggnader, lärarfortbildning samt hälsovårdsutbildning.
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Stöd ges också till jordbruks- och transportsektorerna i form av leveranser. rådgivning samt uppbyggnad av verkstad. Utbildning sker bl. a. i
Sverige av administrativ personal inom SW APO.
ANC har erhållit svenskt bistånd sedan 1972/73. Även detta bistånd
avser stöd till befrielserörelsens humanitära verksamhet. lluYudsakligen
används detta bistånd för inköp och leverans av främst livsmedel, kläder
och mediciner för det ökande antalet sydafrikanska flyktingar.
Särskilda insatser påjordbruksområdet finasieras i syfte att öka flyktingarnas självförsörjning i Zambia och Tanzania.
Biståndet innefattar ocks[i utbildning i Sverige samt bidrag för ANC:s
administration. och informationsverksamhet.
Sverige iir den största bidragsgivaren till FN:s fonder för södra Afrika
bl. a. till FN :s Namibiainstitut som är beläget i Lusaka. Zambia. Namibiainstitutet bedriver administrativ utbildning för namibier samt ombesörjer konespondensundervisning till flyktingläger. Stöd ges vidare till
FN:s Namibiafond som bl. a. finansierar stipendiatutbildning och annan
undervisning samt olika konsultationer om väsentliga delar av det namibiska samhället. Svenska bidrag utgår också till FN :s utbildningsprogram
för södra Afrika !UNETPSAl och till FN :s fond för apartheidpolitikens
offer (UNTP)
En betydande del av det humanitära bistånd som lämnas till enskilda
svenska och internationella organisationer avser utbildning och stipendier.
Bland de organisationer som erhåller bidrag för denna verksamhet finns
World University Service. Africa Educational Trust, och Samväldessekretariatet. LO/TCO erhåller vidare bidrag för facklig utbildning och stipendiering. Stöd till rättshjälp ges bl. a. genom International Defence and Aid
Fund. Medel ur denna anslagspost används också för informationsspridning om och forskning kring apartheidpolitiken och dess konsekvenser.
Vissa svenska organisationer som Brödet och Fiskarna. Emmausrörelsen
samt U-landshjälp från Folk till Folk, får bidrag för frakt av insamlade
kläder till flyktingHiger i södra Afrika. Bland övriga svenska organisationer
som erhåller bidrag för insatser för stöd till aprtheidpolitikens offer kan
nämna~; Lutherhjiilpen, Svenska Ekumeniska Nämnden, Svenska Kyrkans
Mission, Folkpartiets Kvinnoförhund, Centerns Ungdomsförbund. Afrikagrupperna i Sverige, Arbetarrörelsens Internationella Centrum och Svenska Lärarförbundet.

Katastrofbistånd m. m.
Anslaget för katastrofbistånd m. m. uppgick under budgetilret 1983/84
till 220.6 milj. kr. Härav har nästan hela anslaget - 219,'.'i milj. kr. - tagits i
an~pråk för ett 80-tal insatser.
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Den förvärrade försör:iningssituationen i Afrika har motiverat ökat katastrofbistånd med både kortsiktig och l~ingsiktig verkan till en rad afrikanska länder. Insatser med långsiktig och förebyggande verkan inriktas i
första hand på programliinclcrna och är avsedda att ocks<I komplettera det
reguljära utvecklingssamarbetet. Afrikas dominerande ställning som mottagare av svenskt katastrolbistånd har under året därmed förstärkts ytterligare.
Drygt 27 % av under ~iret beviljade medel för katastrofbiständ har avsett
bilaterala insatser direkt till mottagarländernas regeringar. Mottagarna av
sådant bilateralt bistånd har med tvft undantag - Bolivia och Sao Torne
och Principe - varit programliinder för svenskt bistånd.
Enskilda organisationer utgör den viktigaste kanalen för katastrofbistfmd. Nägot mindre än hälften av anvisade medel har avsett insatser av
varierande storlek i svenska enskilda organisationers regi. Svenska röda
korset, inkl. dess internationella moderorganisation. är den i siirklass
största bidragsmottagaren med ca 53 milj. kr.. vilket iir niigot mer än vad
som utgått till övriga enskilda organisationer tillsammans.
Drygt 23 % av under året anvisade medel har gällt FN-administrerade
insatser. Bistånd till flyktingar och hemlösa utgör alltjämt ett viktigt inslag
i det svenska katastrofbiståndet. med ungefär 28 C:''r av anvisade medel för
ändamälet. Hiirtill kommer Sveriges reguljära bidrag till UNHCR och
UNRWA.
Av under året beviljade medel för katastrofbistånd har 36 % avsett
insatser i programländerna. Medlen har lämnats dels direkt till mottagarländernas regeringar dels genom enskild svensk organisation dels genom
FN.
Specialenheten för katastrofujälp inom beredskapsstyrkan för FN-tjänst
har under året avslutat sitt arbete för UNDP i Bolivia. genomfört två
insatser i Etiopien och Sudan för UNDP/UNDRO samt tillsammans med
UNICEF inlett en insats i Mali på 12 månader avseende hälsovård - inkl.
vaccineringar - för och utdelning av livsmedel till nödlidande i synnerhet
mödrar och barn. Specialenheten har under året utvärderats av en referensgrupp under SIDA:s ledning. På basis av utvärderingens slutsatser har
regeringen beslutat om kompletterande föreskrifter för specialenhetens
utnyttjande utöver vad som tidigare fastställts. Enligt dessa kompletterande föreskrifter skall framställning om utnyttjande av specialenheten härröra från FN eller något av dess specialorgan som har operativt ansvar för
biståndsverksamhet i u-länder. Om särskilda skäl föreligger kan specialenheten även utnyttjas för katastrofinsats inom ramen för det bilaterala
samarbetet med programländerna. Specialenheten ställs vidare till förfogande med personal och utrustning for att under en begränsad tidsperiod normalt sex månader - genomföra en definierad hjiilpinsats som skall
tillmötesgå omedelbara hjälpbehov eller inriktas pfi katastrofförebyggande
åtgärder.
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Beslutade insatser lmil_i. kr.l
Destination

Budgetåret
1983/84

AFRIKA
Svenska röda korset/Röda korsföreningarnas förbund för hjälp till
torkdrabbade

10

World Food Programrne
livsmedel från internationella
bercdskapslagret för katastrofinsatser till torkdrabbade
länder

15

World Food Programme
vegetabilisk olja frän internationella bcrcdskapslagret för
katastrofinsatser till torkdrabhadc länder

5

Svenska röda korset/Internationella
Röda Korskornrnittcn för katastrofujälp
och katastrofberedskap i södra och
östra Afrika

5,5

Svenska röda korset/Internationella
Röda Korskomrnillen för skyddsarbete

2.5

I juli I dec. 1984

Svenska röda korset/Internationella
Röda Korskomrnitten för hjälp och
skydd till konfliktdrabbade

13

UNHCR för flyktingbistånd

17

A/f~eriet

Rädda barnen för hjälp till
Västra Saharas flyktingar

8

Angola
transportinsats
utsäde
insatsvaror
nödhjälp för hemlösa och
krigsdrabbade
Svenska Röda Korset/Internationella
Röda Korskomrnittcn för hjälp och skydd
åt konfliktdrabbade

5
2
3
5
2

Botswana
Lutherhjälpen till torkdrabbat.le
vatteninsats
Lutherhjälpen vatteninsats
valleninsats

0.6

2,5
1,9
8

Burkina Faso
Pingstmissionl!n för livsmedelsinsats

0.1

Etiopien
transportinsats
Evangeliska fosterlandsstiftelsen livsmedclshjälp till torkdrabbade tigreaner
Evangeliska fostcrlandsstiftelsen livsmedelshjälp till
eritreaner

15

2
4
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Beslutade insatser (milj. kr.)
Destination
Lutherhjälpen för nödhjälp åt
torkdrabbade i Eritrea och Tigre
Lutherhjälpcn för nödhjälp till
torkdrabbade och flyktingar i
provinserna Wollo. Tigrc och Gambelo
Svenska röda korset/Internationella Röda Korskommitten
för nödhjälps- och skyddsinsatser
Svenska röda korset/Röda Korsföreningarnas förbund/FN:s flyktingkommissariat för repatrieringsprogn1m
Specialenheten för katastrofhjälp/FN :s
katastrofkoordinator för transportinsats
insatsvaror för miljö- och
vattenvård
Svenska röda korset för distribution av nödhjälp
Lutherhjälpen för spannmålsinsats
Lutherhjälpen för transport och
distribution av förnödenheter
transportinsats
Lutherhjälpen för nödhjälp
World University Service <WUS)
för utbildningshjälp åt flyktingar som återvänt från Djibouti
Evangeliska Fosterlandsstiftelsen livsmedelshjälp till torkdrabbade eritreaner
Evangeliska Fosterlandsstiftelsen livsmedelshjälp till torkdrabbade tigreaner
Svenska röda korset/Internationella
röda korskommitten för hjälp åt
konfliktdrabbade
Livsmedelsbistånd

Budgetåret
1983/84

I juli I dec. 1984

0.6
3

0.4
0.4

4
9
5,5
3

2
0,23
4

4

2
10

Guinea-Bissau
matolja p. g. a. torka
material för oljefatstillverkning
betalningsbalansstöd

2
2
8,5

Kap Verde
hjälp p. g. a. torka
mark- och vattenvårdsinsatser

6

5

Kenva
livsmedelsbistånd
Svenska röda korset/Röda korsföreningarnas förbund för
nödhjälp åt torkdrabbade

3
0,55

Lesotho
utsäde
Madagaskar
Svenska röda korset/Röda korsföreningarnas förbund för
hjälp efter cyklon

3

() .4
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Beslutade insatser Imilj. kr.)
Destination

Budgetåret
1983/84

I juli I dcc. 1984

Marocko
Svenska riida korset/Röda korsföreningarnas förbund. livsmedelsinsats
Mali
specialenheten för katastrofhjälp/UNICEF för hälsovardsinsats
Frikyrkan hjälper för nödhjälp
åt torkdrabbade linkl. insats
i Tchad)
Svenska röda korset/Röda korsföreningarnas förbund för inköp av matolja
Diakonia spannmål (inkl. insah i Tchad)
Moramhiquc
fordon för distribution av förnödenheter.
utsäde
hjälp efter cyklon <MON AP)
Frikyrkan hjälper för hjälp
till torkdrabbade
Lutherhjälpen för hjälp till
torkdrabbade
Lutherhjälpen för hjälp till
torkdrabbade
Svenska röda korset för förnödenheter
till översvämningsdrabbade
handverktyg för småbrukare
veteleverans
Lutherhjälpcn för nödhjälp
till torkdrabbade/utsäde
utsäde
Sao Torne och Principe
utvecklingsändamål
livsmedelsinsats

7.5

:!
1.35
2

5
5

0,6

10
9

1.4
9

3
1

Serchcllema
matolja

2

Somalia
Evangeliska fosterlandsstiftelsen för sjukvårdsinsatser till et{opiska
flyktingar
Sudan
Evangeliska fosterlandsstiftelsen for flyktinginsatser
UNDP/UNDRO specialenheten for
katastrofhjälp. logistikinsats

9

O,Of.5

Sll'a~iland

rehabiliteringsinsats efter
cyklon
Lutherhjälpcn hjalp till översvamningsdrabhadc

Tanzania
F AG/Regeringen
för bekämpning av skadeinsekter
lastfordon inkl. reservdelar

0,4

3

5
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Beslutade insatser (milj. kr.I
Destination
Trlzad
Rädda barnen/UNICEF
sjukvårdsinsats
Frikyrkan hjälper för nödhjälp at torkdrabbade (SC Mali)
Svenska röda korset/
Röda korsförcningarnas förbund hjiilp
åt torkdrabbade
Diakonia hjälp åt torkdrabbade (se Mali)

Riu.lgetåret
1983/84

I juli I dec. 1984

0,5

2

U~anda

\JNICEF för vatteninsats
Pingstmissionen för flyktinginsats

2.8

Ul

Zambia
utsäde
Lutherhjälpcn för vatteninsats och distribution av livsmedel
produktionsmedel för småbrukare
Zimbabwe
Lutherhjälpen för livsmcdelsbistånd
åt torkdrabbade
Lutherhjälpen för livsmedelsinsats
för skolbarn p. g. a. torka
utrustning för beredskapsarbeten
Lutherhjälpen för förnödenhetsoch vatteninsats
Svenska röda korset/Röda korsföreningamas förbund utspisning av flyktingar från Mo~ambique

ASIEN
Afi:lza11ista11
Svenska afghanistankommitten
för hälsovårdsinsatser och livsmedel
Svenska afghanistankommitten
för hälsovårdsinsatser
Svenska afghanistankommitten för
hälsovårdsinsatser
Lutherhjälpen för nödhjälp åt
mödrar och barn

3

u
5

2
0.7

5
4,5

1.3

3
1.5

5
0,9

Bangladesh
Diakonia hjälp till översvämningsdrabbade

1.376

Filippinema
Svenska röda korset/Internationella Röda korskommittcn
nödhjälp åt hemlösa
Indien
Tyresö u-landsförening för
insats ät översvämningsdrabbade
Svenska röda korset
katastrofhcrcdskapsinsats
Lutherhjiilpen hjälp åt övcrsvämningsdrabbade

0.165

1.3
0,6
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Beslutade insatser (milj. kr.l
Destination

Budgetåret
1983/84

Iran/Irak
Svenska röda korseUlnternationella Röda korskommitten
för hjälp och skydd åt konlliktdrahbade
Kampuchea
FN:s program för Kampuchca
FAO
UNICEF
WFP
UNHCR
Svenska röda korset för
hjälpinsats
Frikyrkan hjälper för rehabiliteringsinsats
FN:s program för Kampuchea
FAO
UNICEF
UNHCR
WFP
Nepal
Svenska röda korset för nödhjälp åt översvämningsdrabbadc
Pakistan
Svenska röda korset/Röda Korsföreningamas förbund för
sjuk vårdsinsatser för afghanflyktingar
Svenska röda korset/Internationella Röda korskommitten
flyktinginsats
Lutherhjälpen flyktinginsats
Regeringens program för afghanflyktingar
UNHCR för insatser för afghanflyktingar
U N HCRiVärldsbanken
Sri Lanka
Svenska röda korset/Sri Lankas
Röda kors för nödhjälp åt hemlösa
tamiler
Erikshjälpen för nödhjälp åt hemlösa
tamiler

I juli I dcc. 1984

5
12
(5,5)

(3)
(2)

(1,5)
2,25
0.8
12
(5,5)
(3)

(2)
(1,5)

0,32

2
4,5
2,7

0,45
4

2

0,7
0.264

1hailand
Svenska röda korset/Internationella
Rödakorskommitten for sjukvårdsinsats
för gränsfl y ktingar

0,6

Vietnam
Svenska röda korset för hjälp efter
tyfon

0.65

Folkrepuhliken Yemen
Rädda Barnen för vatteninsats efter
översvämning

1.7195

Östra Timor
Svenska röda korset/Internationella
Rödakorskommitten för nödhjälp

1,4
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B.:slutade insatser <milj. kr. l
Budg.:tåret

19!0/84

Des!ina!ion
Mdla11ii.1·1em
Lihanon
Svenska röda korset/Internationella
Rödakorskommittcn för krigsdrabbade
Svenska röda korset/ln!emationella
rödakorskommitten för krigsdrabbade
krigsskadade
Rildda Barnen för hjälp
harn
Palestinagruppcrna för sjukvardsinsats

al

!juli I dec. 1984

4.3
4
1,6
0.19

LATINAMERIKA
Arge/l/ina
Tältmissionen för översviimningsdrabbade indianer

0.4

Boliria
L:N DP/Specialenhctcn för katastrofujälp
för vatteninsatser i torkdrabbde områden
Frikyrkan hjälper för hjälp med utsäde
efter torkan
UNDP/Specialenheten för katastrofujiilp
förlangning av insatsen
Svenska röda korset
katastrofberedskapsinsats
Svalorna nödhjälp
p. g. a torka

5.5
0.765
0.4

0.107

Brasilien
Svenska röda korset/Rödakorsföreningarnarnas förbund
livsineddshjälp p. g. a. torka
Frikyrkan hjälper för hjälp till torkdrabbade
Nicaragua
livsmedelsinsats
konsultinsats
Pappersleverans
hälsoinsats
Svalorna tält till hemlösa
livsmedelsinsats

0,5
IO
0.280

3
I
0,19

15

CENTRALAMERIKA
UNHCR för flyktinginsatser

Peru
Frikyrkan hjälper för insats i
tork- och översvämningsdrabbadc
om raden
Pingstmissionen för insats efter
översvämning
Rädda barnen för hjälp till torkdrabbade
Svenska rö~a korset för hjälp efter
oversvämnmg
EUROPA
Turkiet
Svenska röda korse! för jordbiivningsdrabbade

19 Riksdagl'll 191:14185. I sam/. Nr 100. Bilaga 5

4

0,75
0.467
0.75
0,(16
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Beslutade insatser !milj. kr. I
Destination

Budgetåret
1983/84

I juli l.dec.1984

ÖvriE:I

Extra bidrag till UNHCR
Svenska röda korset för smärre
katastrofer
SIDA:s utredning om specialenheten
för katastrofhjälp
SIDA för beredskapslager av tält.
filt m. m.
Svenska röda korset för katastrofbered~kap

Fraktfond
Nordiska Afrikainstitutet seminarium
Svenska Röda Korset
Utredning om katastrofutveckling
Svenska Röda Korset

0,055

5.2
0.95
0.1
0,04
0.35

katastrofbcrcd~kapsl;1ger

Svenska Röda Korset för
smärre katastrofer
Svenska Röda Korset
administrationsbidrag 1983/84
World Food Program
Extra matolja till internationella
heredskapslagret
Independent Commission on
lnternational Humanitarian issues

1.0~4

10

I
0,09.'i

<ICIHI)
lJ t värdering av katastrofbiståndet
219.442

263,33
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Försöksverksamhet och metodutveckling
För att klarare ange vad anslagsposten omfattar kommer posten Ämnesinriktad verksamhet att fr. o. m. 1985/86 benämnas Försöksverksamhet
och metodutveckling.
Delposten Biträdande experter och FN-volontärer öve1fors till anslagsposten Rekrytering och utbildning av fältpersonal och delposten Internationella enskilda organisationer till anslagsposten Enskilda organisationer.

Ämnesinriktad 1·erk.rnmhet!Fiirs6ks1·erksamhet och metodun·eckling
Denna verksamhet har successivt knutits fastare till det landprogrammerade biståndet och koncentrerats till allt färre ämnesomräden och insatser. Den ger utrymme för en experiment- och försöksverksamhet. som
normalt inte kan rymmas inom enskilda landprogram.
Samarbetet bedrivs med FN-organ. andra mellanstatliga organ samt
institutioner och företag i Sverige. Verksamheten är avsedd för områden,
där de internationella insatserna bedömts vara otillräckliga. De t1esta insatserna syftar till att förbättra situationen för den fattigare delen av landsbygdsbefolkningen.
Planerad fördelning av medel för den ämnesinriktade verksamheten (milj. kr.I
Ämnesområde
Miljö- och markvård
Energi
Lantbruk och livsmedelsförsörjning
Landsbygdens vattenförsörjning
Hälsovård
Byggnads-, anläggnings- och industriell leknik
Undervisning
Massmediautveckling och kulturstöd
Kvinnor och utveckling
lnlemationell upphandling 1
Sparfrämjande verksamhet
Utvecklingsaltemativ
Övrigt
Summa
1

1983/84

1984/85

19.0
17.2
18,8
3,8
I 1.5
6,4
14.6
2.2
7,1
1,0
3,3
10,7

37.0
16.8
19.1
1,4
17.8
8,6
13,5
4,6
7.5
2.6
1,4
4.0
0.7

114,6

135,0

Tidigare redovisat under rubriken Övrigt

Miljö- och markvård
U-ländernas miljö är som regel mer ömtålig än i-ländernas och en aktiv
vård av existerande naturreurser är ofta en förutsättning för utveckling.
Miljöförstörelse påverkar direkt möjligheterna att tillfredsställa basbehov
som mat, vatten och bränsle.
Verksamhetens målsättning är att som ett komplement till övrigt utvecklingsarbete öka förståelsen för miljö- och markvård, initiera nya aktiviteter
och erbjuda alternativa lösningar. Arbetet har hittills inriktats på att ut-
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veckla metoder och teknik inom olika fältprogram, utbilda personal, medverka till atc miljöförhållandena beaktas samt att förstärka u-ländernas
förmåga att planera för ett långsiktigt utnyttjande av naturresur~;erna.
Förutom fortsatt stöd till ännu inte avslutade insatser, t. ex. markvårdsoch byskogsprogrammet i Sahcl. kommt'.r nya insatser under l984/85 att
avse miljöeffekter av eucalyptusplantering. miljökonsekvensutredningar,
naturresursinventering avseende markanvändning och byskogsrfantering i
Etiopien. markvård i Etiopien i anslutning till det ordinarie landprogrammet. miljövård i Botswana i samarbete med UNEP samt handläggningskapacitet i form av en kortsiktig förstärkning inom ramen för samarbetet med
Sveriges lantbruksuniversitet (SLUJ.

Energi

Oljeimportens höga andel av exportintäkterna är för de flesta u-länder
ett av de allvarligaste utvecklingsproblemen och har i hög grad bidragit till
att öka skuldbördan. Landsbygdens energibehov och -problem.underskattades länge, men nu ökar insikten om att u-länderna behöver kostnadseffektiv energi. ofta från alternativ1:1 källor samt ny teknik och en integrerad
energiplanering.
Under 1984/85 kommer biståndet att inriktas på följande huvudområden:
a) Energianalys och energiplanering. b) Energihushållning. c) Teknikutveckling och -överföring. d) Kurser. seminarier och publikationer

Lantbruk och livsmedelsförsörjning

Landsbygdsutvecklingens betydelse för de flesta u-länder kan knappast
överdrivas. Under de senaste 1io <1ren har förutsättningarna för I ivsmedelsförsörjningcn i Afrika försämrats. Endast fem av 41 länder söder om
Sahara har lyckats öka livsmedclsproduktionen i wkt med folkökningen.
Till försörjningens problem hör konsumtionen av brännved och det minskande skogsbeståndet. som medför erosion med negativ inverkan på jordbruket. liksom svårigheterna att åstadkomma ett balanserat utnyttjande av
tillgången på fisk.
Fortsatt stöd kommer 1984/8.5 att lämnas till ännu inte avslutade insatser
t. ex. för att förbättra böndernas lagringslokaler m. m. i olika delar av
Afrika. En ny insats under 1984/85 blir främjande av akvakul1ur i u-länderna i avsikt att förbättra proteinförsörjningen.

Landsbygdens vattenförsörj ning

Sverige har sedan SIDA:s tillkomst givit ett omfaltande stöd ål landsbygdens vattenförsörjning. A vscvärda erfarenheter har vunnits och en
omprövning av vattenförsörjningsprogrammets inriktning och utformning
har ägt rum under senare år.
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Verksamheten har på vattenförsörjningcns område hittills inriktats på
förstärkning av u-ländernas planering, ökat folkligt deltagande. anpassad
teknik, upprustning av befintliga anläggningar samt utbildning, drift och
underhåll.
För 1984/8.'i begränsas verksamheten till tre projekt som får fortsatt stöd:
hygienkampanjen i Kenya i samarbete med UNICEF, utbildning av kdningspersonal avseende administration av vattenförsörjning i programländer som får svenskt vattenbistånd i samarbete med CEFIGRE-institutet
i Frankrike samt systemanpassad utbildning i administration av vattenförsörjning i samarbete med WHO.

HälsoYård

SIDA:s erfarenheter av hälsobistånd pekar mot ett brett, integrerat
synsätt som dt:n nödvändiga grunden för konkreta aktionsprogram inom
hälsoområdet. Det är viktigt att ha tillgång till enkel och effektiv teknik,
som snahbt kan ge synbara resultat. Men den måste tillämpas inom ramen
för långsiktiga primärhälsovårdsprogram, som också syftar till att förändra
människors grundläggande livsvillkor. Tidigare års biståndssatsningar på
en snabb kvantitativ utbyggnad av hälsoservicen har avlösts av en starkare
betoning av kvalitativa faktorer. Det gäller inte minst familjeplaneringsområdet.
Insatser planeras inom följande fyra ämnesområden: utveckling av strategi för primärhälsovård, information och attitydpåverkan, läkemedelshantering samt handikappinsatser.
Ännu inte avslutade insatser kommer att få fortsatt stöd under 1984/8.'i
t. ex. avseende primärhälsovård genom WHO. De nya insatserna 1984/85
avser insatser på befolkningsområdet, metodutveckling för utvärdering av
hälsoinsatser, seminarium om handikappfrågor samt utveckling av den
svenska resursbasen.

Byggnads-, anläggnings- och industriell teknik

En mycket stor del av det svenska biståndet går till infrastruktur och
industriell verksamhet. En långsiktig sådan verksamhet är en förutsättning
för att öka produktion och produktivitet i våra mottagarländer och därmed
på sikt minska fattigdomen.
Viktiga områden för biståndet är anpassad teknik, utbildning av småföretagare, tekniköverföring inom prioriterade industrigrenar, uthildning i
underhåll och kvalitetskontroll, industriellt rättsskydd och standardisering.
Fortsatt stöd kommer att lämnas under 1984/85 till ännu inte avslutade
insatser t. ex. utveckling av arbetsintensiva metoder för vägunderhåll i
Afrika i samarbete med !LO. Bl. a. följande nya insatser planeras 1984/85:
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rehabilitering av fabrik i Swaziland för tillverkning av handgjort glas och
regionalt seminarium i Sri Lanka för att främja utvecklingen av alternativa
och billigare processer för tillverkning av pappersmassa.
Undervisning

En rad studier på senare år pekar på ett väsentligt samband mellan
basutbildning. ökad jordbruksproduktion och bättre hälsa. Grundläggande
utbildning bör alltså betraktas som en integrerad del av utvecklingsprocessen och inte endast som en fråga om social rättvisa, dvs. allas rätt till
utbildning.
Den ämnesinriktade verksamheten inom detta område koncentreras nu
till fem delområden: utbildningsplanering och administration. yrkesinriktad utbildning på landsbygden, idcspridning. förvaltningsutbildning i portugisisktalande länder och utveckling av den svenska resursbasen.
Under 1984/85 kommer bl. a. följande insatser att få fortsatt stöd: forskning och utbildning inom ramen för UNESCO:s och IIEP:s (!nternational
Institute for Educational Planning) verksamhet. kurser för utbildningsplanerare och administratörer i Afrika i samarbete med UNESCO. utveckling
av utbildningsmetoder för landsbygdens behov i Östafrika och Asien i
samarbete med ILO och utbildning i statistik för undervisningsväsendet i
samarbete med UNESCO.
Massmedieutveckling och kulturstöd

Utvecklingen på massmediaområdet har studerats ingående under de
senaste åren. SIDA har utarbetat två rapporter/utvärderingar, "Den nya
informationsordningen. ldeutveckling och bistånd" mars 1982 och "Bistånd på kommunikationsområdet - utvärdering av svenska insatser"
januari 1983. Vidare har en av regeringen tillsatt arbetsgrupp presenterat
en rapport (Ds UD 1983:3) med förslag till riktlinjer för svenskt bistånd på
kommunikations- och informationsområdena.
SIDA planerar försätta beredningen av stödet till journalistutbildning i
södra och sydöstra Afrika samt fortsätta stödet till lnter Pre:>s Service
(IPS) under 1984/85.
På kulturområdet har verksamheten expanderat under de senaste åren.
Insatserna är små. vilket medfört att totalkostnaderna kan hållas låga.
Exempel på sådana insatser är upprustning av National Museum, Dar es
Salaam, stöd till folkteater i Zimbabwe och stöd till restaurering av llha de
Moc;ambique.

Kvinnor och utveckling

Biståndet på området befinner sig fortfarande i ett uppbyggnadsskede.
som karaktäriseras av ett stort antal rätt små insatser, kontaktskapande

Prop. 1984/85: 100

Bilaga 5 Utrikesdepartementet

287

och sökande efter lämpliga kanaler och försöksprojekt. Fortlöpande ansträngningar görs nu för att koncentrera verksamheten och utveckla en
lämplig strategi. Ett viktigt led i detta arbete var bildandet hösten 1982 av
en referensgrupp för kvinnobistånd, K vinnorådet för Internationellt bistånd <KIBJ, med företrädare för samtliga riksdagspartier.
Ett framträdande inslag i programmet för 1984/85 är förberedelserna för
FN:s kvinnokonferens i Nairobi 1985 och det stöd som därvid kommer att
lämnas av SIDA åt olika enskilda internationella organisationers arbete,
som skall kulminera i ens. k. alternativkonferens i samband med FN-konferensen.
Bl. a. får följande insatser fortsatt stöd under 1984/85: det panafrikanska
utbildnings- och studiecentrum för kvinnor som upprättats av FN:s ekonomiska kommission för Afrika <ECA), utveckling av metoder för att na och
aktivera fattiga kvinnor i Karibien, produktion och spridning av information genom stöd åt lnternational Women's Tribune Center OWTC) i New
York, Women's Information and Communication Service (ISIS) i Geneve
och Rom samt tidskriften Famille et Developpement i Dakar.

Internationell upphandling

En effektiv anskaffning, hantering och distribution av varor är en grundförutsättning för produktion, konsumtion och därmed för utveckling. Brister i den offentliga upphandlingen och importhanteringen utgör i de flesta
av Sveriges programländer dels ett allvarligt hinder allmänt sett för deras
försörjning med oumbärliga varor, dels en svårighet för att genomföra
planerade biståndsinsatser. Genom en bättre inköpsplanering och inköpsteknik samt lagerhållning skulle u-länderna således kunna göra stora besparingar i sin import och därmed hushålla bättre med sin mycket knappa
utlandsvaluta, samtidigt som biståndinsatsernas genomförande underlättades.
UNCTAD/GATT:s internationella handelscentrum OTC) har med stöd
av SIDA under de gångna åren förvärvat erfarenheter och kunskaper och
skapat rutiner som SIDA nu drar nytta av i sina egna utbildningsinsatser i
programländerna. Avtal tecknades av SIDA med ITC i december 1982 om
bistånd på upphandlingens område genom vilket ITC agerar som exekutivorgan på uppdrag av SIDA. Samarbetet har hittills lett till ett treårigt
utbildningsprogram i Tanzania, ett fyraårigt program för importhantering i
Mm;:ambique och en framställning från Angola avseende ett treårigt program för utbildning av inköpare och materialadministratörer.

Sparfrämjande verksamhet

Många u-ländcrs skuldbörda har nu nått en nivå som gör det nödvändigt
att i ökad utsträckning förlita sig på inhemskt sparande. Detta försvåras
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dock av bristen på institutioner och kunskap. Det gäller särskilt landsbygdens befolkning som behöver stimuleras till regelbundet sparande och på
så sätt även kunna lättare få tillgång till kredit. Erfarenheten visar att
potentialen för personligt sparande trots fat!igdomen i u-länderna är stor.
Den sparfrämjande verksamhet som mt:d stöd av SIDA bedrivits av
Svenska Sparbanksföreningen (SSBA) har skapat förbättrade förutsättningar för insatser i enskilda länder och regioner. Ett framgångsrikt arbete
har ägt rum för att väcka medvetande om det inhemska sparandets betydelse för u!vecklingssamarbetet och skapa opinion för biståndsgivning.
Fortsatt stöd kommer att lämnas 1984/85 till iinnu inte avslutade insatser. Nya insatser för 1984/85 avser förberedelser för projektverksamhet i
Kenya och Sri Lanka.

Utvecklingsaltcrnativ
Den ämnesinriktade verksamheten på detta området består huvudsakligen av studier, utredningar och annan verksamhet - i egen regi eller
genom andra - som har samband med viktiga problem i ulvecklingsprocessen och utvecklingssamarbetet.
1984/85 kommer följande insatser att få fonsatt stöd: Dag Hammarskjöldfonden och International Foundation for Development Alternatives
OFDA). Nya insatser 1984/85 avser bl. a. International Federation of Institutes for Advanced Study OFlAS). Stockholm. Stödet avser ·~Il projekt
med titeln "Adapting Economic Thinking to Changing Global CiJnditions"
och stöd åt tidskriften Raw Materials Report avseende en studie om
gruvindustrin i södra Afrika.
Övrigt
Under denna rubrik avsätts ett belopp för förberedelser och insatser som
bedöms angelägna men för vilka behovet ännu inte i detalj analyserats. Ett
högt prioriterat område avser sådana insatser som kan stödja olika typer av
verksamhet inriktade på att främja demokratimålet. Behovet av sådana
insatser anmäler sig ofta med kort varsel men kräver som regel noggranna
överväganden och förberedelser, både med avseende på insatsens utformning och valet av kanal och/eller samarbetspart. Enskilda organisationer
torde komma att bli aktuella i de flesta fall som förmedlare av biständet.
Internationella enskilda organisationer
Stöd till dessa organisationer har tidigare redovisats under Ämnesinriktad verksamhet. Budgetåret 1982/83 inrättades emellertid en särskild delpost för detta ändamål. Medlen anslås för stöd till lnternationella Kooperativa Alliansen (IKAl och Kyrkornas Världsråd (KVR). För budgetåret
1984/85 anslås ca6milj. kr. till IKA och ca6milj. kr. till KVR. Stödet avser
insatser främst inom utbildning, rådgivning och hälsovård.
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Biträdande experter och FN-volontärer
Under budgetåret 1983/84 har 25 biträdande experter påbörjat och 42
avslutat sina anställningar. 25 nya biträdande experttjiinster är under rekrytt:ring. SIDA har beslutat att i princip begränsa alla biträdande experttjänster till två år. Målet är att ha ca 75 biträdande experter i fält.
United Nations Volunteers (UNV) har tidigare utlovats svensk finansiering av tio tjänster. Av dessa är nu fem tillsatta och rekrytering pågår till
de övriga tjänsterna.
För budgetåret 1984/85 har 25.2 milj. kr. anslagits för denna delpost.

Insatsförberedelser och resultatvärdering
Under denna delpost disponerar SIDA medel avsedda att i första hand
tillfälligt förstärka SIDA:s och biståndskontorens personalresurser. De
kan behövas för att bereda. kontrollera och utvärdera program och insatser som finansieras eller avses finansieras med svenska biståndsmedel. En
stor del av verksamheten sker i samarbete med s. k. institutionella konsulter, bl. a. Sveriges lantbruksuniversitet. Fiskeristyrelsen, Stockholms
Universitet, Akademiska sjukhuset i Uppsala och Nordiska hälsovårdshögskolan i Göteborg.
Delposten uppgår budgetåret 1984/85 till 23 milj. kr. och kommer att
utnyttjas för bl. a. utvärdering av Vinh Phu-projektet i Vietnam, utvärdering av insatsen för rehabilitering av Karnaphuli pappersbruk i Bangladesh, medverkan i projektledning av MONAP-byggen i M0<;ambique och
vattensektorstudie på nationell nivå i Tanzania.

Enskilda organisationer
Stödet till de enskilda organisationerna har flerdubblats sedan 1974175.
Denna ökning har skett i takt med att organisationernas kapacitet ökat.
Under 1983/84 utbetalades sammanlagt 235,8 milj. kr. av totalt tillgängliga 258 milj. kr. Reservationerna har under senare år varit omkring 15 % av
anslaget.
Bidragen fördelades på 68 olika länder. främst i Afrika. De 6 största
mottagarländerna var:
1983/84
milj. kr.
Tanzania
Etiopien
Indien
Zimbabwe
Zaire
Nicaragua

19

17
14
10
9
8
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Missionsorganisationcrna mottog den största delen av bidragen,
J06milj. kr. De humanitära organisationerna erhöll 35 milj. kr. Bidragen till
fackliga och kooperativa insatser var 32 milj. kr. respektive 10 milj. kr.
Liksom tidigare år har stödet i huvudsak använts till hälsovårds- och
utbildningsprojekt. Stödet till landsbygdsutvecklingsprojekt har ökat. Stöd
har utgått för investeringar och till drifts- och underhållskostnader i lokal
valuta.
Regeringen har gett SIDA i uppdrag att genomföra en utredning om de
enskilda organisationernas kapacitet att bedriva biståndsverksamhet. Utredningen kommer att presentera sin rapport vid halvårsskiftet 1984.

Ramavtal
Genom att teckna ramavtal med de större organisationerna har SIDA
vunnit administrativa lättnader i hanteringen av de snabbt växande anslagen. Från och med budgetåret 1983/84 har ramavtal ingåtts m•~d följande
tio organisationer: Afrikagruppernas Rekryteringsorganisation (AROl.
Frikyrkan Hjälper, LO/TCO, Handikapprörelsens Internationella Biståndssckretariat (SHIA), Pingstmissionens u-landshjälp. Rädda Barnen,
Swedish Co-operative Centre (SCC), Svenska Missionsrådet ISMRl.
Svensk Volontärsamverkan (SYS) samt Utbildning för Biståndsvcrksamhet (UBVJ samt från och med budgetåret 1984/85 även med Arbetarrörelsens Internationella Centrum (AIC). Av det totala anslaget går omkring
85 % till dessa organisationer.
Under 1983/84 planerar även AIC teckna ramavtal med SIDA.

Volontärbidrag
Genom stödet till enskilda organisationer får också ett allt större antal
svenskar möjlighet till praktisk erfarenhet av arbete i u-land. Vid budgetårsskiftet 1983/84 finansierades 662 volontärer med biståndsmedel. Volontärschablonen är 85 000 kr. under 1983/84, men kommer att höjas till
90000kr. från och med budgetåret 1984/85. Volontärbidragens andel av
anslaget beräknas uppgå till drygt 20 %.
Organisationerna har erhållit bidrag till en utredning för att kartlägga
volontärernas villkor och organisationernas behov av statligt stöd som
beräknas bli slutfört under budgetåret 1983/84.

Direktstöd till kvinnoorganisationer
Stöd har även lämnats direkt till kvinnoorganisationer i u-länder, huvudsakligen inom programlandskretsen. Stödet är inriktat på att ge försörjningsmöjligheter åt kvinnor och underlätta deras arbete.
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Tekniskt samarbete och u-krediter
Berednin;;en fiir internationellt tekniskt-ekonomiskt sa111arhcte (BITS)

Verksamhetens 11t1·eckli11;; 1111dcrfi'mårsperiod1'11 1979180-1983184
Efter en försöksverksamhet bildades BITS som en myndighet år 1979.
BITS anslag ökade under den gångna femårsperioden kraftigt. från 50
milj.kr. 1979/80 till 590 milj.kr. 1983/84. Merparten av ökningen eller 500
milj.kr. kom under 1983/84 och var avsedd för g[1voelemcnt i u-krcditer.
Utbetalningarna av medel avsatta för u-kreditgivningen sker till följd av
systemets konstruktion i en långsammare takt än anslagstilldelningen.
BITS verksamhetsformer har utvecklats gradvis under femårsperioden.
Inledningsvis avs~\g verksamheten i huvudsak stöd till konsultstudier och
utbildningsinsatser i enskilda länder. Därefter bö1:jade BITS medverka till
ett växande antal internationella kurser i Sverige. Vidare tillkom stöd till
institutionssamarbetc, försöksutrustning liksom särskilt finansiellt stöd.
Ett samarbete med Svenska institutet utvecklades avseende personuthyte,
kultursamarbete och u-stipendier. BITS inledde också ett samarbete med
SWEDFUND avseende utbildning av personal för industriprojekt, där
SWEDFUND medverkar.
Från 1981 fick BITS ansvar för användningen av biståndsmedel i u-kreditverksamheten. Denna verksamhet utgör nu en väsentlig del av BITS
verksamhet.
De olika verksamhetsformer som utvecklats möjliggör en samverkan
dem emellan. som ökar genomslagskraften av samarbetet med de berörda
u-länderna i enlighet med riktlinjerna för BITS verksamhet.
Förinvesteringsstudier avseende projekt som erhållit stöd inom det tekniska samarbetet följdes i några fall upp med utfästelser om u-kredit för
projektens genomförande. Inom ramen för det tekniska samarbetet kombinerades konsultinsatser med institutionssamarbete i bl. a. Cuba och
Egypten. I länder som erhöll finansiellt stöd (Cuba och Dominikanska
Republiken) kopplades sådant stöd i normalfallet till pågående konsultellcr utbildningsinsatser.
Utbetalningarna för verksamheten har utvecklats enligt följande
(milj.kr.):

Tekniskt samarbete
V-krediter (gåvoclement)
Summa
Ökning

1982/83

1983/84

41,6
14,9

53,5
59,0

74,8
78,4

21.8

56,5

112.5

153.2

+55%

+ 160%

+100%

+35%

1979/80

1980/81

1981/82

14,0

21.8

14,0

Utbetalningarna avseende tekniskt samarbete ökade med i genomsnitt
ca 55 % per år.
Vad gäller u-krediterna var utbetalningarna 1983/84 låga. Flera stora
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krediter var klara under hudgetåret. men av tekniska skiil kommer utbetalningarna att helasta anslaget först 1984/85. För RITS totala verksamhet
ökade utbetalningarna med genomsnittligt närmare 100 % per är under
femi'trsperioden.
Samarhete inleddes inom manga olika sektorer i en rad olika verksamhetsformer med framför allt Egypten. Tunisien och Kina, vilka också
erbjudits u-krcditcr. Det tekniska samarbetet med dessa länder men också
med bl. a. Algeriet. Cuba. Dominikanska Republiken. Pakistan och Ecuador har lagt grunden för en fortsatt expansion under den närmaste tiden.
När det gäller u-krediterna fortsätter uppbyggnaden av verksamheten.
Under tiden I januari 1981 till JO juni 1982 tillstyrktes en u-kreditvolym på
1.200 milj.kr. Under budgetåret 1982/83 tillstyrktes en volym på 1.300
milj.kr. och under 1983/84 tillstyrktes 1.500 milj.kr.
U-kreditg,ivningen var under \9\1.3/84 föremål för övcr'.'.yn och utvärdering geom den s. k. u-kreditutredningen (Ds VD 1983:2) som följdes av
heslut av regeringen och riksdagen (prop. 1983/84: 100. bil 5. UU 15. skr
334). Som en följd härav ändras u-kreditsystemet i framför allt två avseenden. Krediternas biståndspolitiska motivering förstärks. Huvudansvaret
för kreditbesluten läggs på BITS, vilket föranleder vissa administrativa
och tekniska förändringar. Det modifierade u-kreditsystemet trädde i kraft
I januari 1985.
Med de ytterligare personella resurser som ställts till beredningens förfogande för u-kreditgivningen kan BITS i större utsträckning än hittills skaffa
sig kunskap om de enskilda projekten och den miljö i vil~:en de skall
fungera. BITS kan föra mer direkta diskussioner med samarbetsländerna
om u-kreditgivning än vad som tidigare var fallet.
BITS har eller förbereder finansieringssamarbete med bl. a. Världsbanken. lnteramerikanska utvecklingsbanken ODB). Arabfonden för ekonomisk och social utveckling, FN:s barnfond (UNICEFl och Nordiska Investeringsbanken (NIB).
0

Tekniskt samarhete
Det tekniska samarbetet syftar till att överföra kunnande från Sverige till
samarbetsländerna. I detta inbegrips att skapa kontakter, planera projekt
och ge utbildning inom områden där Sverige har god kompetens och
kapacitet. BITS medverkan i det tekniska samarbetet utgörs av bidrag till
konsultinsatser, utbildning för enskilda länder, institutionssamarbete. finansiellt stöd, försöksutrustning, internationella kurser samt p~rsonutbyte
och kultursamarbete. Det finns en övervikt för industriområdet inom samarbetet som en följd av att flera av de internationella kurserna berör detta
område. Stödet till insatser inom områdena vatten och avlopp samt miljövård har ökat starkt under senare år, bl. a. som ett resultat av samarbetsländernas efterfrågan på insatser inom dessa områden.
Det tekniska samarbetet omfattar en rad olika verksamhetsformer och
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många små insatser. BITS avser att under innevarande budgetiir genomföra en studie av de konkreta effekterna av denna verksamhet.
Med utgångspunkt från hittillsvarande erfarenheter förordar BITS i sin
anslagsframställning ökad tonvikt vid konsultinsatser. utbildning för enskilda länder och internationella kurser under budgetåret 198.5/86. Mot
bakgrund av att flera av BITS samarbetsländer tvingats till ekonomisk
åtstramning under senare år förordas även en ökning av omfattningen av
det finansiella stödet. Vidare föreslås en ökning av verksamheten med
försöksutrustning.
Vad giiller utbildningsinsatser i anslutning till kommersiellt finansierade
projekt i samarbete med svenska företag anmäler BITS att viss efterfrågan
på sådana från svenska företag har förekommit. I !lera fall har det varit
friiga om stora och relativt komplil:erade investeringar där utbildningsbehiivet varit stort. BITS hävdar att det finns anledning att inte belasta den
företagsekonomiska bedömningen av projekten med stora uthildningskostnader. Vissa internationella regler har överenskommits för att hindra användningen av tekniskt bistånd i kombination med enskilda kommersiellt
finansierade investeringsprojekt.

V-krediter
V-krediter är statsstödda krediter som med utnyttjande av biståndsmcdel kan lämnas på mjuka villkor till vissa u-länder för all finansiera svenska
varor och tjänster i projekt som främjar u-ländernas ekonomiska och
sociala utveckling. I förra årets budgetproposition redovisades en utredning av det system för u-krediter som introdul:erades 1981. och vissa
förslag på modifikationer av systemet framlades. Riksdagen beslöt våren
1984 om sådana modifieringar i u-kreditsystemet från och med I januari
1985. Dessa innebär att u-krediternas karaktär av utvecklingspolitiskt instrument förstärks samtidigt som hela kostnaden för de uppmjukade kreditvillkoren kommer att belasta biståndsanslaget. Huvudansvaret för kreditbesluten läggs på BITS.
Den totala kreditvolymen för sådana krediter som har lett till kontrakt
eller sådana som var under förhandling belöpte sig vid utgången av budgetåret 1984/85 till drygt 2 800 milj. kr. med ett totalt beräknat gåvoelement på
drygt 830 milj. kr. Den 30 juni 1984 hade kontrakt tecknats för 32 u-krediter
omfattande en total lånevolym av ca 1500 milj. kr. och gåvoelcment om
totalt ca 400 milj. kr. Av de 32 u-krcditfinansicrade affärer som har lett till
kontrakt har i 13 fall krediterna helt eller nästan helt utbetalats dvs.
prestationen från det svenska företagets sida har i det närmaste fullgjorts.
U-kreditgivningen har nästan helt inriktats pft programländerna för svenskt
bistånd Ol:h de länder med vilka BITS bedriver tekniskt samarbete. De
beviljade och aktuella krediterna fördelar sig på 20 länder med en tyngdpunkt i kreditgivningen pa Algeriet. Egypten. Indien, Kenya. Kina och
Tunisien. Av de länder som hittills har aktualiserats för u-kreditgivning
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tillhör samtliga utom Algeriet och Portugal låg- och lägre mdelinkomstländer enligt Viirldsbankens klassificering. Portugal är inte Hingre aktuellt
för u-krcditgivning. I vissa av de länder som beviljats u-kredittr begränsas
möjligheterna till nya krediter av en försämrad kreditvärdighet. Kreditgivningen har främst inriktats på projekt inom energiförsörjning. transporter
och kommunikationer samt industriell verksamhet.
En kreditutfästelse för ett projekt i Dominikanska Republiken förutsätter samfinansiering med Interamerikanska utvecklingsbanken. I finansieringen av vatlenkraftprojekt i Kenya deltar flera olika biståndsgivare,
bl.a. SIDA och Världsbanken. I två projekt i Indien förväntas Nordiska
lnvesteringsbanken delta i finansieringen. Både ett eltransmissionsprojekt
i Indien och ett telekommunikationsprojekt i Algeriet anknyter till omfattande utvecklingsprogram som finansieras av Världsbanken. U-kreditgivning i samverkan med internationella finansieringsorgan som Yärldsbanken. regionala utvecklingsbanker och arabfonder är också aktuella för ett
antal andra projekt. Sådan samfinansiering har möjliggjort u-kreditgivning
till större projekt. I vissa fall kan samfinansieringen ske i sådana former att
risken för skadefall kan anses minska, vilket kan öppna möjligheter till viss
kreditgivning i länder med begränsad kreditvärdighet.
l det tidigare gällande systemet garanteras samtliga de u-krediter. som
går till programländerna, mot biståndsanslagen. Om särskilda skäl föreligger kunde sådan sk biståndsgaranti medges också i samband med u-kredit
till annat land. Regeringen beviljade på förslag från BITS under 1983/84 nio
u-kreditutfästelser med risktäckning mot biståndsanslagen. De totala utestående garantiförbindelserna mot biståndsanslagen uppgick per den 30
juni 1984 till 613 milj. kr. I detta belopp ingår, utöver garantiengagemang
för sex u-krediter. biståndsgaranterade engagemang för krediter till Tanzania och Sri Lanka (Kotmale-projektet) som ej avser u-krediter. samt en del
av den kreditram till Mrn;ambique som garanteras mot biståndsanslagen.
Den inom u-kreditsystemet inrättade säkerhetsreserv, som i första hand
skall ta.,; i anspråk i samband med skadeersättningar på krediter som
omfattas av biståndsgarantier, uppgick per den 30 juni 1984 till n milj. kr.
vilket motsvarar 12 % av det utestående garantiengagemanget. Säkerhetsreserven har under det gångna budgetåret tagits i anspråk för skadeersättningar på 10.5 milj. kr.

"Blundade krediter" i inlernationella fora
S. k. blandade krediter och biståndskrediter utgör numera ·::>fta konkurrensmedel på e.n rad utlandsmarknader. Risken för kapplöpning med subventioner och utgröpning av biståndets kvalitet har lett till att användningen av blandade krediter ägnats stor uppmärksamhet i internationella fora.
Diskussionerna resulterade 1983 bl. a. i en överenskommelse inom
OECD:s biståndskommitte DAC om allmänna riktlinjer för utnyttjande av
offentligt bistånd i kombination med statsstödd exportkreditgivning.
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Riktlinjerna syftar till att stärka biståmlsinriktningen på de kombinerade
krediterna, begränsa denna form av kreditgivning till fattigare u-länder
samt höja gåvoelementet i sådana krediter.
Överenskommelsen har under 1984 föranlett en kartläggning i OECD:s
histåndskommittc DAC av de olika ländernas system för kombinerad
kreditgivning. Den strävan som märkts från flt:ra länder att skärpa reglerna
att bl. a. höja den lägsta tillåtna gåvoelementgränsen, har hittills ej lett till
resultat, förutom en överenskommelse om utökade och mer preciserade
former för ömsesidiga konsultationer.
Aven om det svenska u-kreditsystemet inte är tekniskt utformat som en
kombination av en separat biståndsdel och en exportkredit. har det från
svensk sida deklarerats att systemet är att betrakta som kombinerad kreditgivning och att Sverige avser att följa de överenskomna riktlinjerna i sin
u-kreditgivning. Det svenska u-kreditsystemet torde ha en klarare biståndsinriktning än motsvarande system i flertalet andra DAC-länder. I de
fortsatta diskussionerna i OECD/DAC avser Sverige verka för att kraven
på disciplin, öppenhet, rapportering och insyn följs. och att formerna
härvidlag ytterligare preciseras.
SWEDFUND tillkom mot bakgrund av de u-landskrav på stöd till industrialisering som återfanns bl. a. i den s. k. Lima-deklarationen 1975 enligt
vilken mötet för i- och u-ländernas gemensamma ansträngningar skulle
vara att öka u-ländernas andel av världens industrikapacitet från dåvarande 7 % till 25 % år 2000. Mot bakgrund av u-ländemas önskemål om
utvecklat industriellt samarbete och med hänsyn till att det bilaterala
svenska biståndet delvis ändrat karaktär under 1970-talet föreslog 1977 års
industribiståndsutredning bl. a. inrättandet av en fond för industriellt samarbete. Regering och riksdag beslöt inrätta en fond som kunde medverka
finansiellt i samägda tillverkande företag tillsammans med u-landspartners
och svenska företag. Riksdagen har senare avlägsnat avgränsningen till
tillverkande företag. SWEDFUND:s verksamhet skall idag främja industriell utveckling i u-länderna inom ramen för alla slags företag oavsett om
dessa sysslar med tillverkning eller någon form av tjänsteproduktion.
Fondens uppgift är att genom en relativt begränsad insats med statliga
medel stimulera svenska företag att gå in i ett samarbete i u-länder och att
satsa egna resurser häri. Stimulansen skall särskilt inriktas på de fattigare
u-länder som tidigare endast i begränsad utsträckning försökt engagera
svenska företag i industrisatsningar.
SWEDFUND är enligt sina stadgar en självständig statlig stiftelse. De
huvuduppgifter som ålagts fonden är förmedling av kontakter. medverkan
till och finansiering av investeringsstudier samt finansiell medverkan i
långsiktiga samverkansprojekt genom aktiesatsningar samt genom lån och
garantigivning.
Fondens grundkapital uppgår till 100 milj. kr. Därtill har fonden fått
statsgarantier för lån inom en ram motsvarande högst tre gånger det vid
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varje tillfälle inhetalda beloppet i SWEDFUND:s grundfond. Det totala
utestående åtagandet för aktiesatsningar. lån och garantigivning uppgick
den 27 februari 1984 till 131.1 milj. kr. Utbetalningarna uppgick vid samma
tidpunkt till ca 57 milj. kr. Fondens löpande kostnader har hittills täckts i
huvudsak av avkastning från det egna grundkapitalct. Under 'lerksamhetcns tre första ar erhölls dock administrativa bidrag från statst·udgeten på
tillsammans 9.2 milj. kr.
SWEDFUND har t. o. m. första kvartalet 1984 beslutat medverka i
sammanlagt 31 projekt. Av dessa befann sig 23 under förhandling om
genomförande. under uppbyggnad eller i produktion.
Det totala värdet av investeringarna i de 23 pågående projekten beräknas
uppgå till ca I 100 milj. kr. SWEDFUND:s totala finansiella åtagande i
dessa projekt uppgår till 131,1 milj. kr. fördelat med 45 % på vardera
aktiesatsning respektive långivning samt 10 %·i garantiåtaganden. Övriga
finansiärer är projektens svenska och lokala intressenter. nationella och
regionala utvecklingsinstitutioner, exportkreditorgan, affärsbanker m. fl. I
genomsnitt uppgår SWEDFUND:s finansiella insats till ca 12 r;.~ av projektens totala investeringskostnader medan övriga intressenter och finansiärer bidrar med återstående genomsnittliga 88 %.
Av de 23 pågående projekten ligger 16 i nuvarande eller tidigare programländer, medan de återstående sju avser projekt i lände1 med vilka
Sverige önskar utveckla ett bredare samarbete eller vars utvecldingspolitik
i övrigt ligger i linje med kriterierna för länderval enligt de grundläggande
kriterierna för SWEDFUND:s verksamhet. Det faktum att ca 2/3 av projekten finns i programländer svarar väl mot statsmakternas prioritet för
insatser i de fattigare länderna. Tendensen för den kommande femårsperioden pekar mot en fortsatt koncentration till de länder där SIDA och BITS
också är verksamma.
Genomsnittsstorleken på SWEDFUND:s insats i varje projekt är i Afrika 4, 7 milj. kr. och i Asien 8, 1 milj. kr. och de genomsnittliga t•Jtala investeringarna för projekten i deras helhet förhåller sig i liknande proportioner.
Med hänsyn till den relativt ringa storleken på projekten i Afrika och den
allmänt sett mer begränsade industriella erfarenheten där, blir arbetsinsatsen från SWEDFUND:s sida relativt stor.
De pågående projekten väntas skapa 4 300 nya arbetstillfällen i värdländerna. Flertalet projekt kommer att producera för avsättning pt~ internationella marknader och därmed bidra positivt till respektive lands valutabalans. Urvalet av projekt inriktas mot sådana som baserar sin tillverkning på
lokala råvaror och resurser. Anstrhngningar görs för att utveckla projekt
med en produktionsteknik som bedöms kunna fungera i länder med outvecklad infrastruktur och med liten tillgång till service- och undcrhållstjänster. Samtidigt läggs vikt vid projekt som medför att ny och något mer
avancerad teknik än vad som tidigare funnits. introduceras i landet.
Som svenska partners förekommer både stora och smä föret.:ig, statliga,
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kooperativa och privata. Den svenska exporten till projektens invcsteringsfas beräknas uppgå till ca 300 milj. kr. De svenska företagens intresse
är emellertid inte genomgående kopplat till export från Sverige. Andra
incitament gäller utnyttjandet av en befintlig materiell eller personell överkapacitet, marknadsföring av en ny intressant produkt samt utveckling av
ny teknik.
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BISTÅNDET FÖRDELAT PÅ ENSKILDA LÄNDER
Den följande statistiken avser de utbetalningar som gjorts budgetåret
1983/84 av biståndsorganen SIDA, SAREC, BITS, IMPOD oi:h SWEDFUND. Utbetalningar som inte kunnat länderfördelas, har f.::irts till de
regionala posterna eller övrigposten. Så har också skett med bidragen till
de länder som totalt erhållit mindre än I milj. kr. Också visst forskningsbistånd och humanitärt bistånd redovisas på det sättet. Utbetalningarna för
u-krcditer avser avräkningar mot biståndsanslaget för gåvoclement för
kreditförbindelser som utfärdats under 1983/84. SWEDFUND:s utbetalningar särredovisas eftersom de inte utgör bistånd enligt vedem,gna definitioner. Utgifterna för den centrala biståndsadministrationen t:ar utelämnats. Med hänsyn till lMPOD:s arbetssätt ingår dock i dess utbetalningar
lönekostnader för personal med undantag av chefen för kontorft samt viss
administrativ personal. Det multilaterala biståndet I under anslaget C Il
ingår inte i statistiken emedan det inte visat sig möjligt att pi:, ett rättvisande sätt fördela det bi~tåndet på enskilda länder.
Utbetalningar a,· SWEDFU'.'11> 1983/84.
Land
Botswana
Ecuador
Egypten
Guinea-Bissau
Indien
Kenya
Kina
Sri Lanka
Sudan
Tunisien
Zimbabwe

Aktiekapital
I 054

Lån

Totalt
ltkrl

950
788

I 039
263
3864
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:!854
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10734

49

49

10678
853
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853
88
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I 039
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:.864
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-.,...

Utbetalningar 1983/84 (tkr)
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Land

Land ram
inkl. landprogramkostn.
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Särskilda pro- Humanitärt Enskilda Livsgram, Regiobistånd och organimedelsnala insatser
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bistånd
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Tekniskt
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0

IMPOD
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00
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Afghanistan
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Il

11 325
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Bangladesh
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Centralafrikanska
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Chile
Colombia
Costa Rica
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2
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Ecuador
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SIDA
Land

Landram
inkl. landprogramkostn.

SAREC
Särskilda program, Regionala insatser
m.m.
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Uvsmedelsbistånd
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..,"Cl
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0
"C
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utbetalt
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-'°
00
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Gambia
Ghana
Guinea-Bissau
Indien
Indonesien
Jamaica
Jordanien
Kamerun
Kampuchea
Kap Verde
Kenya
Folkrepubliken
Kina
Folkrepubliken
Kongo
Laos
Lesotho
Libanon
Liberia

1500
52048
395 264

563
I 159

3 185
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1501

575

11896
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3697
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4866

Malaysia
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SAREC

SIDA
Land

Namibia
Nepal
Nicaragua
Nigeria
Nordjemen

Landram
inkl. landprogramkostn.

Särskilda program. Regionala insatser
m.m.

3
67 588

1435

Humanitärt Enskilda Livsmedelsbistånd och organikatastrof- sationer bistånd
bistånd
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14910
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~
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Pakistan
Paraguay
Peru
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Sao Torne och Principc
Sierra Leone
Somalia
Sri Lanka
Sudan
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Tchad
Thailand
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4
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20001
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9 297
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Uganda
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2:!054
4 728
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Nordiskt biståndssamarbete
De nordiska länderna har sedan början av 1960-talet samarbetat på
biståndsområdet. I samarbetet ingår gemensamma biståndsprojekt, som
administreras av något av de nationella biståndsorganen. SIDA administrerar den nordiska insatsen for stöd till jordbruket i Mrn;cambique. På
samma sätt administrerar Danmark kooperativa projekt i Tanzania och
Kenya, och Finland ett projekt i Tanzania för utbildning p{I jordbruksområdet.
Projektverksamhetcn inom det nordiska bisttrndssamarhctet har reglerats i en konvention mellan samtliga nordiska länder, vilken undertecknades i mars 1981. Enligt denna skall iirendcn av principiell karaktiir,
<1som utvidgning. förlängning och revision av insatserna. beslutas av det
nordiska ministerTädet, som även fastställer ekonomiska ramar. Den löpande granskningen av bist<1ndsprojekten sker genom den 1976 inrättade
ämbetsrnannakommitten för biståndsfragor. Genom konventionen upprättades även en rådgivande kommittc med lekmannarepresentation.
Förutom samarbetet på projektområdet sker regelbundna överläggningar i ämbetsmannakommitten i multilaterala och bilaterala iirenden mellan
tjänstemän i de nordiska ländernas biståndsadministrationer och utrikesministerier.
Det nordiska samarbetet i biståndsärenden omfattar även informella
överläggningar, t. ex. i anslutning till internationella möten. där de nordiska länderna ofta uttrycker en gemensam hållning. De nordiska l~lnderna
har även en gemensam representation i Världsbanken. de regionala utvecklingsbankerna och den internationella jordbruksutvecklingsfonden
<IFADJ.
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VISSA FÖRKORTNINGAR
AfDB
AfDF
AIC
ANC
ARO
AsDB
AsDF
CDB
CFA
CGIAR

CILSS

CTC

DAC
EADB
ECOSOC
EG
EKN
FAC
FAO
GATT
HABITAT
IAEA
IBRD

African Development Bank Afrikanska utvecklingsbanken
African Development f'und Afrikanska ut vecklingsfonden
Arbetarrörelsens Internationella Centrum
African National Congress
Afrikagruppernas Rekryteringsorganisation
Asian Development Bank
Asimiska utvecklingsbanken
Asian Development Fund
Asiatiska utvecklingsfonden
Caribbean Development
Karibiska utvecklingsbanBank
ken
Committcc on Food Aid
Kommitten för livsmedelsPolicies and Programmes
bistånd
Consultative Group on In- Konsultativa gruppen för
ternational Agricultural
internationell jordbruksResearch
forskning
Committee lnter-Etats de
Koordinerande kommitten
Lutte contre la Sechcrför utveckling i Sahelomess au Sahel
rådet
United Nations Centre for FN:s center för transnaTransnationa\ Corporatione\la företag
tions
Devclopment Assistancc
OECD:s kommitte för biståndsfrågor
Committce
East African Development Östafrikanska ut vecklingsBank
banken
Economic and Social
FN:s ekonomiska och sociCouncil
ala råd
The Common Market
De europeiska gemenskaperna
Exportkreditnämnden
Swcdish Export Credit
Guarantee Board
Food Aid Convention
Livsmedelshjälpskonventionen
Food and Agricultural Or- FN :s livsmedels- och jordbruksorganisation
ganization
General Agreement on Ta- Allmänna tull- och handelsriffs and Trade
avtalet
U nited Nations Center for FN: s boende- och bebygHuman Settlemcnts
gelsecenter
Internationdla atomenerInternational Atomic Energy Agency
giorganet
lnternational Bank for Re- Världs banken
construction and Development
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IEA
!CA
IDA
IDB
IEFR
IFAD

IFC
HED

!LO
IMF
IMO
IMPOD

IPPF
ISO
ITC
MON AP

NIB
OECD

OMM
OPEC
RNM
SADCC

SAREC
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lntcrnational Encrgy
Agency
International Co-operativc
Alliance
lnternational Dcvelopmcnt
Association
Interamcrican Development Bank
International Emergcncy
Food Reservc
Intcrnational Fund for
Agricultural Development
lnternational Financc
Corporation
lnternational lnstitute for
Environment and
Development
lnternational Labour
Organization
lnternational Monetary
Fund
lnternational Maritime
Organization
Import Promotion Office
for Products from
Developing Countries
lnternational Planned
Parenthood Federation
Internationel Standardization Organization
International Trade Center
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Internationella energimyndighctcn
Internationella kooperativa
alliansen (!KA)
Internationella utvecklingsfonden
Interamerikanska utvccklingsbanken
Internationella katastroflagret för livsmedel
I nternationclla jordbruksutvecklingsfonden
I nternationclla finansierings bolaget
Internationella miljö- och
naturvårdsinstitutet
Internationella arbetsorganisationcn
Internationella valutafonden
Internationella sjöfartsorganisationen
Importkontoret för u-landsprodukter

Internationella familjeplaneringsfcderationen
Internationella standardiseringsorganisationen
UNCTAD/GATTs internationella handelscentrum
Moc;ambique Nordic
Det nordiska jordbruksproAgricultural Programme
grammet för Moc;ambique
Nordiska lnvesteringsbanken
Organization for Economic Organisationen för ekonoCo-operation and Devemiskt samarbete och utlopement
veckling
Organizac;äo da Maulhier
Mozambicana
Organization of Petroleum De oljeexporterande länExporting Countries
dernas organisation
Resistencia Nacional de
Mozambique
Southern Africa Development Coordination Conference
Swedish Agency for ReStyrelsen för u-landssearch Co-operation with
forskning
Developing Countries
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SATCC

SDR
SEK
SHIA

SIDA
SLU
SWAPO
SWEDFUND

SYS
TIB
UBV
UNCDF
UNCTAD

UNDP
UNDRO
UNEP
UNESCO

UNFDAC

UNFPA
UNHCR
UNICEF
UNIDO

UNITA
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Southern African Transport and Communications Commission
Special Drawing Rights
Swedish Export Credit
Corporation
Swedish Organization of
the Handicapped International Aid Foundation
Swedish lnternational Development Authority

306

Speciella dragningsrätter
AB Svensk Exportkredit
Svenska handikapporganisationernas internationella biståndsstiftelse
Styrelsen för internationell
utveckling
Sveriges Lantbruksuniversitet

South-Wcst Africa Pcople's Organization
Swedish Fund for lndusFonden för industriellt
trial Co-operation with
samarbete med u-länder
Developing Countries
Swedish Volunteer Service Svensk Volontärsamverkan
Tanzania lndustrial Bank
Utbildning för biståndsverksamhet
United Nations Capital De- FN :s kapitalutvecklingsvelopment Fund
fond
United Nations Conference FN:s konferens för handel
on Trade and Developoch utveckling
ment
United Nations DevelopFN:s utvecklingsprogram
ment Programme
United Nations Disaster
FN: s katastrotbjälpskoorRelief Co-ordinator
dinator
United Nations EnvironFN:s miljöprogram
ment Programme
United Nation EducaFN:s organisation för uttionaL Scientific and
bildning, vetenskap och
Cultural Organization
kultur
United Nations Fund for
FN: s fond för kontroll av
Drug Abuse Control
beroendeframkallande
medel
United Nations Fund for
FN :s befolkningsfond
Population Activities
United Nations High Com- FN :s flyktingkommissarie
missioner for Refugees
United Nations Children's FN:s barnfond
fund
United Nations Industrial
FN :s organisation för induDevelopment Organizastriell utveckling
tion
Uniao National para la Independencia Total de
Angola/National Union
for the total Liberation of
Angola
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UNITAR

UNRWA

UNSO
UNV

wcc
WEP
WFP
WHO
WIPO

WMU
ZANU
ZAPU
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United Nations lnstitute
for Training and Research
United Nations Relief and
Works Agcncy for Palcstinc Refugees in the Near
East
United Nations Sudano-Sahelian Office
U nit ed Nations Volunteers
Programme
World Council ofChurches
World Employmcnt Programme
World Food Programme

307

FN:s utbildnings- och
forskningsinstitut
FN :s hjälporganisation för
Palestina-flyktingar

FN:s särskilda organ för
Sahelområdet och Sudan
FN: s volontärprogram

Kyrkornas Världsråd
ILO:s världssysselsättningsprogram
Världsli vsmedelsprogrammet
World Hcalth Organization Världshälsoorganisa tionen
World Intellectual Property Världsorganisationen för
den intellektuella äganOrganizalion
derätten
World Maritimc University Internationella sjöfartsuniversitetet
Zimbabwe African National Union
Zimbabwe African Peoples
Union
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LA]';DREGISTER
I registret upptas u-länder som. direkt eller indirekt. tar emot svenskt
bistånd.
Afghanistan 279,299
Algeriet 173. 276, 292-294. 299
Angola 45, 82. 199, 270, 273, 276,
299
Argentina 86. 272, 281, 299
Bangladesh 77, 82, 203, 279, 289.
299
Bolivia 86, 173, 272. 275, 281, 299
Botswana 82. 207. 270- 271, 276.
284, 298-299
Brasilien 281. 299
Burkina Faso 279, 299
Burundi 299
Chile 272, 299
Costa Rica 173, 299
Cuba 79, 173, 291-292, 299
Dominikanska Republiken 173.
291-292. 294. 299
Ecuador 173, 292, 298-299
Egypten 173, 29\-293, 298-299
El Salvador 272. 273
Etiopien 82. 87, 211. 275-276, 284,
289, 299
Gambia 300
Guatemala 272- 273
Guinea-Bissau 82, 215, 277, 298,
300
Indien 82, 219, 279, 289, 293, 298,
300
Indonesien 300
Irak 280
Iran 280
Jamaica 173, 300
Jordanien 300
Kampuchea 72, 280, 300
Kap Verde 82, 87, 224, 277, 300
Kenya 77, 83, 227, 277, 285, 288,
293-294, 298, 300. 303
Kina 173. 292-293, 298, 300
Laos83,231.259,300
Lesotho 45. 83, 234, 270-272. 277,
300
Libanon 74, 300

Malawi 270-271
Moc;ambique 45. 72. 83, 87. 237241, 251-252, 270-272. 278. 286,
289, 294, 300. 303
Namibia 87. 270, 301
Nepal 280, 301
Nicaragua 45, 83, 242-245, 273.
281. 289. 301
Nigeria 173, 301
Nordjemen 301
Pakistan 79, 173, 280, 292. 301
Peru 281, 301
Portugal 294. 301
Ruanda 301
Sao Torne och Principe 275. 278,
301
Seychellerna 278
Somalia 79, 278, 301
Sri Lanka 84. 246-249, 280, 286.
288, 294, 298, 3<H
Sudan 173, 275, 278. 298, 301
Swaziland 77, 79, 250-272. 270,
278, 286, 301
Sydjemen 30 I
Syrien 301
Tanzania 45. 84, 228, 253-257,
270-271, 274. 278,287,289,294.
301. 303
Thailand 280. 301
Tunisien 79, 173, 292-293, 298, 301
Turkiet 281
Uganda 279, 301
Uruguay 86, 272
Vietnam 77, 79, 84, 232. 258-261.
280, 289, 302
Zaire 289. 302
Zambia 84, 262-265, 270-271,
273-274, 279, 302
Zimbabwe 45, 84, 266-271. 279,
286. 298, 302
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Bilaga 5 .2

Förteckning över Sveriges lönade utlandsm)·ndighcter samt ackrediteringar för de stockholmsbaserade ambassadörerna per den I januari 1985.
I. Beskickningar (subsidiära ackrcditeringsortcr inom parentes)

Abidjan
(Lome. Ouagadougou, Porto Novo)
Abu Dhabi*
Addis Abeba
(Djibouti)
Alger
Amman
(Beirut)
Ankara
Athen
Bagdad
Bangkok
(Vientiane)
Beijing
<Pyongyang)
Beirut*
Belgrad
<Tiranal
Berlin
Bern
Bissau*
Bogota
<Panama)
Bonn
Brasilia
(Asuncion)
Bryssel
(Luxemburg)
Budapest
Buenos Aires
(Montevideo)
Bukarest
Canberra
(Honiara, Port Moresby, Port Vila)
Caracas
(Bridgetown, Port of Spain)
Colombo*
Damaskus
Dar es Salaam
Dhaka
Dublin
Gahorone
(Maseru)
* beskickningen förestås av en

I.

Guatemala
(San Salvador, Tegucigalpa)
Haag
Hanoi
Harare
Havanna
<Kingston)
Helsingfors
Islamabad
(MalC)
Jakaria
Kairo
(Khartoum)
Kinshasa*
Kuala Lumpur
(Rangoon)
Kuwait
(Abu Dhabi. Doha. Manarna)
Köpenhamn
Lagos
(Accra)
Lima
(La Paz)
Lissabon
(Bissau. Praia)
London
Luanda
!Sao Torne)
Lusaka
(Lilongwe)
Madrid
Managua
<San Jose)
Mani la
Maputo
(Mbabane)
Mexico
Monrovia'
Moskva
( Ulan Bator)

f. charge d'affaires
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Nairobi
(Bujumbura, Kampala. Kigali)
New Dclhi
((olombo. Kathmandu)
Oslo
Ottawa
(Nassau)
Paris
Prag
Pretoria
Pyongyang"'
Quito
Rabat
Riyadh
( Muscat. Sana)
Reykjavik
Rom
!Yalctta)
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Santiago de Chile
Seoul
Singapore
<Bandar Seri Begawan)
Sofia
Teheran
!Kabul)
Tel Aviv
(Nicosia)
Tokyo
Tripoli
Tunis
Vientianc*
Warszawa
Washington
Wellington
(Apia. Nuku alofa. Suva)
Wien

Il. Delegationer
Sveriges ständiga representation vid Förenta nationerna i New York
Sveriges ständiga delegation vid de internationella organisationerna i Geneve
Sveriges nedrustningsdelegation i Gencvc
Sveriges delegation vid Organisationen för ekonomiskt samarbete och
utveckling (0ECD) i Paris
Sveriges delegation vid de Europeiska gemenskaperna (EG) i Bryssel
Sveriges delegation vid Europarådet i Strasbourg
III. Lönade konsulat
a) Generalkonsulat
Amsterdam
Berlin
Chicago
Frankfurt
Hamburg
Hongkong
Istanbul
Leningrad
Los Angeles
Marseille
Minneapolis
Montreal
Mi.inchen
New York
Rio de Janeiro
Sydney

b) Konsulat
Barcelona
Jeddah
Las Palmas
Mal aga
Mariehamn
Palma de Mallorca
Szczecin
Vancouver
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Stockholmsbaserade ambassadörer

De fem sändebuden har följande ackrediteringar:
I. Bamako <Mali). Banjul <Gambia). Conakry (Revolutionära Folkrepubliken Guinea), Dakar !Senegal), Freetown (Sierra Leone), Monrovia
(Liberia). Niamey !Niger) och Nouakchott (Mauretanien).
" Bclmopan <Belize). Castries (St Lucia). Georgetown <Guyana). Paramåribo <Surinam). Port-au-Princc (Haiti), Santo Domingo (Dominikanska Republiken) och St Georges (Grenada).
3. Aden (Demokratiska Folkrepubliken Yemen). Mogadishu <Somalia),
Moroni (Comorerna). Port Louis (Mauritius), Antananarivo (Madagaskar) och Victoria <Seychellerna).
4. Bangui (Centralafrikanska Republiken}, Brazzaville <folkrepubliken
Kongo). Kinshasa <Zaire), Libreville (Gabon), Malabo IEkvatorialguinea) och Yaounde (Kamerun).
5. Vatikanstaten/Heliga Stolen.
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BilaRa 5.3

Förslag till
Lag om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom utrikesdepartementets verksamhetsområde
Härigenom föreskrivs följande.
I § Stiftelsen Svenska institutet prövar
I. frågor om statliga stipendier för att främja journalistutbyte, internationellt kulturutbyte, internationellt utbyte inom studier och forskning
samt internationellt erfarenhetsutbyte,
2. frågor om statsbidrag till internationellt kulturutbyte inklusive kulturutbyte med utvecklingsländer, svensk litteratur i utlandet, internationellt
utbyte inom studier och forskning samt internationellt erfarenhetsutbyte.
2 § Institutet får, i fråga om vid institutet anställd personal. fatta sådana
beslut som avser myndighetsutövning i den mån inte annat är föreskrivet.
3 § Förvaltningsuppgifter som avses i denna lag utövas enligt föreskrifter
som regeringen beslutar.
Regeringen kan besluta om undantag från föreskrifterna i denna lag.
Denna lag träder i kraft den I juli 1985.
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Register
A.

Utrikesdepartementet m.m.
A I. Utrikesförvaltningen, Ji.irsla,l?.1a11sla,I,' ........ .
A 2. Utlandstjänstemännens representation, re.1·1·1Tatio11sanslat: ............................... .
A 3. Inköp, uppförande och iståndsättande av fastigheter för utrikc.:srepresentationen, resermtio11sanslag ................................... .
A 4. Inventarier för beskickningar. delegationer och
konsulat. reservation.HmShi,l? ............... .
A 5. Kursdifferenser, .fnrsla,l?sanslag ............. .
A 6. Ersättning åt olönade konsuler, flirslapans/ag .
A 7. Särskilda förhandlingar med annan stat eller inom
internationell organisation, .fi"irsla,l?sanslug .... .
A 8. Nordiskt samarbete,.f{irs/ag.rnns/ag ......... .
A 9. Vissa nämnder m.m. ,.fi'irslagsanslag ........ .
A JO. Kommitt~er m. m .. rcsen·atio11sa11sla,l? ....... .
A 11. Extra utgifter, reservation.rnnslag ........... .
A 12. Officiella besök m.m.Jörslugsanslag ........ .
A 13. Lån till personal inom utrikesförvaltningen m.m.,
re.1·e1Tutionsans/ag ........................ .

924495000
13 880000

42 000000
9810000
I 000
8 700000
31 050000
I 000000
600000
4635 000
600000
6000000
7700000
I 050471000

B.

Bidrag till vissa internationella organisationer
B I. Förenta Nationerna, _forsla,!,'sanslag ......... .
B 2. Nordiska ministerrådets allmänna budget. förslagsansla,!,' .................. ·.......... : .. .
B 3. Europarådet ,förslagsa11slag ................ .
B 4. Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (0ECD),f6rslag.rnns/ag ........... .
B 5. Europeiska frihandelssammanslutningen
<EFTAJ.förslagsa11slug .................... .
B 6. Byråer för handels- och råvarufrågor m.m., Järs/agsans/ag ............................... .
B 7. Internationell råvarulagring, .fårs/af?s1111slag
B 8. Övriga internationella organisationer m.~ .. försfa,l?sans/ag ............................... .

115 000000
83872000
12 300000
19000000
11 500000
8487000
3 700000
700000
254559000

C.

Internationellt utvecklingssamarbete
C I. Bidrag till internationella biståndsprogram, reservarionsanslag ............................. .
C 2. Utvecklingssamarbete genom SIDA, resermtion.rnnslag ............................... .
C 3. Information, reserl'(llion.rnnslag ............ .
C 4. Styrelsen för internationell utveckling <SIDAJ,
förs/apans/ag ............................ .
C 5. Nämnden för u-landsutbildning,.fi'irs/a,l?Sans/a,t:
C 6. Styrelsen för u-landsforskning (SAREC). reser1·ation.rnns/ag ............................. .
C 7. Nordiska afrikainstitutet, förslai:sans/ag
C 8. Övriga u-landspolitiska insatser rn.m., reserl'{ltio11sa11slaR ............................... .

2280000000
4196735000
24600000
181605 000
17 800000
173 715 000
3195000
I 029350000
7907000000
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Information om Sverige i utlandet
D I. Svenska institutet, rescrvationsanslug ....... .
D 2. Sverige~ Riksradios programverksamhct för utlandet. resen•ationsanslag .................. .
D 3. Övrig information om Sverige i utlandet. reser\'{jtionsanslag ............................... .

314

40353000

:n 600 ooo
12420000
86373000

E.

Utrikeshandel och exportfrämjande
E I. Kommerskollegium, förslagswzslax ......... .
E . ., Exportfrämjande verksamhet, rcserrntion.rnnslax ..................................... .
E 3. Exportkreditnämnden. tiiekande av vissa förluster. förslagsanslag ........................ .
E 4. Krigsmateterielinspektionen . .fi'irs/agsanslag .. .
E 5. lnteramcrikanska utvecklingshankcn,j('irs/agsanslag ..................................... .
E 6. Importkontoret för u-landsprodukter. reservutionsanslag ............................... .

33452000
224 500000
I 000
I 000
21 500000
I 000
279455000

t".

Diverse
F I. Ekonomiskt bistånd till svenska medborgare i utlandet m.m.,förslagsanslag ................ .
F 2. Resekostnader för inom Förenta Nationerna utsedda svenska stipendiater, reservationsans/ag
F 3. Information om mellanfolkligt samarbete, nedrustningssträvandcn och andra utrikespolitiska
frågor. reservationsanslag .................. .

3 600000
75 000

8 470 000

F 4. Bidrag till Stockholms internationella fredsforsk-

ningsinstitut (SIPRI), reservationsanslag

..... .

14 500 000

F 5. Vissa åtgärder för rustningshegränsning och kon-

troll, fiirslagsanslag ....................... .
F 6. Forskningsverksamhet vid utrikespolitiska institutet, reservationsans/af! ................... .
F 7. Stockholmskonferensen: Förvaltningskostnader.
förslagsans/ag ............................ .
F 8. Stockholmskonferensen: lnvesteringskostnader,
reservationsanslag ........................ .
F 9. Forskningssamarbete med europeiska gemenskaperna. förs/agsanslag ...................... .

54 500 000

Summa kr.

9713744000

10855000
I 855 000

I 000
4 2 000 000
135886000
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Försvarsdepartementet
Översikt
Till försvarsdepartementet hör
det militära försvaret
civilförsvaret
det ekonomiska försvaret
det psykologiska försvaret
övrigt totalförsvar
räddningstjänsten i fred.
I departementet bereds dessutom ärenden rörande samordning mellan
totalförsvarets olika grenar.

-

Det militära försvaret
Försvarsmaktens nuvarande resurser
Försvarsmaktens resurser efter mobilisering framgår av följande sammanställning.

Armen
Fältförband

Loka/försvarsförband

23 infanteri- och norrlandsbrigader
(motsvarande)
4 pansarbrigader (motsvarande)
I mekaniserad brigad
Ca 100 självständiga infanteri-,
pansar-, artilleri- och luftvärns (robot)bataljoner m. m.
Fördelningsstaber med stabs- och
sambandsförband
Totalt ca 300 000 man

Ca I00 bataljoner
400-500 självständiga kompanier
Totalt ca 300000 man

I

Hemvärnet ca 100000 man

Armen totalt ca 700 000 man
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Marinen

Flygvapnet

2 ytattackflottiljcr (I jagare . 2
kustkorvetter och IO robotbåtar)
I självständig robotbåtsdivision
(2 robotbåtar, 4 torpedbåtar)
4 patrullbåtsdivisioner ( 16 patrullbåtar)
4 helikopterdivisioner
Ubåtsflottiljcr ( 12 ubåtar)
Minfartygsflottiljer (3 minfartyg
samt hjälpminfartyg)
Minröjningsflottiljer
5 kustartilleribrigader
Kustartilleribataljoner
Spärrbataljoner och spärrkompanier (fasta och rörliga)
Artilleri- och robotbatterier
Kustjägarkompanier
Minutläggningsdivisioner
Ca 30 lednings- och basförband

12 jaktflygdivisioner
5 ,5 medel tunga attackflygdivisioner, 4 lätta attackflygdivisioner
6 spaningsflygdivisioner
5 transportflyggruppcr och en
transportflygdivision
4 sambandsflygdivisioncr
10 helikoptergrupper
50 lednings-, stridslednings- och
luflbevakningsförband samt flygbasbataljoner

Operativ ledning m. m.
H ögk varterel
6 militärområdesslaber m. m.

Totalt kan försvarsmakten mobilisera ca 850000 man (inkl. hemvärn).

Det militära försvarets fortsatta utveckling
1982 års försvarsbeslut ligger till grund för del militära försvarets fortsatta utveckling. Inträffade ubåtsincidenter har lett till att statsmakterna
beslutat om åtgärder inom ubåtsskyddsområdet som höjer ambitionsnivån
över försvarsbeslutets intentioner.
På grundval av en bred parlamentarisk uppgörelse mellan de partier som
är företrädda i riksdagens försvarsutskott, beslutade riksdagen vidare att
öka utgiftsramen för det militära försvaret med 600 milj. kr. per budgetår
fr. o. m. budgetåret 1984/85. Dessutom beslutades att försvarsprisindex
under återstoden av innevarande försvarsbeslutsperiod skall kompletteras
så att hänsyn tas till växelkurser och prisutveckling i utlandet.
Nu föreslås att planeringen för de två sista budgetåren i försvarsbeslutsperioden sker inom en planeringsram av 20909 milj. kr. för budgetåret
1985/86 och 20908 milj. kr. för budgetåret 1986/87 i prisläget februari 1984.
Krigsorganisationen utvecklas i huvudsak enligt 1982 års försvarsbeslut
och i enlighet med den inriktning som förordades i prop. 1983/84: 112 om
det militära försvarets fortsatta utveckling m. m. Utbildningen av värnpliktiga genomförs i huvudsak enligt 1982 års försvarsbeslut. Det innebär bl. a.
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att grundutbildningskontingentens storlek anpassas till de relativt stora
vämpliktskullar som finns nu.
1982 års försvarsbeslut innebar i nera avseenden omfattande förändringar av fredsorganisationen. Förband inom alla försvarsgrenar berörs av
nedläggningar, omlokaliseringar och sammanslagningar. De långsiktiga besparingsmål som sattes upp för fredsvcrksamhcten bedöms kunna nås.

Förbättrade värnpliktsförmåner

Regeringen föreslår förbättringar av värnpliktigas förmåner från den
juli 1985 med sammanlagt ca 60 milj. kr. Dagersättningen höjs från 23 till 25
kr. och utryckningsbidraget från I 500 till 2 000 kr. Höjningen _av utryckningsbidraget föreslås gälla fr. o. m. den I januari 1985. Maximibeloppet
för familjepenning för maka höjs från I 560 till I 860 kr. för månad och
maximibeloppet för familjepenning för barn från 780 till 855 kr. för månad.
Tillägget till bostadsbidrag för vissa ensamstående höjs från 60 till 150 kr.
för månad.

Civilförsvaret
Ch'ilförsvarets nuvarande resurser

Civilförsvarets resurser efter mobilisering framgår av följande sammanställning.

Ledning

Räddning

Centrala, regionala och lokala
ledningsenheter
12 alarmeringsledningar grupperade i luftförsvarscentraler
30 flyggrupper

268 fältstaber
718 undsättningsplutoner
350 sjukvårdsplutoner
434 vattengrupper för brandtjänst
244 specialplutoner för bl. a.
skyddstjänst
474 observationsgrupper
117 förvaltningsenheter
791 underhålls-, förråds- och teknikerenheter
5 231 ordnings- och bevakningsenheter (skall överföras till polisväsendet resp. försvarsmakten)
790 verkskyddsenheter

Skydd

Organisation för utrymning och inkvartering
55 000 skyddsrum med ca 6 miljoner platser
4,3 miljoner skyddsmasker
och motsvarande skydd för barn
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I kommunerna organiseras dessutom drygt I 500 självständiga brandgrupper för lokal brandtjänst.
Totalt ingår ca 250000 personer i civilförsvarets krigsorganisation, varav
ca 45 000 personer i verkskyddet. Omfattande ändringar i krigsorganisationen har genomförts. Ytterligare sådana skall genomföras under den
pågående femårsperioden.

Civilförsvarets fortsatta utveckling
· Civilförsvarets utveckling under perioden 1985/86-1989/90 skall ha den
inriktning som anges i 1982 års försvarsbeslut. Huvudinriktningen skall
vara att ge befolkningen skydd mot verkningarna av konventionella stridsmedel. Skyddet mot kärnvapen och kemiska stridsmedel skall dock ägnas
ökad uppmärksamhet. Förmågan att möta verkningarna av ett överraskande angrepp skall ökas.
Kommunerna övertar den 1 januari 1987 ansvaret för ledningen av
civilförsvarsverksamheten i krig på lokal nivå och det planläggningsansvar
i fred som hänger samman därmed. Kommunerna påbörjar redan nu sin
planläggning.
Hemskyddsorganisationen byggs upp under planeringsperioden och införs i krigsorganisationen den 1 januari 1987. Den skall när den är färdig
bestå av 8 000 hemskyddsgrupper om vardera tre personer, alla rekryterade och utbildade i fred, samt närmare 100000 hemskyddsombud under
civilförsvarsberedskap. Minst 60 % av personalen i hemskyddsgrupperna
beräknas vara krigsplacerad den 1 januari 1987.
I avvaktan på att kommunerna har utarbetat lokala skyddsplaner föreslås för 1985/86 att beställningen av nya skyddsrum i småhusområden
starkt begränsas. Regeringen föreslår en bemyndiganderam på 545 milj. kr.
(i prisläget februari 1984) för skyddsrum för budgetåret 1985/86.
Skyddsmasker och motsvarande skydd för barn föreslås bli anskaffade
enligt en plan som innebär att behoven för hela civilbefolkningen täcks
under budgetåret 1994/95.
För civilförsvar (utom skyddsrum) föreslås en planeringsram på 2271,3
milj. kr. (i prisläget februari 1984) för perioden 1985/86-1989/90. För budgetåret 1985/86 föreslås en utgiftsram om 450,5 milj. kr. i samma prisläge.

Det ekonomiska försvaret
Det ekonomiska försvarets resurser skall inriktas på att klara oundgängliga behov vad gäller livsmedel, beklädnad, värme samt hälso- och sjukvård. Den dyrbara lagringen minskas till förmån för främst satsningar på
inhemska substitut och förberedelser för omställning till inhemsk produktion i ett krisläge.
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Regeringens budgetförslag för det ekonomiska försvaret finns på flera
huvudtitlar och omfattar tillsammans ca 1504 milj. kr. Över försvarsdepartementets huvudtitel beräknas 432,5 milj. kr.

Övrigt totalförsvar inkl. psykologiskt försvar
Övrigt totalförsvar omfattar de delar av totalförsvaret som inte ingår i
det militära försvaret, civilförsvaret eller det ekonomiska försvaret. Övrigt
totalförsvar indelas i programmen Ledning m. m.. Psykologiskt försvar,
Telekommunikationer. Viss polisverksamhet samt programmet Hälso- och
sjukvården samt socialtjänsten i krig.
Verksamheten skall bidra till att nödvändiga samhällsfunktioner skall
kunna hållas i gång i kris och under krig och att de andra totalförsvarsgrenarna skall kunna understödjas.
Regeringens budgetförslag uppgår till ca 494 milj. kr. Över försvarsdepartementets huvudtitel beräknas 97 milj. kr.

Räddningstjänst
Kustbevakningens beredskap för bekämpning av olje- och kemikalieutsläpp förstärks genom fortsatt anskaffning av materiel.
Förslagen för räddningstjänsten uppgår till totalt 35 milj. kr.

Sammanfattning
Förändringarna inom försvarsdepartementets verksamhetsområde i för-

hållande till statsbudgeten för budgetåret 1984/85 framgår av följande sammanställning (milj. kr.).
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Anvisat
1984/85

A.

Försvarsdepartementet m. m.

8.
C.
D.
E.
F.

Armeförband
Marinförband
Flygvapenförband
Operativ ledning m. m.
Gemensamma myndigheter m. m.

Summa 8-F (det militära
försvaret)
G.

Civilförsvar !inkl.
skyddsrum)

43,3
7 225,0
3 031.0
6 825.4
818.6
3285,7 1
21185,7

Förslag
1985/86
45,1
7772,0
3 354.6
7187.2
868,6
3876.1 2
23058,5

I 083,W

1246,54

H.

Ekonomiskt försvar

386,1

432,5

6
Förändring
+

1,8

+
+
+
+
+

547.0
323,6
361.8
50,0
590.4

+1872,8
+ 163,5
+

46,4

I.

Övrigt totalförsvar

136,8

97,0

J.

Räddningstjänst

33,3

34,9

+

1,6

K.

Övriga ändamål

157,6

167,2

+

9,6

23025,9

25 081,7

Totalt för försvarsdepartementet

1
Inkl. I 650 milj. kr. för beräknade pris- och
budgetåret 1984/85.
1
Inkl. 2 150 milj. kr. för beräknade pris- och
budgetåret 1985/86.
3
Inkl. 100 milj. kr. för beräknade pris- och
budgetåret 1984/85.
4
Inkl. 113 milj. kr. för beräknade pris- och
budgetåret 1985/86.

39,8

+2055,8

löneökningar till medelprisläget för
löneökningar till mcdelprislägct för
löneökningar till medelprisläget för
löneökningar till medelprisläget för
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Utdrag
PROTOKOLL
vid regeringssammanträde
1984-12-20

Föredragande: statsrådet Thunborg
Anmälan till statsbudgeten för budgetåret 1985/86 såvitt avser försvarsdepartementets verksamhetsområde

1 Huvudtitelns utformning
Bilagan har i huvudsak disponerats på samma sätt som bilaga 6 till 1984
års budgetproposition. Efter littera A. Försvarsdepartementet m. m. följer
avsnitt om förberedelser för 1987 års försvarsbeslut, säkerhetspolitik samt
strukturförändringar och samordning. Dessa avsnitt är gemensamma för
totalförsvaret. Propositionen har efter dessa delar avsnitt om det militära
försvaret, civilförsvaret, det ekonomiska försvaret och övrigt totalförsvar
m. m. Det sistnämnda avsnittet innehåller littera I. Övrigt totalförsvar,
littera J. Räddningstjänst och littera K. Övriga ändamål.
Ett nytt anslag E4. Operativ ledning m. m.: Forskning och utveckling
föreslås tillkomma. Det nuvarande anslaget I I. Beredskapsnämnden för
psykologiskt försvar föreslås fr. o. m. budgetåret 1985/86 benämnas I I.
Styrelsen för psykologiskt försvar (jfr prop. 1983/84: 166, FöU 21, rskr
349).
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Fjärde huvudtiteln

A. Försvarsdepartementet m. m.
A I. Försvarsdepartementet
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

32093539
27300000
30200000

Kostnader och medelsbehov (I 000-tal kr.)
1984/85

Personal

144

Beräknad
ändring
1985/86

1,5

Anslag
Förvaltnings kostnader
Därav
personalkostnader
Lokalkostnader
Till regeringens disposition

27096

+2958

24191
124

+ 22

+2343

80

80

27 300

+2900

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 30,2
milj. kr. Vid min bedömning av försvarsdepartementets medelsbehov har
jag tagit hänsyn till den reducering av anslaget med 2 % som en tillämpning
av huvudförslaget medför.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Försvarsdepartementet för budgetåret 1985/86 anvisa ett
förslagsanslag av 30 200 000 kr.

A 2. Vissa nämnder m. m. inom totalförsvaret
1983/84 utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

7049424
6870000
6150000

Från anslaget täcks utgifter för bl. a. totalförsvarets chefsnämnd, delegationen för efterforskningsbyråns verksamhet, oljekrisnämnden och riksnämnden för kommunal beredskap.
Från anslaget utgår vidare bidrag till Centralförbundet Folk och Försvar
och till Stiftelsen Gällöfsta kurscentrum samt till Svenska röda korset.
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Kostnader och medelsbehor ( 1000-tal kr. J
Primäruppdrag m. m.

1984/85

Beräknad ändring 1985/86
Nämnden

Föredraganden

Anslag

I. Totalförsvarets upplysningsnämnd
2. Ovriga nämnder
Bidrag till
3. Centralförbundet
Folk och Försvar
4. Stiftelsen Gällöfsta
kurscentrum
5. Svenska röda korset
Medels behov

1510
435

-1510 1
+ 722

-1510 1
+ 640

2035

+ 601

+

2500
390

+ 550
+ 35

6870

+

+ 75
+ 10
- 720

398

65

1
Totalförsvarets upplysningsnämnd uppgår den I juli 1985 i styrelsen för psykologiskt försvar (anslaget I I).

1. Övriga nämnder
Pris- och löneomräkningen samt vissa volymförändringar inom de övriga
nämnderna medför att kostnaderna ökar med 722 000 kr.

2. Bidrag
Centralförbundet Folk och Försvar, Stiftelsen Gällöfsta kurscentrum
och Svenska röda korset begär sammanlagt I 186000 kr. mer i bidrag för
verksamheten.

Föredragandens överväganden
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget för nästa
budgetår till 6150000 kr. Vid min bedömning av nämndernas medelsbehov
har jag tagit hänsyn till den reducering av anslaget med 2 % som en
tillämpning av huvudförslaget medför.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Vissa nämnder m. m. inom tota/försvaret för budgetåret
1985/86 anvisa ett förslagsanslag av 6150000 kr.

A 3. Kommitteer m. m.
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

8778340
8600000
8200000

Med hänsyn till den beräknade omfattningen av utredningsverksamheten bör anslaget för nästa budgetår uppgå till 8,2 milj. kr.
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Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Kommitteer m. m. för budgetåret 1985/86 anvisa ett reservationsanslag av 8 200 000 kr.

A 4. Extra utgifter

1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

547293
535000
535 000

Reservation 411 517

Anslaget bör för nästa budgetår föras upp med 535 000 kr.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Extra ut1:ifter för budgetåret 1985/86 anvisa ett reservationsanslag av 535 000 kr.
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2 Förberedelser för 1987 års totalförsvarsbeslut
Till grund för totalförsvarets långsiktiga utveckling ligger 1982 års totalförsvarsbeslut (prop. 1981/82: 102 bil. 2, FöU 18, rskr 374) med den inriktning som statsmakterna gav detta beslut under våren 1983 (prop.
1982/83: 100 bil. 6, FöU 9. rskr 271). Riksdagen har därtill beslutat om
särskilda åtgärder för att förbättra vår ubåtsskyddsförmåga (prop.
1983/84: 25 bil. 2. FöU 9, rskr 118) och om vissa begränsningar av utgifterna för civilförsvaret (prop. 1983/84: IOO bil. 6, FöU 15. rskr 219). Vidare
beslutade riksdagen om inriktningen av det militära försvaret våren 1984
(prop. 1983/84: 112. FöU 20, rskr 348), varvid utgiftsramen för budgetåren
1984/85-1986/87 höjdes med 600 milj. kr. per år. Detta senare beslut grundades bl. a. på särskilda analyser av situationen till följd av den ogynnsamma utvecklingen av främst dollarkursen och i anslutning härtill på
överläggningar mellan företrädare för de partier som är representerade i
försvarsutskottet. Vidare har riksdagen beslutat att med hänsyn till det
rådande samhällsekonomiska och statsfinansiella läget skall ambitionsökningarna i 1982 års försvarsbeslut rörande civilförsvaret inte till alla delar
genomföras i den takt som tidigare hade planerats (prop. 1983/84: 40 bil. 2,
FöU 7, rskr 88).
Regeringen avser att efter årsskiftet 1986-1987 förelägga riksdagen förslag till säkerhetspolitikens inriktning och totalförsvarets fortsatta utveckling efter budgetåret 1986/87. Arbetet med att ta fram erforderligt underlag
för detta förslag och för riksdagens beslut med anledning härav har pågått
sedan år 1982. Orientering om arbetet har lämnats till riksdagens utrikesoch försvarsutskott.
Regeringen har i mars 1984 beslutat tillkalla en kommitte med uppdrag
att överväga och lämna förslag om säkerhetspolitikens inriktning och totalförsvarets fortsatta utveckling m. m. efter budgetåret 1986/87. Kommitten.
som har antagit namnet 1984 års försvarskommitte, skall lämna sitt förslag
till regeringen efter årsskiftet 1985-1986. Under våren avser kommitten
redovisa sina analyser och överväganden om svensk säkerhetspolitik.
Underlag för försvarskommittens arbete tas fram bl. a. av 1983 års värnpliktsutbildningskommitte och av myndigheterna. Värnpliktsutbildningskommitten har i augusti 1984 överlämnat betänkandet (SOU 1984: 71)
Värnplikten i framtiden. I tilläggsdirektiv (Dir 1984: 15) har utredningen
fått i uppdrag att se över dels utbildningen av vapenfria tjänstepliktiga, dels
den nuvarande ordningen för frikallelse från värnpliktens fullgörande.
Kommittens överväganden och förslag i dessa frågor skall vara avslutade
under år 1985.
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Myndigheterna har i juni 1984 överlämnat den första delen av sina
rapporter. Det nu pågående studie- och planeringsarbetet vid myndigheterna skall rapporteras senast den I oktober 1985.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen bereder riksdagen tillfälle
att ta del av vad jag har anfört om förberedelser för 1987 års
totalförsvarsbeslut.
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3 Säkerhetspolitiska överväganden
Förhållandet mellan supermakterna har under de senare åren varit mycket kyligt. Den konstruktiva dialog som inleddes under avspänningsperioden i början av 1970-talet avstannade i stort sett i slutet av 1970-talet.
Allt färre kontaktvägar har under senare år hållits öppna. Mot slutet av år
1984 kunde dock en viss ljusning skönjas i och med tillkännagivandet att
USA och Sovjetunionen enats om ett sammanträffande på utrikesministernivå för att diskutera viktiga nedrustningsfrågor. Det är ännu ovisst vad
detta kan leda till och svårt att se hur spänningen och misstänksamheten
inom en nära framtid skulle kunna vändas i samarbete och en konstruktiv
dialog.
De spända relationerna mellan supermakterna sätter sin prägel på hela
det internationella klimatet. Eftersom supermakterna uppfattar att deras
intressen är direkt berörda i många regionala och lokala konflikter i världen, kan även geografiskt begränsade oroligheter få vittomfattande säkerhetspolitiska konsekvenser. Ett exempel på detta är utvecklingen i Mellersta Östern, där de djupa motsättningarna mellan Israel och flertalet av
dess grannar på senare år centrerats kring Libanon. Kriget mellan Iran och
Irak fortsätter på femte året med mycket stora offer på båda sidor utan att
någon lösning kan skönjas. Tillförsel av mer avancerade vapensystem och
anfall mot tankfartyg och oljeanläggningar innebär en fara för ytterligare
upptrappning av konflikten.
Den sovjetiska interventionen i Afghanistan går in på sitt sjätte år.
medan befolkningens motstånd och omvärldens protester mot detta grova
övergrepp mot folkrättens principer och ett litet lands suveränitet fortsätter. Sverige har uttryckt en bestämd reaktion mot de brott som begåtts mot
de folkrättsliga reglerna för skyddet av befolkningen. I Centralamerika
möts folkliga krav på en drägligare tillvaro efter århundraden av nöd och
förtryck med fortsatt militärt våld och förtryck. Yttre inblandning i form av
vapenleveranser och militärt bistånd innebär samtidigt ökade risker för
öppet krig i regionen. I södra Afrika och Sydostasien har utvecklingen
visat hur stormakternas engagemang på grund av strategiska intressen
fördjupar lokala konflikter och försvårar fredliga lösningar baserade på
respekt för folkens oberoende och rätt till självbestämmande.
Tid efter annan har motsättningar mellan folkliga frihetssträvanden och
regimernas kontrollkrav skapat spänning i Östeuropa.
Inom båda maktblocken har under senare år försvarsstrategin varit
föremål för intensiva diskussioner. Inom Warszawapakten diskuteras i
ökad grad möjligheten av utdragna konventionella operationer i samband
med ett krig i Europa. Sovjetunionen har deklarerat att man inte kommer
att vara först att använda kärnvapen. Inom NATO förefaller det vara en
allt mera utbredd åsikt att det upplevda beroendet av tidig kärnvapeninsats
bör minskas genom förstärkning av det konventionella försvaret.
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Den kvalitativa kapprustningen har fortsatt i ett uppdrivet tempo, medan
obetydliga framsteg gjorts under året i rustningskontroll- och nedrustningsfrågor. Den växande fredsrörclscn utgör en sund reaktion mot regeringarnas oförmåga att bryta de etablerade rustningsmönstrens onda cirkel.
Huvudansvaret för de uteblivna resultaten i nedrustningsarbetet får bäras
av de båda supermakterna. Samtalen om begränsning av de strategiska
kärnvapnen, de s. k. START-förhandlingarna, har efter avbrottet i slutet
av 1983 helt legat nere. Mot bakgrund av den snabba militärtekniska
utvecklingen är det angeläget att snarast få till stånd förhandlingar om
stopp för rymdvapenutvecklingen. De sonderingar som hittills gjorts har
dock inte lett till något resultat.
Supermakternas förhandlingar i Geneve om de regionala kärnvapnen i
Europa avbröts på senhösten 1983. NATO: s utplacering av nya medeldistansraketer i Västeuropa har följts av utplacering av nya sovjetiska kärnvapensystem i DDR och Tjeckoslovakien. Ett nytt och farligt skede i
kärnvapenkapprustningen i Europa har sålunda inletts.
Även andra pågående förhandlingar av betydelse för Europas säkerhet
präglas av låsningar och djupa motsättningar. Wiensamtalen om militära
styrkereduktioner i Centraleuropa (MBFR) avbröts i slutet av år 1983 men
återupptogs i mars 1984. Några påtagliga framsteg har emellertid inte gjorts
sedan dess. Inte heller vid nedrustningsförhandlingarna i Geneve har man
nått överenskommelser på senare år. Beträffande frågan om förbud mot
C-stridsmedel har dock vissa framsteg gjorts under året. I fråga om förbud
mot militärt angrepp mot kärnkraftverk har Sverige tagit ett nytt initiativ.
Konferensen om förtroende- och säkerhetsskapande åtgärder och nedrustning i Europa inleddes i Stockholm i januari 1984. Därmed har etablerats ett viktigt forum för en fortsatt dialog mellan öst och väst i syfte att
minska misstron mellan maktblocken. minska risken för en väpnad konflikt och på sikt ge bidrag till en nedrustningsprocess. Konferensen är
också viktig därför att arbetet i så många andra fora legat nere. Värdskapet
för Stockholms-konferensen lägger ett speciellt ansvar på Sverige att bidra
till framsteg i förhandlingarna. Tillsammans med andra neutrala och alliansfria stater söker Sverige bidra med konstruktiva förslag till lösningar.
som även tillgodoser våra egna säkerhetsintressen. I slutet av 1984 kunde
slutligen en uppgörelse träffas om formerna för konferensens arbete. Därmed har vägen öppnats för mera konkreta förhandlingar.
De nordiska länderna kan inte undgå att beröras av de stormaktsmotsättningar som gäller Europa. Härtill kommer dessutom att det nordiska
området i sig successivt vuxit i strategisk betydelse. Huvudorsaken till
denna utveckling är utbyggnaden av de sovjetiska marinbaserna på Kolahalvön, vilkas lokalisering till stor del är betingad av globalstrategiska och
geografiska faktorer i förening med den vapentekniska utvecklingen. Denna utbyggnad har följts av det norska beslutet om förhandslagring i mellersta Norge av viss utrustning för amerikanska marinkårsförband. Den
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ökning av den militära aktiviteten i det nordiska området som ägt rum på
båda sidor bör i första hand ses som ett led i supermakternas bevakande av
sina globala intressen och som en del av den strategiska maktbalansen dem
emellan. Utvecklingen får dock på olika sätt återverkningar också för
Nordens del. Vårt land befinner sig inte längre i periferin av stormakternas
militärstrategiska intressekonflikter. Ett tecken härpå är de allvarliga
kränkningar av svenskt territorium som ägt rum under de senaste åren.
Respekten för vår säkerhetspolitiska linje kräver att vi redan i fredstid
ingriper med största fasthet mot kränkningar av vårt territorium. Betydande resurser har anslagits för att påskynda en förstärkning av ubåtsskyddet.
Vår förmåga att upptäcka och ingripa mot främmande ubåtar stärks nu
efterhand. Det är vår skyldighet och vår bestämda föresats att med alla till
buds stående medel hävda Sveriges territoriella integ1itet. Regeringen
kommer inte att tveka att ingripa mot den eller dem som kränker svenskt
territorium. Målet är och förblir att förmå främmande makter att avstå från
kränkningar.
Det är ett globalt intresse att kärnvapnens roll i stormakternas relationer
reduceras. I de nordiska länderna finns inte några kärnvapen. Det är
viktigt att detta förhållande består. Regeringen önskar därför att få till
stånd en kärnvapenfri zon i Norden. Syftet med ett zonarrangemang är att
främja avspänningen i vår del av världen och att minska risken för kärnvapenanvändning mot det nordiska området. Arbetet för en korridor i Centraleuropa fri från slagfältskärnvapen är också ett led i strävanden att
minska spänningen mellan stormaktsblocken. Samtidigt syftar det till all
minska risken för att en väpnad konflikt snabbt trappas upp till ett för alla
parter förödande kärnvapenkrig. Regeringen avser att fortsätta arbetet
med dessa förslag i förvissningen att ett genomförande av dem verksamt
kan bidra till att lindra motsättningarna mellan blocken och därmed öka
vår egen säkerhet.
De senaste årens allvarliga utveckling i världen förändrar inte de grundläggande slutsatser som drogs i 1982 års försvarsbeslut. Trots skärpta
stormaktsmotsättningar och ökad militär aktivitet i vårt närområde är det
grundläggande mönstret i norra Europa oförändrat. De senaste årens
kränkningar av svenskt territorium har föranlett förstärkta insatser för
ubåtsskydd. I övrigt kvarstår förutsättningarna för de överväganden som
redovisades i samband med det senaste försvarsbeslutet oförändrade. Den
svenska säkerhetspolitiken, grundad på vår alliansfrihet i fred syftande till
neutralitet i krig och stödd på ett för våra förhållanden starkt försvar, ligger
fast. Regeringen kommer att fullfölja denna politik med kraft, klarhet och
konsekvens. Förtroende för vår vilja och vår förmåga att i krig bevara
neutraliteten måste vidmakthållas. Det får varken skapas farhågor eller
förväntningar om att Sverige ens under starkt yttre tryck skulle överge sin
neutralitetspolitik. Det råder bred uppslutning kring den svenska säkerhetspolitikens principer. Detta är en väsentlig nationell tillgång.
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Hemställan

Jag hemställer att regeringen bereder riksdagen tillfälle
att ta del av vad jag har anfört om säkerhets- och försvarspolitiken.
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4 Strukturförändringar och samordning
4.1 Inledning
I prop. 1980/81: 20 (bil. 3) anmälde dåvarande chefen för försvarsdepartementet att han avsåg att låta kartlägga de besparingar som skulle kunna
uppnås genom samverkan mellan försvaret och övriga samhällssektorer.
Vidare anmälde han i prop. 1980/81: 100 (bil. 7J att ett översynsprojekt
hade startats. Jag vill här redovisa arbetsläget beträffande de delar som nu
återstår av projektet.

4.2 Försvarsmaktens transportflyg
Som jag anmälde i prop. 1983/84: I00 (bil. 6) har överbefälhavaren med
regeringens medgivande bedrivit försök med försvarsmaktens transportflyg för bl. a. värnpliktsresor. Jag anmälde också att jag avsåg att föreslå
regeringen att bereda riksdagen tillfälle att ta del av de erfarenheter som
hade vunnits under försöken när överbefälhavarens redovisning av dem
förelåg. Överbefälhavaren har i december 1983 lämnat en sådan redovisning till regeringen.
Försöken har bedrivits fr. o. m. den 1 januari 1983 t. o. m. den 31 mars
1984 med varierande inriktning och omfattning. Syftet var att få erfarenheter av ett ökat utnyttjande av försvarets transportflygplan Herkules för
transport av värnpliktiga. I viss utsträckning skulle man även analysera
möjligheterna att utnyttja egna resurser vid tjänsteresor. Ett mål i vid
mening för försöken var att få underlag för ett ställningstagande i frågan
om utnyttjande av försvarsmaktens egna flygresurser som komplement till
de vanliga transportföretagen skulle göra det möjligt att begränsa kostnadsökningarna för värnpliktigas ledighetsresor. Försöken har gällt värnpliktiga som tjänstgjort på Gotland.
Överbefälhavarens slutsats av försöken är att det behövs ytterligare
undersökningar och analyser. I det fortsatta arbetet deltar försvarets rationaliseringsinstitut. Rapport från den fortsatta studien beräknas föreligga
under år 1985.

4.3 Flygplan för havsövervakning
På regeringens uppdrag har överbefälhavaren i samråd med generaltullstyrelsen utrett frågan om gemensamt utnyttjande m. m. av flygplan för
övervakning till sjöss. Regeringen har i juni 1984 givit överbefälhavaren i
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uppdrag att redovisa kostnadsjämförclser vid anskaffning eller leasing av
nya eller begagnade flygplan. Överbefälhavaren skall också i samråd med
generaltullstyrelsen redovisa kostnaderna för drift och underhåll i de olika
alternativen.

4.4 Samordning mellan kommuner, landsting och fredsförband
I prop. 1981/82: 102 om säkerhets· och försvarspolitiken samt totalförsvarets fortsatta utveckling (bil. I) anmälde dåvarande departementschefen att en inventering har gjorts av möjligheterna till ett ökat samutnyttjande av försvarets och det övriga samhällets resurser. Han anmälde
vidare att arbetet med att undersöka möjligheterna till en ökad samordning
mellan kommuner och fredsförband borde drivas vidare med hänsyn till de
besparingar som kunde förväntas. Riksdagen (FöU 1981/82: 18. rskr 374)
hade inte något att erinra mot vad departementschefen anförde. I april
1983 gav regeringen försvarets rationaliseringsinstitut i uppdrag att kartlägga möjligheterna till en ökad samordning mellan försvarets fredsförband
och övriga delar av samhället.
Försvarets rationaliseringsinstitut har i februari 1984 överlämnat rapporten (29 (48): I) - Sambruk av resurser mellan förband, kommun, landsting
- en förstudie.
Av förstudien framgår bl. a. att förband, kommuner och landsting i
allmänhet har egna resurser såväl för utövande av sin verksamhet som för
de stödfunktioner som verksamheten kräver. Detta innebär att i den offentliga förvaltningen inom en kommun där fredsförband och landsting är
representerade finns resurser i form av personal. organisation och utrustning på två eller flera ställen för administrativt och tekniskt liknande
funktioner.
Vidare bedöms i förstudien det samutnyttjande av resurser som finns i
dag som ringa. När det förekommer sker huvudsakligen detta i form av
"köp av tjänster, gratistjänster och byte av tjänster" mellan de olika
enheterna.
I förstudien redovisas dessutom de hinder som anförs mot vidgat samutnyttjande bl. a. i form av överordnade myndigheters bestämmelser, bristande resurser för att delta i förberedelser för samutnyttjande, ålagda
personalramar m. m.
I förstudien redovisas inte några ekonomiska konsekvenser av vad ett
vidgat samutnyttjande av resurser kan innebära. Rationaliseringsinstitutet
utgår dock med stöd av erfarenheter från andra områden ifrån att ett vidgat
samutnyttjande kan ge väsentliga fördelar, i form av såväl direkta besparingar i drift- och kapitalkostnader som möjligheter till ökad tillgänglighet
hos resurserna.
Regeringen uppdrog i augusti 1984 åt försvarets rationaliseringsinstitut
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att, efter överenskommelse med ett lämpligt antal kommuner. landsting
och fredsförband, genomföra ett antal studier och försök med syfte att dels
lämna förslag på hur ett vidgat samutnyttjande av resurser mellan kommuner, landsting och fredsförband kan åstadkommas. dels initiera praktisk
tillämpning av ett sådant vidgat samutnyttjande. De generella erfarenheter
som därvid förvärvas bör sammanfattas och redovisas i form av en "idekatalog" som andra kommuner, landsting och fredsförband har möjlighet att
utnyttja. Vidare skall redovisas ekonomiska och andra konsekvenser av
ett vidgat samutnyttjande samt behov av ändringar i nuvarande regler för
att underlätta ett vidgat samutnyttjande.
De genomförda fallstudierna och försöken skall redovisas senast den 31
december 1985.

4.5 Totalförsvarets ledning
I 1982 års försvarsbeslut uttalades att totalförsvaret inte utgör någon
organisation utan är ett samlingsbegrepp för alla nödvändiga åtgärder i
syfte att förbereda samhällets omställning till kris- och krigsförhållanden.
Vidare uttalades att den som leder en verksamhet i fred skall leda samma
verksamhet i krig och ansvara för de fredstida beredskapsåtgärderna.
Försvarets rationaliseringsinstitut har i enlighet med regeringens uppdrag lämnat förslag till en ny ledningsstruktur för de civila delarna av
totalförsvaret. Förslaget har remissbehandlats och bereds f. n.
Jag återkommer till ledningsfrågorna under avsnittet Övrigt totalförsvar,
programmet Ledning m. m. (s. 265).

4.6 Utredningen om försvarets gemensamma myndigheter
I prop. 1982/83: 100 (bil. 6) anmälde föredragande departementschefen
att en utredning (Hpg 5-kommitten) pågick om försvarets gemensamma
myndigheter (Fö 1982: 06). Kommitten har haft i uppdrag att göra en
förstudie om möjligheterna till dels strukturförändringar och ytterligare
kostnadsreduceringar inom försvarets s. k. gemensamma myndigheter,
dels ökad samordning med övriga statliga myndigheter. Kommitten har i
september 1983 överlämnat betänkandet <Ds Fö 1983: 5) Strukturförändringar och samordning.
Flera av kommittens förslag berör verksamhet utanför försvarsdepartementets område. Förslagen innebär i regel att fortsatta utredningar behövs. Jag vill här redovisa vissa delar av det arbete som nu bedrivs med
anledning av kommittens förslag.
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4.6.1 Samordning av förplägnadsverksamheten

Kommitten föreslår att en total översyn genomförs av den offentliga
storhushållssektorn. I en sådan bör enligt kommitten bl. a. ingå en granskning av hur statliga medel fördelas till olika forsknings- och utvecklingsorgan och vilka samordningsåtgärder som därvid skulle kunna vidtas.
Flertalet n:missinstanser förordar fortsatta studier i någon form. Däremot bedöms inte en total branschöversyn nödvändig. Statskontoret har
därlör under hösten 1984 fått i uppdrag att i samverkan med försvarets
rationaliseringsinstitut senast i slutet av år 1985 lämna förslag till åtgärder
för att öka samordningen inom den offentliga storhushållssektom i fråga
om teknisk forskning, utveckling, utbildning samt informations- och erfarenhetsutbyte. Härutöver skall nuvarande rollfördelning mellan statliga
och statligt finansierade organ inom storhushållssektorn granskas. Förslag
i anslutning Lärtill skall ge förutsättningar för ett rationellare utnyttjande
av de statliga insatserna.

4.6.2 Samordning mellan myndigheter i Karlstad

Kommitten föreslår en fördjupad studie av möjligheterna till ökad samordning mellan försvarsmyndigheterna och de civila myndigheterna i Karlstad i fråga om administrativ service. Möjligheterna till samordning med
landsting och kommun bör också prövas.
Även jag anser att samordning av det administrativa stödet till myndigheterna i Karlstadsområdet bör utvecklas vidare. En fördjupad studie
härav bör genomföras när resurser för en sådan kan avdelas. Oaktat detta
bör försvarets materielverk, som huvudman för förvaltningskontoret i
ämbetsbyggnaden Karolinen, ta initiativ till och genomföra administrativa
samordningsåtgärder för de myndigheter som har lokaler i Karolinen.

4.6.3 Samordning av telekommunikationerna

Kommitten föreslår att möjligheterna till en bättre samordnad organisation för att tillgodose totalförsvarets behov av telekommunikationer undersöks i en huvudstudie.
Ett flertal remissinstanser förordar en begränsad studie för att klarlägga
om förutsättningar finns för en ökad samordning.
Sedan lång tid tillbaka pågår samarbete mellan försvarsmakten och
televerket inom telekommunikationsområdet. Samarbetet regleras i avtal
och överenskommelser samt genom deltagande i gemensamma utredningar
och arbetsgrupper. Bl. a. har en arbetsgrupp med representanter för försvarsmakten och televerket i oktober 1983 lämnat förslag till ett övergripande avtal om samordnat utnyttjande av försvarets och televerkets transmissionslinjenät (SAFT). Förslaget syftar bl. a. till att ett samarbete skall
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ske vid planering, utbyggnad och användning av såväl de analoga som de
digitala linjenäten så att den totala kostnaden kan minimeras.
Förslaget har fått ett i huvudsak positivt mottagande vid remissbehandlingen. Det kompletteras f. n. inom televerket.
Jag utgår från att detta arbete resulterar i att intentionerna i SAFT kan
genomföras så snart som möjligt och med berörda myndigheters positiva
medverkan.
Enligt min uppfattning bör vinster totalt sett kunna uppnås genom en
ökad samverkan t. ex. vid anskaffning och utnyttjande av transmissionslinjenäten. Mot bakgrund av det arbete som pågår inom detta område är jag
inte nu beredd att förorda en sådan särskild studie som Hpg5-kommitten
föreslår.
Jag anser emellertid att det är väsentligt, att samverkan inom telekommunikationsområdet följs upp fortlöpande. Totalförsvarets teleberedning
(TTB), som är ett beredningsorgan under totalförsvarets chefsnämnd, har
till uppgift att svara för samordning av televerksamheten inom totalförsvaret. Mot bakgrund av dels att TTB bör ges en mer aktiv roll inom detta
område, dels att samverkansbehovet i operativt hänseende har förstärkts
under senare år, är det lämpligt med något ändrade regler för verksamheten. Jag avser därför att återkomma till regeringen med förslag till uppdrag
till totalförsvarets chefsnämnd att ändra beredningens inriktning och sammansättning i syfte att i TTB få ett effektivt organ för samordning, uppföljning m. m. av televerksamheten.
Jag har i dessa frågor samrått med chefen för kommunikationsdepartementet.

4.6.4 Samordning av byggnadsverksamheten

Kommitten rekommenderar en huvudstudie som i första hand skall
belysa konsekvenserna av en sammanslagning av fortifikationsförvaltningen och byggnadsstyrelsen samt av ett genomförande av övriga samordningsåtgärder mellan dessa myndigheter.
Flertalet remissinstanser anser att möjligheterna att utvidga redan pågående besparings- och samordningsarbete mellan fortifikationsförvaltningen och byggnadsstyrelsen bör prövas och att huvudstudien således
inte i första hand bör inriktas mot en sammanslagning utan mot en kartläggning av samordningsmöjligheter mellan fortifikationsförvaltningen och
byggnadsstyrelsen och statsförvaltningen i övrigt samt att belysa konsekvenserna av en sådan samordning.
Regeringen har tillkallat en särskild utredare <Dir. 1984: 32) för att utreda
statsförvaltningens lokalförsörjning. Avsikten är att bedriva utredningsarbetet i två etapper.
I den första etappen är inriktningen att granska systemet för den statliga
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lokalförsörjningen. dvs. de processer som omfattar behovsanalys, projektering och byggande samt förvaltning.
I en andra etapp skall, om skäl härför finns, analyser göras och förslag
lämnas till samordningsåtgärder och organisatoriska förändringar inom
byggnads- och anläggningsförsörjningen inom statsförvaltningen.
Utredningens förslag i den första etappen redovisas under våren 1985.

4.6.S Översyn av forskningsverksamheten
Kommittens förslag angående försvarsforskningen avser främst tre områden nämligen programsamordningen inom försvarssektorn och med andra sektorer, produktionssamordningen med andra sektorer samt ambitionsnivån för försvarsforskningen.
Regeringen anmälde i prop. 1982/83: 100 (bil. 6) vissa frågor om försvarsforskningens ställning, långsiktiga utveckling och finansiering. Riksdagen
hade inte något att erinra mot dessa. Regeringen har därefter beslutat om
erforderliga ändringar i instruktionerna för berörda myndigheter. Dessa
innebär bl. a. att försvarets forskningsanstalt fortfarande har programansvaret för den gemensamma försvarsforskningen men har fått en ställning
utanför försvarsmakten. Härigenom betonas ytterligare att totalförsvarets
myndigheter har ett likställt inflytande över försvarsforskningens inriktning.
Regeringen har i juni 1983 och i september 1984 gett försvarets forskningsanstalt i uppdrag att i samråd med överbefälhavaren, civilförsvarsstyrclsen, överstyrelsen för ekonomiskt försvar. socialstyrelsen och beredskapsnämndcn för psykologiskt försvar lämna förslag till en samlad syn på
försvarsforskningens långsiktiga utveckling efter budgetåret 1986/87. Enligt anvisningarna skall såväl ambitionsnivån för försvarsforskningen som
möjligheter till utökad produktionssamordning med andra sektorer utredas. Jag anser därför att någon huvudstudie enligt kommittens förslag inte
behöver genomföras.

4.6.6 Civilförsvarets materielanskaffning
Frågan om ansvaret för civilförsvarets materielanskaffning har behandlats av kommitten för samordning av den centrala ledningen av räddningstjänsten i fred och civilförsvarsverksamheten (CESAM) och av försvarets
rationaliseringsinstitut i rapporten (nr 3.83-4401) Civilförsvarets materielförsörjning.
Jag avser att återkomma i denna fråga i anslutning till regeringens
ställningstagande till förslagen från CESAM-kommitten och FRI-utredningen.
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4.6.7 Utökad samverkan inom hälso- och sjukvårdsområdet

Samarbetet mellan socialstyrelsen och försvarets sjukvårdsstyrelse utvidgas kontinuerligt. Som exempel kan nämnas studier rörande vårdprinciper och behandlingsnormer i krig. Gemensamma studier rörande pcrsonalförsörjningen för totalförsvarets sjukvård kommer att påbörjas. Vidare
samarbetar man inom utbildningsverksamheten. Dessa olika samverkansformer bör ytterligare kunna breddas och fördjupas.
Hösten 1983 träffades en principöverenskommelse mellan staten och
Landstingsförbundet om uppbyggnaden av beredskapslager av sjukvårdsspecifik förbrukningsmateriel. Under år 1984 har förhandlingarna fortsatt
med syfte att träffa separata avtal med de enskilda sjukvårdshuvudmännen
och sådana har också träffats med vissa av dem. Upphandling har påbörjats. Förutsättningar har därvid skapats för att anskaffa de artikelslag som
huvudmännen själva normalt utnyttjar i sin normala fredssjukvård. Anskaffningarna sker enligt en materielplan som har utarbetats gemensamt av
socialstyrelsen och Landstingsförbundet och som godkänts av förhandlingsparterna.

4. 7 Hemställan
Jag hemställer att regeringen bereder riksdagen tillfälle
att ta del av vad jag har anfört om arbetet med strukturförändringar
och samordning inom försvaret och mellan försvaret och andra
delar av den offentliga verksamheten.
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5 Det militära försvaret
5.1 Det senast förflutna budgetåret (1983/84)
5. 1.1

Verksamheten

Försvarsekonomin utsattes under budgetåret 1983/84 för stora påfrestningar särskilt till följd av den stigande dollarkursen som allvarligt försämrade försvarets köpkraft. Detta konstaterades bl. a. i den slutliga programplan som överbefälhavaren presenterade under hösten 1983 och i vilken
han också redovisade konsekvenserna av de ändrade planeringsförutsättningama för försvarets utveckling under de återstående åren av försvarsbeslutsperioden. De beslut om försvarets ekonomi och fortsatta inriktning
som statsmakterna fattade på grundval av den fyrpartiuppgörelse som
träffades på våren 1984 omfattade emellertid inte det då innevarande
budgetåret. I den ansträngda ekonomiska situation som sålunda rådde
under budgetåret 1983/84 blev det nödvändigt att begränsa försvarets verksamhet i förhållande till den då gällande planeringen. I viss utsträckning
inverkade denna ekonomiska åtstramning på utbildningen av de värnpliktiga samt på underhållet av materiel och anläggningar vid förbanden. Den
ekonomiska åtstramningen ledde dock framför allt till att ett stort antal
materielbeställningar och betalningar för redan lagda beställningar inte
kunde göras såsom planerats utan fick skjutas till budgetåret 1984/85 eller
senare.
En omfattande verksamhet har likväl genomförts. Ca 45 000 värnpliktiga
har grundutbildats och ca 90000 har repetitionsutbildats. Brister förekommer inom vissa områden men ett i huvudsak godtagbart resultat har uppnåtts.
Under hösten 1983 genomfördes en större gemensam försvarsmaktsövning i östra Mellansverige. I övningen deltog ca 20000 man ur alla tre
försvarsgrenarna.
ssutom deltog i mindre omfattning totalförsvarets
,vilförsvaret. Erfarenheterna från denna övning såväl
civila delar, fr"
som från tidigar~ Jrsvarsmaktsövningar visar på behovet av sådana större
övningar där även det operativa ledningssystemet kan övas.
Flera materielbeställningar har fått senareläggas. En betydande materielförnyelse har ägt rum under budgetåret 1983/84. Exempel härpå är för
armens del moderniseringen av stridsvagnar och fortsatta leveranser av
handvagnar. Till marinen levererades ett nytt minjaktfartyg och fortsattes
leveranserna av rörliga kustartilleripjäser. Inom flygvapnet omskolades
ytterligare enjaktdivision till JA 37 (Viggen) samtidigt som utvecklingen av
det nya JAS 39 Gripensystemet fortsatte i huvudsak planenligt.
Inom byggnadsområdet följde verksamheten i allt väsentligt de uppgjorda planerna.
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5.1.2 Det ekonomiska utfallet
Utgiftsramen för det militära försvaret uppgick för budgetåret 1983/84
till 17988520000 kr. i prisläget februari 1982 (prop. 1982/83: 100 bil. 6 s. 55,
FöU 9, rskr 271). Regeringen bemyndigades att justera utgiftsramen för det
militära försvaret för budgetåret 1983/84 med hänsyn till prisutvecklingen
enligt försvarsprisindex (FPI). I annat sammanhang beslöt riksdagen
(prop. 1983/84:40 bil. 2 s. l-2, FöU 7, rskr 88) att priskompensationen
under år l 984 skulle begränsas till högst den förutsatta inflationsnivån,
dvs. till 4 %. Denna begränsning skulle utformas så att den bara berörde
omräkningen av utgiftsramarna från planeringsprisläget till det prisläge
som rådde när verksamheten genomfördes. Den borde vidare utformas så
att FPI under år 1984 ersattes av ett index som följde FPI upp till nivån 4 %
och - om FPl ökade mera - låg kvar på denna nivå.
FPI för ett budgetår beräknas som ett genomsnitt av indextalen för
augusti, november, februari och maj. Under år 1984 ökade FPI i sådan takt
att redan majindex kom att ligga över 4 %. vilket medförde en viss begränsning av priskompcnsationen under budgetåret l 983/84. Denna begränsning
har beräknats till 30 580000 kr. Medel-FPI för budgetåret uppgick till
111,62 med februari 1982 = 100,0. Efter kompensation för prisökningar
uppgick den militära utgiftsramen under budgetåret 1983/84 sålunda till
(17988520000 x 1.1162 - 30580000) 20048206000 kr. Detta belopp har
emellertid justerats enligt följande.
Tillkommer
Löner till personal meds. k.
NOM-garanti
Omlokaliseringskostnader
Ubåtsskyddsåtgärder enligt tillläggsbudget för 1983/84

+
.,.

1700000
2 170000

+250000000

+253870000

Al'går:

Överutnyttjande av utgiftsramen
för budgetåret 1982/83 (prop.
1983/84: 100 bil. 6 s. 33. FöU 20,
rskr 348)
Finansiering av utredning hos
flygtekniska försöksanstalten
Summa korrigering

-

8405000

-

1500000

-

9905000

+243965000

Till posterna i sammanställningen vill jag lämna följande kommentarer.
I prop. 1978179: 100 (bil. 7, FöU 23, rskr 327) anförde dåvarande departementschefen att särskilda medel inte borde beräknas för personal meds. k.
NOM-garanti. Han utgick från att berörd personal skulle kunna omplaceras inom de angivna myndigheterna eller vid andra myndigheter. Om
denna omplacering i något fall inte lyckades. borde frågan om hur och i vad
mån kostnaderna skulle täckas få prövas när säkrare underlag för ställningstagande förelåg. Kostnader för personal med NOM-garanti har under
budgetåret 1983/84 uppkommit vid myndigheterna överbefälhavaren, för-
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svarets materielverk och fortifikationsförvaltningcn. Ett belopp som motsvarar nämnda kostnader har lagts till utgiftsramen genom ökning av
prisregleringsmedlen.
Kostnaderna för investeringar. flyttningar och särskilda förmåner till
personalen i samband med att vissa myndigheter inom försvarsmakten
omlokaliseras skall enligt riksdagens beslut lprop. 1972: 1 bil. 6 s. 11. FöU
17, rskr 231) beräknas utanför utgiftsramen. För budgetåret 1983/84 togs
endast en del av omlokaliseringskostnaderna upp i ramberäkningen för det
militära försvaret. Ett belopp som motsvarar tillkommande omlokaliseringskostnader har därför lagts till utgiftsramen genom att prisregleringsmedlen har ökats.
Hänsyn har vidare tagits till riksdagens beslut (prop. 1983/84: 25 bil. 2,
FöU 9, rskr 118) att 250 milj. kr. skall användas för ubåtsskyddsåtgärder
utöver den fastställda utgiftsramen för budgetåret 1983/84.
Överutnyttjandet av utgiftsramen för budgetåret 1982/83 skall (prop.
1982/83: 100 bil. 6 s. 57. FöU 9. rskr 271) dras av från ramen för budgetåret
1983/84. Detta har skett genom att p~sregleringsmedlen har minskats i
motsvarande mån.
Regeringen har med hänsyn till behovet av resurser för flygteknisk
forskning (prop. 1983/84: 107 bil. 2 s. 8-10) uppdragit åt flygtekniska
försöksanstalten att utreda möjligheterna till anskaffning av en ny s. k.
mätsträcka. Regeringen har medgivit att myndighetens anslag får överskridas med högst 1,5 milj. kr. för ändamålet. Detta överskridande har finansierats genom att tillgängliga prisregleringsmedel minskats med motsvarande belopp.
Enligt den redogörelse som jag har iämnat i det föregående blir den
tillgängliga utgiftsramen för det militära försvaret budgetåret 1983/84
(20048206000 +243965000) 20292171000 kr. Enligt riksrevisionsverkets
budgetredovisning uppgick utgifterna under de rambundna anslagen inkl.
ianspråktagna prisregleringsmedel till 20406448 384 kr. Utgifterna var alltså (20406448 384 - 20 292 171 000) 114 277 384 kr.. avrundat 114,3 milj. kr.,
större än utgiftsramen. Regeringen kommer med stöd av riksdagens bemyndigande (prop. 1983/84: 100 bil. 6 s. 57, FöU 15, rskr 219) att beakta
överutnyttjandet när utgifterna för det militära försvaret för budgetåret
1984/85 prisregleras.

5.1.3 Hemställan
Jag hemställer att regeringen bereder riksdagen tillfälle
att ta del av vad jag har anfört om det militära försvaret under
budgetåret 1983/84.
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5.2 Innevarande budgetår (1984/85)
5.2.1 Verksamheten
Verksamheten under budgetåret 1984/85 bedrivs enligt de riktlinjer som
finns angivna i prop. 1983/84: 100 bil. 6, och 1983/84: 112, FöU 15 och 20,
rskr 219 och 348 samt i regleringsbreven för budgetåret.
Riksdagens beslut innebar bl. a. att utgiftsramen för det militära försvaret ökades med 600 milj. kr. per år t. o. m. budgetåret 1986/87. Dessa ökade
resurser har budgetåret 1984/85 utnyttjats för åtgärder som till del återför
utvecklingen mot den som bestämdes i 1982 års försvarsbeslut.
Riksdagen beslöt (prop. 1983/84:40 bil. 2. FöU 7, rskr 88) att bl.a. det
militära försvarets utgiftsram under 1984 skulle kompenseras med högst
fyra procent. Pris- och löneförändringar har emellertid överstigit denna
nivå. Omplaneringar blir därför nödvändiga under innevarande budgetår.
Åtgärderna kommer att beröra såväl lednings- och förbandsverksamheten
som materielanskaffningen.
Inom huvudproduktionsområdena Lednings- och förbandsverksamhet
och Anskaffning av anläggningar fortsätter strävandena att minska kostnaderna för fredsdriften. Rationaliseringar, samordningsåtgärder m. m. samt
avveckling av förband i enlighet med 1982 års försvarsbeslut fortsätter.
Den ökade satsningen på ubåtsskydd medför dels konsekvenser för den
normala utbildningsverksamheten inom marinen under budgetåret 1984/85,
dels att åtgärder som syftar till att vidmakthålla den långsiktiga beredskapen inom marinen eftersätts.
Inom huvudproduktionsområdet Materielanskaffning beställs för armen
bl. a. pansarvärnshelikoptrar. telcvapen, olika slags ammunition samt vissa hjälpmedel för strid i mörker. Inom marinen fortsätter nybyggnad och
modernisering av övervattensfartyg och ubåtar. Anskaffning av sjömålsrobotar, luftvärn och tunga rörliga batterier fortsätter. Ubåtsskyddsfrämjande åtgärder genomförs. Inom flygvapnet sker beställningar för fortsatt
utbyggnad av stridslednings- och luftbevakningssystemet. För flygplan 37
anskaffas moderna jaktrobotar. Utbyggnaden av bassystemet sker i huvudsak enligt tidigare lagd plan. Provningsverksamheten omorganiseras.
Inom huvudproduktionsområdet Anskaffning av anläggningar anskaffas
mark, byggnader och anläggningar samt genomförs centralt beslutade ombyggnads- och underhållsarbeten för ca 900 milj. kr. Anskaffningen av
mark fortsätter för Skövde och Visby garnisoner samt för en utvidgning av
artilleriskjutfältet i Boden. Ett av de större byggnadsobjekten under året är
färdigställandet av lokaler för armens tekniska skola och försvarets förvaltningsskola i Östersund. Vidare fortsätter utbyggnaden av anläggningar
för fredsorganisationen med anledning av 1982 års försvarsbeslut. Inom
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flygvapnet fortsätter utbyggnaden för nya radarstationer, utbyggnaden av
basanordningar på flygbaser och anpassning av flygbaserna till ett nytt
tlygbassystem.
Som ett led i strävandena att decentralisera verksamheten har regeringen till överbefälhavaren delegerat en stor del av besluten beträffande
ombyggnads- och underhållsarbeten. Detta innebär att överbefälhavaren
har beslutanderätt för ca 30 %· av den årliga byggnadsvolymen.
Inom huvudproduktionsområdet Forskning och utveckling görs försök
och utvecklingsinsatser med nya pansarvärnsvapen. Utveckling har påbörjats av slutfasstyrd granatkastarammunition och planeras för ett nytt lätt
stridsfordon. Inom marinen fortsätter systemutvecklingen för övervattensfartyg och ubåtar samt för amfibieförbanden med lätt. kustrobot. Inom
flygvapnet fortsätter utvecklingen av flygplan JAS samt studierna av en ny
stridslednings- och luftbevakningscentral och av flygburen radar.

5.2.2 Hemställan

Jag hemställer att regeringen bereder riksdagen tillfälle
att ta del av vad jag har anfört om det militära försvaret under
budgetåret 1984/85.
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5.3 Det militära försvarets fortsatta utveckling
5.3.1 Inledning
I oktober 1984 inlämnade överbefälhavaren sin programplan for perioden 1985/86-1989/90, en analys av flygvapnets ekonomi fram till år 2000
samt en samlad plan för utbyggnaden av ubåtsskyddet. I det följande
sammanfattar jag de två första av dessa tre planeringsdokument. Därefter
redovisar jag mina ställningstaganden till det militära försvarets fortsatta
utveckling. Beträffande ubåtsskyddsplanen hänvisar jag till det särskilda
avsnittet om ubåtsskydd.
5.3.2 Överbefälhavaren m. n.
Krigsorganisationen.1· uti•eckling m. m.

Överbefälhavaren anger i sin programplan att invasionsförsvar enligt
1982 års försvarsbeslut också i framtiden är försvarsmaktens viktigaste
uppgift. Ett angrepp mot Sverige skall fordra så stora resurser och uppoffringar samt ta så lång tid att de fördelar som står att vinna med angreppet
rimligen inte är värda insatserna. Att upprätthålla krigsorganisationens
operativa styrka och beredskap är därför det centrala i försvarsmaktens
fredstida verksamhet.
Överbefälhavaren anför vidare att fortsatta kränkningar får konsekvenser för Sveriges säkerhetspolitiska situation oavsett kränkningarnas syfte.
Försvarsmaktens förmåga att demonstrera en trovärdig vilja och förmåga
att hävda territoriet mot alla typer av kränkningar måste säkerställas.
Försvarsmakten måste balanseras mot olika typer av hot som kan riktas
mot oss i ett brett spektrum av situationer, från fred till krig.
Överbefälhavaren konstaterar att den operativa förmåga som 1982 års
försvarsbeslut gav uttryck för inte helt kan åstadkommas inom de av
statsmakterna angivna ekonomiska ramarna trots de medel som tillfördes
försvaret efter den politiska överenskommelsen i mars 1984.
De verksamheter och funktioner som enligt överbefälhavaren är särskilt
angelägna att förstärka utöver den nivå som kunnat nås i programplanen
1985-1990 är repetitionsutbildningen, pansarvärnsfunktionen, sjömineringsfunktionen. flygbascr och attackflygets beväpning samt sambandsoch stridsledningssystem inom samtliga huvudprogram. Överbefälhavaren
beräknar kostnaderna for de viktigaste åtgärderna inom ovannämnda områden till ca 600 milj. kr. per budgetår.
Beträffande armcstridskrafterna anför överbefälhavaren att de i samverkan med andra stridskrafter skall kunna genomföra främst anfalls- och
avvärjningsstrid i gräns- och kustområden. Därutöver skall de ha förmåga
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att föra fördröjningsstrid under lång tid. Förband under utbildning skall i
ökad omfattning medverka i beredskapen.
Överbefälhavaren anser att särskild vikt under utbildningen skall läggas
vid samträning i krigsorganiserade brigader och bataljoner. förmåga till
strid mot mekaniserade förband och luftlandsättningsförband samt skydd i
vid bemärkelse.
Förmågan att föra strid i norra Sverige skall enligt överbefälhavaren
förbättras. Beredskapen i norra Sverige och möjligheterna att snabbt tillföra stridskrafter från övriga delar av landet förbättras. Andelen mekaniserade förband ökas. Underrättelse- och luftvärnsfunktionen moderniseras och
antalet förband utökas.
Överbefälhavaren anger att moderniseringen av tio infanteribrigader (IB
77) slutförs. Rörligheten förbättras genom fortsatt tillförsel av bandvagn
206. Sex infanteribrigader (IB 66 M) modifieras och resterande två utgår ur
krigsorganisationen. För att förbättra terrängrörlighetcn vid 18 66 M organiseras transportförband med bandvagn 202. En 18 77 omorganiseras till
en femte norrlandsbrigad.
Fyra pansarbrigader samt pansarförbanden i Övre Norrland och på
Gotland behålls. Nuvarande pansarorganisation inom östra Mellansverige
jämte vissa pansarförband i södra Sverige omorganiseras till en mekaniserad brigad och ett antal fristående mekaniserade bataljoner. Samtliga
strids- och pansarbandvagnar renoveras och modifieras. Nya lätta stridsfordon för bl. a. pansarvärnsuppgifter och personaltransporter utvecklas
och tillförs krigsorganisationcn under 1990-talet.
Armeflyget utökas till två bataljoner på 1990-talet.
Anskaffning av televapenförband påbörjas.
Marinstridskraftcrna skall enligt överbefälhavaren i samverkan med
andra stridskrafter kunna bekämpa en angripares sjötransporter och sjöstridskrafter samt försvara viktiga skärgårdsområden och kustavsnitt. De
skall skydda vår kustsjöfart och övriga förflyttningar till sjöss samt medverka i övervakningen av vårt sjöterritorium och ingripa vid brott mot våra
tillträdesbestämmelser. Förbanden skall ha hög tillgänglighet redan i fred
och snabbt kunna sättas in i olika områden.
Ytattackförbanden har förmåga till strid på långa avstånd och i telestörd
miljö. Förbanden kan lägga ut minor. Tillkommande enheter ges ubåtsjaktkapacitet. Två kustkorvetter typ Stockholm anskaffas i början av perioden. Ytterligare fyra kustkorvetter 90 beställs budgetåret 1985/86. Robot
15 för dessa fartyg är under anskaffning.
Ubåtsförbanden prioriteras bl. a. genom att antalet enheter hålls så högt
som möjligt samt att deras operativa och taktiska uthållighet ökas. Deras
förmåga att lägga ut minor förbättras på sikt. Under perioden utvecklas
ubåt 90 och anskaffning påbörjas.
Minröjningsflottiljerna omorganiseras och reduceras till åtta. Sex min-
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röjningsfartyg typ Landsort levereras under perioden. Antalet hjälpminsvepare reduceras kraftigt.
Kustartilleriförbandens eldkraft och rörlighet ökas. Tunga rörliga kustartilleribataljoner organiseras. Rörliga spärr- och kustjägarförband omorganiseras till amfibiebataljoner och lätta kustartilleribataljoner. Amfibieförbanden tillförs modern materiel. Ombeväpning av kustrobotfunktionen
med robot 15 påbörjas.
Antalet helikopterdivisioner behålls. Samtliga tunga helikoptrar i marinen ges komplett vapenutrustning för ubåtsjakt. Fyra helikoptrar ur flygvapnet byggs om till ubåtsjakthelikoptrar och förs över till marinen.
Flygstridskrafterna skall enligt överbefälhavaren i samverkan med andra
stridskrafter kunna bekämpa en angripares tilltransporter genom luften,
över havet och över landgränsen. Flygstridskrafterna skall kraftsamlat
kunna möta angriparens flygbekämpning. Förbanden har hög tillgänglighet
redan i fred och kan snabbt sättas in i olika områden. De medverkar i
övervakning och incidentberedskap, varvid en till beredskapssituationen
anpassad flygräddningstjänst upprätthålls. JA 37-systemets införande i
krigsorganisationen prioriteras. Handlingsfrihet att behålla tre J 35-divisioner till mitten av 1990-talet upprätthålls. Utveckling och anskaffning av
en första delserie av JAS 39-systemet har påbörjats. Målet är att krigsorganisera den första JAS-divisionen budgetåret 1992/93. Antalet medeltunga attackflygdivisioner AJ 37 nedgår i samband med att JAS-divisioner
tillförs. De lätta attackflygdivisionerna SK 60 reduceras successivt. Antalet spaningsflygdivisioner blir oförändrat.
Flygplan SK 60 gångtidsförlängs. Möjligheterna att utnyttja ett nytt
skolflygplan för stridsuppgifter utreds. Flygbassystemets uthållighet och
skydd ökas. Nya radarstationer tillförs snarast krigsorganisationen. Utveckling av ett flygburet radarspaningssystem påbörjas och anskaffning
sker på 1990-talet. Ny materiel till strilbataljonerna ingående i strilcentraler utvecklas.
Det operativa ledningssystemet skall enligt överbefälhavaren medge en
samordnad och kraftsamlad insats av stridskrafterna och övriga resurser
under beredskap och krig. De upprepade kränkningarna ställer ökade krav
i fred på förmågan till kontinuerlig operativ ledning.
Nedanstående tabell visar krigsorganisationens utveckling enligt överbefälhavarens planering.
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Förband/enheter
Infanteribrigader 77
Infanteribrigader 66
Norrlands brigader
Pansarbrigader
Mekaniserade brigader
Fältförband i övrigt
(bataljoner)
Lokalförsvarsskyttebataljoner
Ytattackflottiljer
Självständiga torped-/
robot-/patrullbåtsdivisioner
Helikopterdivisioner
Ubåtar
Minröjningstlottiljer
Minfartygstlottiljer
Kustartilleribataljoner
Jakttlygdivisioner 35
Jaktflygdivisioner 37
Spaningstlygdivisioner
Medeltunga attackflygdivisioner
Lätta attackflygdivisioner
Flygdivisioner JAS 39
Stril- och basbataljoner
1
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1984/85

1989/90

1991/92

Il
8
4
4
I

10
7
5
4
I

10
6

ca 100

1994/95

4

10
6
5
4

I

I

115

115

115

ca 90
2

85
2

85
2

85
2

3
4
12

3
4
12
8
6
30
3
8
6

3
4
12
8
6
30
3
8
6

3
4
12
8
6
30
3
8
6

Il

6
30
7
5
6

5.5
4
ca 50

5,5
3
45

5

5,5
3'
45

2,5
I

3
45

Organisation och antal utreds.

Sammanfatlningsvis anför överbefälhavaren att den av statsmakterna
beslutade ramhöjningen om 600 milj. kr. per budgetår fr. o. m. budgetåret
1984/85 har inneburit att flera väsentliga återföringar kunnat ske i planeringen i enlighet med inriktningen i vårens tiksdagsbeslut.
Överbefälhavaren konstaterar dock att det fortfarande råder betydelsefulla brister i förhållande till inriktningen enligt 1982 års försvarsbeslut.
Inom armen gäller detta främst pansarvärnsförmågan. Inom marinen
skjuts moderniseringen av mineringsfunktionen på framtiden, samtidigt
som en kraftig reducering av repetitionsutbildningen har varit nödvändig
att göra. Inom flygvapnet kan planerad förbättring av attackflygets beväpning inte genomföras.
Mot bakgrund av det alltjämt spända internationella läget medför
nämnda brister en säkerhetspolitisk risktagning som enligt överbefälhavaren inte bör tas. Det finns därför starka skäl anser överbefälhavaren för
att nu fatta beslut om en inriktning av försvarsmakten som minst motsvarar ambitionerna i 1982 års försvarsbeslut.
I sin analys av flygvapnets totala ekonomi under perioden 1984/852001/02 anför överbefälhavaren att den samlade avvägningen mellan olika
funktioner är rimlig och anpassad till avsedd krigsorganisation vid sekelskiftet. De prisuppskattningar som gjorts är de i dag bästa tillgängliga.
Enligt överbefälhavaren visar analysen att flygvapnets långsiktiga planering, med givna förutsättningar, är balanserad och innehåller rimlig säkerhet. Dessa förutsättningar är dels att ett rättvisande priskompensationssy-
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stem tillämpas. dels att försvaret tilldelas medel som innebär en i huvudsak
bibehållen köpkraft.
Besparingsprogrammet

Beträffande budgetåret 1983/84 anför överbefälhavaren i sin programplan för perioden 1985/86-1989/90 att besparingsmålen för budgetåret i
stort uppnåtts. Överbefälhavaren anger att personalminskningarna har
varit större än planerat och understryker vikten av att personalminskningarna inte får innebära att den totala resursåtgången ökas genom konsultutnyttjande eller andra kostnadskrävande åtgärder. Konsekvenserna av
personalminskningen måste fortlöpande följas upp så att inte omslagspunkter passeras. där det inte längre är lönsamt att mot bakgrund av
aktuella uppgifter bibehålla minskningsmålet. Det tidigare utfallet samt de
ekonomiska besparingsmålen för budgetåret 1983/84 och preliminärt utfall
för detta budgetår sammanfattar överbefälhavaren enligt nedanstående
sammanställning (prisläge februari 1984; milj. kr.).
Tidigare
utfall

Mål
1983i84

Prcliminän
utfall 1983184

Armeförband
Marinförband
Flygvapenförband
Operativ ledning m. m.
Gemensamma myndigheter m. m.

200
7
154
20
24

186
13
241
38
71

157
44
302
49
59

Summa

405

549

6ll

Huvudprogram

Rationaliseringsplaneringen för tioårsperioden
Överbefälhavaren redovisar i sin programplan för perioden 1985/861989/90 planerad kostnadsminskning för de olika huvudprogrammen (prisläge februari 1984; milj. kr.) enligt följande sammanställning att uppnås
under tioårsperioden 1982/83-1991/92.
Huvudprogram
2

3

4

5

Summa
1-5

Kost.nadsminskningsmål
Av OB anbefalld reserv
10%

Inplanerad reserv
Summa planerad kostnadsminskning

2686

794

3 243

503

1874

9100

(268)
268

(79)
141

(324)
365

2954

935

3608

560

] 874

9931

2595 1

802

3 315

378

1874

8964

359

133

293

182

(50)
57

(721)

831

Varav inom

huvudproduktionsområde I
huvudproduktionsområde 3
1

Varav 175 milj. kr. inom huvudproduktionsområde 2.

3 Riksdagen 1984185. 1 sam/. Nr 100. Bilaga 6

967
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Överbefälhavaren anger i detta sammanhang att kostnadsminskningsmålen ligger fast och anför beträffande de olika huvudprogrammen följande.
- För armens del har bristerna för perioden efter budgetåret 1986/87 om ca
415 milj. kr. och 550 personår i huvudsak täckts genom ökade besparingar i de s. k. fack- och funktionsprojekten samt genom en allmän reducering av byggnadsverksamheten. Dessa besparingar åstadkoms främst
genom samordningsåtgärder inom garnisoner med flera förband. Fortfarande återstår att identifiera minskningar om ca 200 personår för perioden 1986/87-1991/92.
- För marinen bedöms planeringen ha en tillfredsställande säkerhet.
- För flygvapnets del täcks tidigare brister om ca 210 milj. kr. och 230
personår genom åtgärder inom bl. a. markmålskjutning och verksamhetsförändringar vid krigsflygskolan i Ljungbyhed (F 5).
- För huvudprogrammet Operativ ledning m. m. har en ny planering genomförts. En ytterligare bearbetning och fördjupning behövs dock innan säkerheten kan anses tillfredsställande. Åtgärder för att säkerställa
att personalminskningsmålet kan uppnås måste identifieras. Nuvarande
planering ligger ca 40 personår över målet för budgetåret 1991/92.
- För huvudprogrammet Gemensamma myndigheter m. m. fullföljs de
personalminskningar som har föreskrivits. Personalminskningarna får
inte innebära att den totala resursåtgången ökas genom konsultutnyttjande eller andra kostnadskrävande åtgärder.
När det gäller personalvolymer vid myndigheterna inom huvudprogrammet Gemensamma myndigheter m. m. framgår av överbefälhavarens programplan för perioden 1985/86-1989/90 det högsta antal avlönade personår
(exkl. externt intäktsfinansierad personal. lönebidragsanställd personal
och beredskapsarbetare) som myndigheterna får ha under budgetåret
1986/87 resp. den inriktning som myndigheterna skall ha i detta avseende
för budgetåret 1991/92. Dessa mål och denna inriktning samt tidigare utfall
sammanfattas enligt överbefälhavaren i följande sammanställning.
Utfall (personår)
budgetåret

Högst antal anställda
(personårl budgetåret

1982/83

1983/84

1986/87

1991/92

Försvarets civilförvaltning
Försvarets sjukvårdsstyrelse
Fortifikationsförvaltningen
Försvarets materielverk
Försvarets forskningsanstalt
Värnplikts verket
Försvarets rationaliseringsinstitut
Övriga

188
75
843
3 317
1166 1
367

169
72
830
3 145
1084 1
370

170
64
788
2932
1079 1
351

170
61
743
2472
999 1
350

83
461

86
473

71
477

62
426

Summa

6511

6229

5932

5283

Myndighet

1
Avser anslaget F 5. Gemensam försvarsforskning (inkl. personal för fortifikatorisk
forskning).
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I prop. 1983/84: 100 <bil. 6 s. 41) angavs det högsta antal anställda i
personår som myndigheterna får ha under budgetåret 1986/87 resp. den
inriktning för personalutvecklingen som skall ligga till grund för den framtida planeringen mot budgetåret 1991192.
En jämförelse mellan de i den tabellen angivna högsta antalet anställda
(personår) och överbefälhavarens redovisning så som den återgivits i det
föregående uppvisar följande skillnader vad gäller mål och inriktning.
Myndighet

Prop. 1983/84: 100
(bil. 6)

Överbefälhavarens programplan 1985/80-1989/90

1986/87

1991/92

198o/87

1991/92

175

175

170

170

64

M

64

61

777

732

788

743

Försvarets civilförvaltning
Försvarets sjuk\'årdsstvrelse
Foriifikationsförvaltningen
Försvarets materielverk
Försvarets forskningsanstalt
Värnpliktsverket
Försvarets rationaliseringsinstitut
Övriga myndigheter

2860

71
466

62
416

71
477

62
426

Summa

5841

5264

5932

5283

I 078
350

2470
1

998
350

2932
1

1079
351

2472
1

999 1
350

1
Avser anslaget F 5. Gemensam försvarsforskning <inkl. personal för fortifikationsförvaltningens forskningsenhet).

Skillnaderna under budgetåret 1986/87 hänför sig enligt överbefälhavaren till främst följande förändringar.
Försvarets civilförvaltning har kunnat minska sitt personalbehov med
ytterligare 5 personår på grund av rationalisering och decentralisering.
Fortifikationsförvaltningen har tillförts 11 personår för bergrensning
vilka intäktsfinansieras med medel från anslagen till anskaffning av anläggningar.
Försvarets materielverk har tillförts sammanlagt 77 personår för bl. a.
reservmaterielfunktionen och samordning av lokalvård. Samtidigt har 4
personår överförts till chefen för marinen och 1 personår till chefen för
flygvapnet, dvs. en sammanlagd nettoökning om 72 personår.
Försvarets forskningsanstalt har tillförts 1 personår för explosivämneslaboratoriet.
Vämpliktsverket har tillförts I personår för psykologer.
Övriga myndigheter har tillförts 11 personår varav 2 för lärare vid
försvarets förvaltningsskola, I för en kontorist vid statens försvarshistoriska museer samt 8 för lärare vid militärhögskolan.
Vissa av de nyss redovisade förändringarna har även påverkat planeringsinriktningen för myndigheternas personårsramar mot budgetåret
1991/92.
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Av ovan redovisade förändringar är enligt överbefälhavaren huvuddelen
resultat av att uppgifter förts mellan myndigheter och mellan olika huvudprogram. Det är endast 5 personår som tillförts som reell utökning och
detta har skett till den nyinrättade reservmaterielfunktionen vid försvarets
materielverk.
Försvarets rationaliseringsinstitut (FRIJ anför i sin rationaliseringsplan
bl. a. att det underlag som hittills redovisats för budgetåret 1983/84 pekar
på att både penningmässiga besparingar och personalminskningar med
något undantag uppnås i stort i avsedd takt. En sammanfattande bedömning ger således vid handen att besparingsresultaten budgetåret 1983/84
ligger huvudsakligen i nivå med eller högre än vad som planerats inom alla
huvudprogram. FRI konstaterar att personalminskningar åstadkommits
inom samtliga huvudprogram och att dessa är större än vad som planerats.
FRI anför i detta sammanhang nödvändigheten av <111 en balanserad personalavveckling görs. Ett självklart led i detta bör, enligt FRI, vara att alla
myndigheter har en så långsiktig planering att de möjligheter som ges i
trygghetsavtalet (TRA-SJ kan utnyttjas om personalavveckling behövs.
FRI understryker vikten av en redovisning som gör det möjligt att följa upp
utnyttjandet av konsulter.
FRI anför vidare att inom samtliga huvudprogram utom huvudprogrammet Gemensamma myndigheter m. m. finns en tendens att minska på
byggnadsverksamheten för att uppnå besparingsmålen. De långsiktiga effekterna för rationaliseringsprogrammets genomförande och för ambitionen i verksamheten i sin helhet är inte utredda.

Fredsorganisationens utveckling
Överbefälhavarens inriktning av fredsorganisationens utveckling utgår
från 1982 års försvarsbeslut och riksdagsbeslut därefter. Planeringen innehåller vissa fredsorganisatoriska förändringar utöver dem som anges i
riksdagens beslut. Dessa förändringar är i huvudsak följande.
Gemensamma informationscentraler för havsövervakning för marinen
och kustbevakningen planeras i Malmö och Göteborg.
Förvaltningsansvaret för Bråvalla flygflottiljs detachement i Malmslätt
(F 13) övergår från flygvapnet till armen den 1 juli 1985. Flygvapnets
Södertörnsskolor (F 18) i Tullinge avvecklas den 30 juni 1986. Förnyade
rationaliseringar och reduceringar i verksamheten vid krigstlygskolan (F 5)
tillkommer som ett nytt projekt i fredsorganisationsplanen.

Personalfrågor
Beträffande sin principiella inriktning av personalpolitiken hänvisar
överbefälhavaren till det av honom i september 1984 utsända reviderade
personalpolitiska programmet. Inplanerade kostnadssänkningar tas ut
bl. a. genom personalminskning. För att uppnå planerad minskning under
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personalpolitiskt riktiga former är det nödvändigt att skapa så gynnsamma
omplacerings- och avgångsbetingelser som möjligt.
Rekryteringen av yrkesofficerare skall enligt överbefälhavaren ökas
främst inom armen och marinen jämfört med tidigare planering. Detta är
möjligt inom armen då förtidsavgångarna varit större än beräknat samt då
rekryteringen under några år varit starkt begränsad. Marinens ökning har
föranletts av de ökade ubåtsskyddsåtgärderna. Nu planerad rekrytering
bedöms tillgodose det långsiktiga behovet av yrkesofficerare i krigsorganisationen. Brister kan dock uppstå i flygvapnet till följd av avgångar
till civila flygbolag. Konsekvenserna kan bli allvarliga om inga åtgärder
vidtas. För att på längre sikt skapa en balanserad personalstruktur och
tillgodose krigs- och fredsorganisationens behov av yrkesofficerare bör
avgångar bland äldre militär personal stimuleras.
I takt med reduceringar och kostnadsbesparingar i fredsorganisationen
måste även den civila personalen minskas. Detta medför ökade krav på
flexibilitet i personalutnyttjandet och på personalens yrkesskicklighet och
utvecklingsmöjligheter.
Överbefälhavaren understryker vikten av personaladministrativt stöd
för att möjliggöra ökad personalrörlighet inom ramen för det nya trygghetsavtalet.
Enligt överbefälhavaren är ett antal viktiga frågor ännu olösta. Bl. a.
krävs förbättringar inom förmånsområdet vid flyttning och omplacering.
Möjligheterna till frivillig tjänstgöring inom utbildningsverksamheten måste också förbättras. Den delegering av kollektivavtals- och anvisningsrätt
samt arbetsgivarbeslut som statens arbetsgivarverk gör för ÖB-området
bör göras till överbefälhavaren och därefter i största möjliga utsträckning
till tjänstetillsättande myndighet.
Frivilliga Jörsvarsorganisationer
De frivilliga försvarsorganisationernas utbildning prioriteras av överbefälhavaren när den syftar till att tillföra krigsorganisationen avtalsbunden
personal samt avser befordrings- och kompletteringsutbildning av värnpliktigt befäl. Den prioriterade utbildningen genomförs på minst oförändrad nivå.
Utveckling av informationssystem
Överbefälhavaren anger i sin programplan för perioden 1985/86-1989/90
bl. a. att utvecklingen inom informationsområdet i dag innehåller betydande svårigheter som lett till förseningar och fördyringar av arbetet samt att
bristen på kvalificerad personal, t. ex. projektledare, är stor. Det centrala
samordnings- och ledningsarbetet har enligt överbefälhavaren inte kunnat
säkerställas i den omfattning som varit önskvärt på grund av bristande
resurser. Rationaliseringsområden som den tekniska utvecklingen skapat
har inte kunnat bearbetas t. ex. inom kontorsautomationsområdet. Över-
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befälhavaren anger också att ett stort antal utvecklingsprojekt nu drivs
samtidigt. vilket beroende på bristen på personal har lett till långa projekttider. Bristerna leder enligt överbefälhavaren till att en omprövning av de
principer som hitintills gällt för samordnings- och Iedningsarbetet skall
göras.
Åtgärder skall enligt överbefälhavaren vidtas för att förbättra ledning
och samverkan inom ADB-verksamheten. Detta skall ske genom ökad
gemensam beredning och genom ändrade styr- och lcdningsprinciper för
ADB-verksamheten. En gemensam handläggningsordning skall införas liksom enhetliga systemutvecklingsprinciper. Indirekt stöd till ADBverksamheten skall planläggas och en informations- och datordriftplan
(IDP) skall utarbetas som grund för den framtida prioriteringen inom
ADB-området.
För budgetåret 1985/86 har överbefälhavaren planerat dels utveckling av
ADB-system med sammanlagda beräknade kostnader om 77 milj. kr., dels
systemdrift och underhåll med sammanlagda årskostnader av 43 milj. kr.
Den planerade anskaffningen av ADB-utrustning inkl. vissa byggnadsåtgärder uppgår till 226 milj. kr. under budgetåret.
5.3.3 Föredragandens överväganden

Inledning
Till grund för det militära försvarets fortsatta utveckling ligger 1982 års
försvarsbeslut (prop. 1981/82: 102 bil. 2, FöU 18, rskr 374) med den inriktning som statsmakterna gav detta beslut våren 1983 (prop. 1982/83: 100 bil.
6, FöU 9, rskr 271 ). Denna inriktning innebär bl. a. att ett efter våra
förhållanden starkt militärt försvar skall vidmakthållas. Försvar mot invasion är liksom tidigare försvarsmaktens främsta uppgift. För att försvarsmakten skall vara fredsbevarande måste den vara uppbyggd så att ett
angrepp mot Sverige fordrar så stora resurser och uppoffringar samt tar så
lång tid att de fördelar som står att vinna med angreppet rimligen inte är
värda insatserna.
Det militära försvaret grundas på allmän värnplikt för män. Den allmänna värnplikten gör det svenska försvaret till ett folkförsvar och är en
nödvändig förutsättning för att kunna mobilisera det antal förband som
behövs med hänsyn till landets yta och militärgeografiska läge. För försvarets trovärdighet och därmed för dess fredsbevarande förmåga har den
allmänna värnplikten avgörande betydelse.
Den tekniska utvecklingen ger en angripare ökade möjligheter att påbörja ett anfall på sådant sätt att vår förvarningstid blir kort. Detta ökar
kraven på ledningsorganisationen och på en väl fungerande underrättelsetjänst. För att ett sådant angrepp inte skall framstå som fördelaktigt för
angriparen, krävs bevakning och skydd i fred av viktiga anläggningar, hög
mobiliseringsberedskap och förmåga att uppta försvarsstrid under på-
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gående mobilisering. I fred organiserade stridskrafter, förband med hög
inkallelseberedskap, snabbmobiliseradc förband och hemvärn samt förberedda fältarbeten skall kunna försvåra angriparens styrketillväxt, åsamka
honom förluster och skydda vår mobilisering. Denna utveckling ställer
också ökade krav på de andra totalförsvarsfunktionernas förmåga att med
kort varsel understödja försvarsmakten. Respekt för vår neutralitet i krig
och för det svenska territoriets integritet måste grundläggas och upprätthållas redan i fredstid bl. a. genom att vårt militära försvar har förmåga att
upptäcka och avvisa kränkningar.
Statsmakterna har vidare under våren 1984 (prop. 1983/84: 100 bil. 6 och
1983/84: 112, FöU 15 och 20, rskr 219 och 348) beslutat om särskilda
åtgärder beträffande det militära försvarets fortsatta utveckling bl. a. på
grundval av den överenskommelse som träffades mellan företrädare för de
partier som är representerade i försvarsutskottet om anslagen för det
militära försvaret budgetåret 1984/85 och om planeringsramen för återstående del av försvarsbeslutsperioden. Dessa åtgärder syftade till att i
väsentliga avseenden återföra utvecklingen till den inriktning som angavs i
1982 års försvarsbeslut.

Krigsorgwzisationens utveckling m. m.
Under programplaneperioden si utförs moderniseringen av armens
elva infanteribrigader 77 som härigenom ges ökad rörlighet och större
eldkraft. Andelen förband som är särskilt utbildade och utrustade för strid i
norra Sverige ökar genom att en av dessa 77-brigader omorganiseras till en
femte norrlandsbrigad. Sex äldre infanteribrigader får en i vissa avseenden
förbättrad beväpning och utrustning och benämns därmed IB 66 M. Bl. a.
ökar deras pansarvärnsförmåga och terrängrörlighet. Deras operativa användbarhet förblir emellertid begränsad. Två äldre infanteribrigader kommer efterhand att avvecklas. Antalet pansar- och mekaniserade brigader
förblir oförändrat.
M ar i n e n s moderna ytattackenheter beväpnas under perioden med
långräckviddiga svensktillverkade sjömålsrobotar. Samma typ av robot
tillförs vissa kustartilleriförband. Nya kustkorvetter beställs. Dessa ersätter äldre torpedbåtar. Ubåtsskyddsfunktionen, som jag återkommer till i
särskilt avsnitt (s. 52-56), förbättras inom flertalet marina huvudsystem.
Antalet helikopterdivisioner bibehålls liksom antalet ubåtar. Ubåtar av typ
Sjöormen moderniseras och fyra nya ubåtar av typ Västergötland anskaffas. Minröjningsflottiljema omorganiseras och reduceras till antalet. Nya
minröjningsfartyg typ Landsort levereras under perioden. Flera av kustartilleriförbanden moderniseras och omorganiseras. Bl. a. organiseras amfibiebataljoner med början i slutet av perioden. Antalet bataljoner förändras
dock inte.
Inom flygvapnet slutförs under perioden om beväpningen av åtta
jaktflygdivisioner till flygplan JA 37 (Viggen). Vid utgången av innevaran-
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de budgetår nedgår det totala antalet jaktflygdivisioner från tolv till elva.
Antalet spaningsflygdivisioner S 37 och medeltunga attackflygdivisioner
AJ 37 förblir oförändrat. Däremot minskas antalet lätta attackflygdivisioner SK 60. Även stril- och basbataljonerna reduceras något till antalet.
Utvecklingen av det nya JAS 39-systemet (Gripen) fortsätter med oförändrad inriktning.
Mot denna bakgrund finner jag att den av överbefälhavaren intill år 1992
planerade krigsorganisatoriska utvecklingen i fråga om förbandstyper och
deras antal i allt väsentligt överensstämmer med målen i 1982 års försvarsbeslut med den inriktning som detta gavs genom 1983 års riksdagsbeslut.
Jag kan sålunda i stort godta överbefälhavarens inriktning av krigsorganisationens utveckling i nämnda avseenden. Ställning till utvecklingen därefter bör enligt min mening inte tas före nästa försvarsbeslut.
Som jag tidigare har nämnt gav 1984 års riksdagsbeslut uttryck för en
ökad ambition från statsmakternas sida i förhållande till den planering som
redovisades i överbefälhavarens programplan för perioden 1984/851988/89. Riksdagen ville genom sitt beslut främst förstärka luftförsvaret
och möjligheterna till teknisk förnyelse av krigsorganisationen inom samtliga huvudprogram. Beslutet innebar vidare att försvaret erhöll ett årligt
tillskott om 600 milj. kr. under perioden 1984/85- 1986/87 som i första hand
skulle användas till att finansiera utveckling och anskaffning av vissa
särskilt angivna materielobjekt, främst inom marinen och flygvapnet.
Jag kan nu konstatera att den inriktning som statsmakterna beslutade
under våren 1984 rörande krigsorganisationens fortsatta utveckling har fått
genomslag i överbefälhavarens planering. Med vissa undantag har de objekt och verksamheter som särskilt angavs i prop. 1983/84: 112 planerats på
det sätt som regeringen har föreskrivit.
Inom armen har sålunda planerats för anskaffning av televapen och
underrättelsemateriel, bl. a. artillerilokaliseringsradar, samt en förstärkning av armens pansarvärnsförmåga.
Inom marinen har planerats för en fortsatt utbyggnad av ubåtsskyddsfunktionen, tidigarelagd anskaffning av kustkorvetter och en ökad satsning
på amfibiebataljoner. Trots att resurser tillförts marinen från armen och
flygvapnet har förnyelsen av ett antal materielobjekt måst utgå eller senareläggas. Betydande nedskärningar har även gjorts inom lednings- och
förbandsverksamheten, främst repetitionsutbildningen.
I prop. 1983/84: 1I2 konstaterade jag att den tekniska utvecklingen medför att sjöminkrigföringen bör tillmätas stor betydelse. Jag förordade därför att anskaffningen av minsystem för ubåtsskydd samt av mingördlar till
våra ubåtar åter skulle planeras i enlighet med 1982 års försvarsbeslut.
Detta har överbefälhavaren inte gjort. Jag kan heller inte finna att han
redovisat tillräckliga skäl för att på denna punkt frångå den av statsmakterna anvisade inriktningen. Jag vidhåller därför att utveckling och anskaffning av mingördlar och minsystem för ubåtsskydd skall genomföras.

Prop. 1984/85: 100

Bilaga 6

Försvarsdepartementet

41

Överbefälhavaren har planerat för anskaffning av nya tunga kustrobotar
under senare delen av planeringsperioden. Jag anser denna planeringsinriktning vara tillfredsställande och räknar med att systemet är operativt
tillgängligt i början av 1990-talet.
Inom flygvapnet har handlingsfrihet skapats att vid I 987 års försvarsbeslut kunna bibehålla tre J 35-divisioner (Draken). dvs. sammanlagt elva
jaktflygdivisioner, till in på 1990-talet. Vidare har moderna jaktrobotar
beställts och planeringen av vapensystem för J AS 39 (Gripen) återförts till
anbefalld nivå. Medel har avsatts så att uppsättning och fortifikatorisk
utbyggnad av låg- och höghöjdsspaningsstationer inom stridslednings- och
luftbevakningssystemet så långt möjligt kan ske utan förseningar. Utvecklingen av flygburen radar påbörjas under programplanepcrioden. Anskaffning av förnödenheter till flygvapnets beredskapslager har planerats. Därutöver har basutbyggnaden och typstödet för system 37 kunnat återföras
till en rimlig nivå.
I prop. 1983/84: 112 anmälde jag att den kraftiga omplanering som överbefälhavaren tvingades göra i föregående års programplan med anledning
av försvarets minskade köpkraft krävde åtgärder särskilt inom flygstridskrafterna för att säkerställa en långsiktigt balanserad utveckling. Överbefälhavaren har på regeringens uppdrag i anslutning till programplanen
redovisat en långsiktig analys av flygvapnets ekonomi och likviditet. Jag
delar i allt väsentligt överbefälhavarens bedömning att den långsiktiga
planeringen inom flygvapnet avvägts på ett sätt som är rimligt med nu
kända ekonomiska förutsättningar.
För att snabbt kunna förstärka ubåtsskyddsfunktionen har regeringen
medgivit överbefälhavaren att under en övergångsperiod ge avkall på de
åtgärder inom marinen som syftar till att upprätthålla den långsiktiga
beredskapen för invasionsförsvaret. Det är emellertid angeläget att sådan
verksamhet inom de marina stridskrafterna som är väsentlig för invasionsförsvarets långsiktiga utveckling snarast möjligt åter får en normal omfattning.
Jag avser föreslå regeringen att i anvisningarna för programplanen för
perioden 1986/87-1990/91 och anslagsframställningarna för budgetåret
1986/87 närmare ta upp frågan om marinens långsiktiga beredskap, bl. a.
ökad repetitionsutbildning under perioden samt anskaffning av mingördlar
och minsystem för ubåtsskydd. Jag räknar med att dessa problem skall
lösas i samband med kommande programplan och genom en total avvägning inom försvarsmaktens ekonomiska ram.
Jag vill emellertid i detta sammanhang erinra om att regeringen den 26
juni 1984 gav överbefälhavaren anvisningar för perspektivplaneringen för
perioden efter budgetåret 1986/87. Överbefälhavarens rapport med förslag
till långsiktig avvägning och inriktning av det militära försvaret skall redovisas hösten 1985 samtidigt med programplan för perioden 1986/871990/91.
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Säkerheten i planeringen

Under innevarande budgetår (1984/85) är det militära försvarets ekonomi hårt ansträngd. Bl. a. beror detta på kvardröjande effekter från budgetåret 1983/84 av den kraftigt ökade kursen på dollar. på merkostnader för
ubåtsincidenter och ökade värnpliktsförmåner, på stora kostnadsökningar
för vissa materielobjekt samt på statsmakternas beslut om en begränsning
av försvarets priskompensation under år 1984. Med hänsyn till den inriktning som f. n. gäller och de åtaganden som gjorts och kommer att göras
under innevarande år så bedömer jag att försvarets ekonomi kommer att
vara ansträngd också under nästa budgetår. Vissa ingrepp i planeringen
kan därför inte uteslutas.
Inom anslagen för materielanskaffning och för forskning och utveckling
tillämpas ett system där verksamhet planeras i en omfattning som inte
ryms inom tilldelade resurser. s. k. överplanering. Eftersom materielanskaffningen alltid innehåller osäkerheter kan inte i detalj förutses vilka
uppdrag som leder till beställning och när beställningarna kan ske. Överplaneringen är till för att möta dessa osäkerheter så att tilldelade resurser
kan utnyttjas på bästa sätt. Enligt min mening är det därför nödvändigt
med en viss överplanering inom dessa anslag. Detta gäller också i fråga om
anslagen för byggnadsinvesteringar.
Även om hänsyn tas till att överbefälhavaren på särskilda grunder kunnat motivera en något ökad överplanering. konstaterar jag att överplaneringen är mycket stor, främst för armen och marinen. Jag ser risker med
denna stora överplanering. Bl. a. innebär den osäkerheter beträffande
överbefälhavarens prioriteringar av verksamheten under programplaneperioden. Den innebär också att mycket stora krav måste ställas på styrningen av verksamheten.
Mot bakgrund av den stora överplaneringen bedömer jag att bl. a. utveckling och anskaffning av materiel inte kan ske fullt ut i den takt och
omfattning som överbefälhavaren föreslår. Jag förordar därför att överplaneringens totala omfattning skall begränsas i nästa programplan.
En annan omständighet av betydelse är att statsmakterna ännu inte
beslutat om det ekonomiska utrymmet efter 1986/87. Detta kan heller inte
förväntas ske förrän i samband med nästa försvarsbeslut, vilket skall fattas
år 1987. Av den period om fem år som den aktuella programplanen omfattar ligger emellertid tre av åren efter 1986/87. För dessa tre år har överbefälhavaren räknat med en högre ram än f. n. vilket enligt hans mening
innebär en på sikt bibehållen köpkraft. Denna princip för planeringen
medgavs i vårens partiöverenskommelse dock utan att denna innebär
några bindningar inför nästa försvarsbeslutsperiod.
I enlighet härmed har överbefälhavaren i sin planering efter 1985/86
avdelat för vart år växande prisreserver för att på så vis möta en av honom
förväntad skillnad mellan försvarets framtida prisutveckling och dess priskompensation. För att kompensera för den reducering av det reala plane-
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ringsutrymmet som de avdelade prisreserverna innebär har överbefälhavaren förutsatt att det sker en viss nominell ökning av ramen vid ingången
till varje ny försvarsbeslutsperiod. Han har sålunda förutsatt en ökning
fr. o. m. budgetåret 1987/88 och beräknat denna till ett belopp om 305 milj.
kr.
För egen del ifrågasätter jag värdet av att överbefälhavaren beräknar
långsiktiga prisreserver och däremot svarande ramlyft utifrån prognoser
om försvarets prisutveckling och priskompensation, vilka med nödvändighet måste vara mycket osäkra. Jag anser därför alt denna metod bör ses
över så att principen om att planering enligt förutsättning av en på sikt
oförändrad köpkraft kan tillämpas på ett bättre sätt än f. n. Av detta följer
att jag nu varken är beredd att ta ställning till storleken av den ökning av
ramen efter budgetåret 1986/87 som överbefälhavaren har beräknat eller
till de av honom avdelade prisreservcrnas storlek. På denna punkt kvarstår
därför t.v. en viss osäkerhet beträffande planeringsutrymmet efter budget-

året 1986/87.
I detta sammanhang vill jag erinra om vad finansministern tidigare denna
dag har redovisat beträffande budgetpolitiken i samband med sin anmälan
av finansplanen, för att åstadkomma långsiktig ekonomisk balans i samhällsekonomin. Några nya statliga utgiftsåtaganden som inte är finansierade kan inte göras. En restriktiv utgiftsprövning är nödvändig i budgetarbetet även i ett långsiktigt perspektiv. Försvarssektorn kan härvidlag inte
utgöra något undantag. Regeringen kan därför vid sina ställningstaganden
till det militära försvarets planering inte förutsätta större resurser än vad
som f. n. disponeras.
Eftersom det underlag som redovisas i överbefälhavarens programplan
beträffande den av honom förutsatta ökningen av ramen fr. o. m. budgetåret 1987/88 inte är av sådan natur att jag anser mig kunna ta ställning till
det aktuella beloppet, måste jag f. n. utgå från att verksamheten t.v.
bedrivs så att den även efter budgetåret 1986/87 kan genomföras i en
nominellt oförändrad ram. Materielbeställningar får exempelvis inte läggas
ut i en sådan omfattning och med så långsiktiga bindningar att riksdagen
binds till att göra ett rampåslag i samband med nästa försvarsbeslut. Jag
anser det sålunda viktigt att planeringen och verksamheten genomförs så
att riksdagen inför detta beslut har en tillfredsställande grad av handlingsfrihet.
Med anledning härav finner jag det t.v. motiverat med en viss återhållsamhet i fråga om nya beställningar i förhållande till överbefälhavarens
nuvarande planering. Jag är därför inte nu beredd att föreslå regeringen att
av riksdagen begära alla de beställningsbemyndiganden för budgetåret
1985/86 som överbefälhavaren föreslagit. Beslut om vilka ytterligare bemyndiganden som bör inhämtas bör fattas först när det ekonomiska läget
klarnat och ett fördjupat underlag föreligger.
I syfte att säkerställa att ett sådant underlag tas fram avser jag att inom
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kort återkomma till regeringen med förslag till anvisningar för överbefälhavarens fortsatta planering. Dessa anvisningar bör bl. a. innehålla riktlinjer
för överplaneringens storlek samt för beräkningen av prisreserver och
eventuell ramhöjning så att principen om planering under förutsättning av
en på sikt bevarad köpkraft tillgodoses. Dessutom bör det föreskrivas att
överbefälhavaren i ett alternativ genomför sin planering i en även efter
budgetåret 1986/87 oförändrad nominell ram inkl. erforderliga reserver.
Jag förutsätter därmed att överbefälhavarens nästa programplan utgör ett
tillräckligt underlag för de prioriteringar som behöver göras i genomförandet av verksamheten under budgetåret 1985/86 samt så att nya beställningsbemyndiganden kan begäras av riksdagen på tilläggsbudget för de
objekt som då är aktuella och i den omfattning som då synes lämplig.
Därigenom bör också en rimlig handlingsfrihet kunna upprätthållas inför
1987 års försvarsbeslut.

Besparingsprogrammet
Enligt den preliminära redovisningen i överbefälhavarens programplan
för perioden 1985/86- 1989/90 har det uppsatta besparings må I e t för
budgetåret l 9 8 3 I 8 4 uppnåtts både i ekonomiska termer och vad
gäller personalreduceringar.
Denna uppfattning delas av försvarets rationaliseringsinstitut.
Dessa preliminära redovisningar grundar sig på bedömningar som är
relaterade till målen i överbefälhavarens programplan för perioden
1984/85-1989/90.
Den bedömning som jag gjorde av det ekonomiska utfallet för budgetåret
1982/83 (prop. 1983/84: 112) grund<>de sig på myndigheternas årsredovisningar för detta år. Motsvarande underlag för budgetåret 1983/84 föreligger
ännu inte men min preliminära bedömning är ändå att de besparingar som
gjorts under budgetåret 1983/84 är förenliga med de mål som angetts.
Vad gäller planeringen för det fortsatta besparingsarbetet
bedömer jag att de ekonomiska besparingsmålen för den första femårsperioden t. o. m. budgetåret 1986/87 kan uppnås genom definierade rationaliseringsprojekt inom samtliga huvudprogram.
Förutom de ekonomiska besparingsmålen för de olika huvudprogrammen angav statsmakterna i 1982 års försvarsbeslut även personalminskningsmål för huvudprogrammen Operativ ledning m. m. och Gemensamma
myndigheter m. m. Ställning till försvarsgrenarnas personalvolymer tas
årligen av regeringen i regleringsbrev.
Personalförändringarna mellan huvudprogram\ -4 och de gemensamma
myndigheterna och mellan dessa myndigheter inbördes följs upp av överbefälhavaren. En sammanställning grundad på överbefälhavarens redovisning i det föregående (s. 33) samt vad jag har anfört i anslutning till vissa
anslag får därmed följande lydelse vad gäller personalmål för budgetåret
1986/87.
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Högsta antal anställda
(personår) budgetåret
1986/87
170

Försvarets civilförvaltning
Försvarets sjukvårdsstyrelse
Fortifikationsförvaltningen
Försvan:ts materielverk
Försvarets forskningsanstalt
Yämpliktsverket
Försvarets rationaliseringsinstitut
Övriga myndigheter

64
777
2930
1079 1
351
71
477

Summa

5921

1
Avser anslaget F 5. Gemensam försvarsforskning (inkl. personal vid fortifikationsförvaltningens forskningsenhel).

När det gäller inriktningen av det högsta antal personår för dessa myndigheter budgetåret 1991/92 finner jag inte nu någon anledning att frångå
den inriktning som lades fast i 1983 års budgetproposition (prop.
1983/84: 100 bil. 6). Ställning till förändringar av denna inriktning hör tas i
samband med 1987 års försvarsbeslut då resultaten från ett flertal utredningar föranledda av bl. a. Hpg-5 kommittens betänkande föreligger.
För huvudprogrammet Operativ ledning m. m. återstår att identifiera 40
personår för att nå inriktningen budgetåret 1991192 om 1 761 personår.
När det gäller den ekonomiska planeringssäkerheten efter budgetåret
1986/87 syns den numera i huvudsak vara godtagbar för de olika huvudprogrammen. Jag anser dock att uppföljning och realiserbarhetsprövning av
de enskilda projekten måste fortsätta. Samtidigt måste analyser göras för
att identifiera nya besparingsprojekt syftande till att säkerställa att de
planerade besparingsmålen nås.
För att fördjupa kunskaperna om analysmetoder m. m. har regeringen i
augusti 1984 givit försvarets forskningsanstalt i uppdrag att särskilt granska konsekvenser m. m. av ett antal avgränsade besparingsprojekt bl. a.
nedläggningen av Smålands artilleriregemente <A 6). Resultatet av denna
granskning skall redovisas senast den 1 oktober 1985.

Fredsorganisationens utveckling
Överbefälhavarens inriktning av fredsorganisationens utveckling utgår
från 1982 års försvarsbeslut och från statsmakternas beslut därefter, bl. a.
våren 1984 (prop. 1983/84: 100 bil. 6 och 1983/84: 112, FöU 15 och 20, rskr
219 och 348). I det föregående (s. 36) har jag redovisat överbefälhavarens
planering beträffande fredsorganisationens utveckling. Planeringen kan
enligt min mening godtas.
Jag vill här dels ge min syn på frågan om eventuella beslut före år 1987
om ytterligare fredsorganisatoriska förändringar, dels redovisa vissa regeringsbeslut m. m. som berör fredsorganisationens utveckling.
Jag aviserade i prop. 1983/84: 112 (s. 20) förslag till riksdagen år 1985 om
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ytterligare fredsorganisatoriska förändringar. Därefter har överbefälhavaren redovisat sin perspektivplan del I och 1983 års värnpliktsutbildningskommittc redovisat betänkandet !SOU 1984: 71) Värnplikten i framtiden. På grundval av bl. a. dessa dokument har regeringen i juni och
oktober 1984 beslutat om anvisningar för fas B av perspektivplaneringen
för det militära försvarets utveckling efter budgetåret 1986/87.
Överbefälhavaren har i sin perspektivplan del I inte redovisat någon
långsiktig plan för fredsorganisationen som kan ligga till grund för beslut
om ytterligare förändringar. Värnpliktsutbildningskommitten har i sitt betänkande bl. a lämnat förslag om sådana förändringar i värnpliktsutbildningen som om de genomförs torde få långtgående konsekvenser för fredsorganisationen. Regeringen har uppdragit åt överbefälhavaren att pröva
värnpliktsutbildningskommittens förslag och att i sin perspektivplan del 2
under hösten I 985 redovisa en långsiktig plan för frcdsorganisationens
utveckling. Av dessa skäl är jag inte nu beredd att förorda ytterligare
fredsorganisatoriska förändringar.
Jag anförde i prop. 1983/84: 112 (s. 20) att armens utbildningskapacitet
underutnyttjas. Strävan bör vara att utnyttja kapaciteten helt, dels av
värnpliktssociala skäl, dels av arbetsmarknadsskäl. Överbefälhavaren har
på regeringens uppdrag redovisat förutsättningar för och konsekvenser av
att under programplaneperioden 1985/86-1989/90 öka grundutbildningskontingenten. Redovisningen innebär att en ökning om ca 3400 värnpliktiga kan ske inom armen. varav 900 under budgetåret 1985/86. om medel
ställs till förfogande. Jag förordar att en sådan ökning görs. och beräknar i
det följande (s. 82) medel härför under anslaget BI. Armcförband: Ledning och förbands verksamhet.
Jag går så över till att redovisa vissa regeringsbeslut m. m. som berör
fredsorganisationens utveckling.
Armcflyget
Riksdagen (FöU 1983/84: 20, rskr 348) har som sin mening gett regeringen till känna att regeringen snarast bör fatta beslut om att armeflygskolan
skall flytta till Malmen. Regeringen har i juni 1984 beslutat att armeflygskolan skall upphöra den 30 juni 1985. att en andra armeflygbataljon skall
organiseras och lokaliseras till Malmslätt den I juli 1985 samt att fortifikationsförvaltningen snarast skall hos koncessionsnämnden för miljöskydd
låta pröva den förändrade verksamheten i Malmslätt.
Indragningen av Livgardets dragoner(K J/Fo44)
Enligt 1982 års försvarsbeslut skulle Livgardets dragoner <K 1/Fo44)
dras in år 1985, varvid försvarsområdesansvaret och utbildningsuppgifterna m. m. övertas och inordnas som en del i myndigheten I l/Fo44.
Denna organisationsförändring har - på förslag av chefen för armen och
efter beslut av regeringen i september 1984 - genomförts redan den I
oktober 1984.
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Grundutbildningen för kustartilleriet på västkusten
Riksdagen (mot. 1983/84: 2207, 2750; 2753, 2756, FöU 20, rskr 348) har
som sin mening gett regeringen till känna att planeringen av antalet värnpliktiga vid Västkustens militärkommando med Älvsborgs kustartilleriregemente (MKV/KA 4) borde inriktas mot att de värnpliktiga som skall ingå
i krigsförband på västkusten, grundutbildas där. En förutsättning var att
man inte måste göra några investeringar i Göteborg av detta skäl och att
beredskapen vid övriga kustartilleriförband inte blir lidande. Jag kan konstatera att riksdagens uttalande har beaktats i planeringen.
Försvarsmaktens centrala ledning
I 1983 års budgetproposition (prop. 1982/83: 100 bil. 6) tog min företrädare upp frågan om att sammanföra försvarsstaben och försvarsgrensstaberna till en gemensam myndighet. Han uttalade därvid förståelse för att
förslag om ny organisation borde anstå till dess pågående omorganisation
av de centrala staberna har utvärderats.
Jag vill också erinra om att riksdagens beslut om försvarsmaktens centrala ledning m. m. (prop. 1977178: 63, FöU 9, rskr 174) bl. a. innebar att
överbefälhavarens programsamordnande roll skulle stärkas.
I prop. 1983/84: 112 Cs. 21) anmälde jag att regeringen i december 1983
uppdragit åt överbefälhavaren att redovisa sådana förändringar i organisation och arbetsformer inom och mellan de centrala staberna som bör vidtas
för att stärka överbefälhavarens programsamordnande roll.
Överbefälhavaren har i september 1984 redovisat sitt uppdrag och föreslagit, utöver åtgärder som det ankommer på överbefälhavaren att själv
besluta om. bl. a. att ett nytt anslag för forskning och utveckling inrättas
inom huvudprogrammet Operativ ledning m. m .. ändrade former för programplaneringen och anslagsframställningar. samt att befogenheter inom
byggnads- och anläggningsområdet delegeras. Mot bakgrund av detta hemställer jag i det följande ( s. 139) att regeringen föreslår riksdagen att ett nytt
förslagsanslag för forskning och utveckling inom huvudprogrammet Operativ ledning m. m. fr. o. m. budgetåret 1985/86 förs upp på statsbudgeten.
Regeringen har dessutom i december 1984 uppdragit åt överbefälhavaren
att lämna närmare underlag till precisering av de åtgärder som kräver
regeringens ställningstagande.
Dessa åtgärder syftar sålunda till att stärka överbefälhavarens programsamordnande roll. En samlad utvärdering av de åtgärder som vidtas beträffande de centrala staberna kommer att redovisas för regeringen i början av
år 1986.
Behovet av yrkesbefäl
I prop. 1981/82: 102 om säkerhets- och försvarspolitiken samt totalförsvarets fortsatta utveckling (bil. 2 s. 94) anförde dåvarande statsrådet
beträffande överbefälhavarens fredsorganisationsplan att det var nödvän-
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digt att minska rekryteringen av yrkesbefäl bl. a. för att anpassa befälstillgångarna till framtida behov och att en fördjupad undersökning snabbt
borde göras av krigs- och fredsorganisationens behov av yrkesbcfäl inom
de tre försvarsgrenarna. Regeringen tillkallade i september 1982 en särskild utredare med uppdrag att göra en översyn av kraven på utbildning
och kvalitet hos militära chefer m. m. Översynen som ursprungligen främst
inriktades mot de befattningsskikt som är styrande för rekrytering och
utbildning har genom tilläggsdirektiv i december 1983 (Dir. 1983: 71) vidgats till att omfatta beräkningar av minimibehovet av yrkesofficerare på
alla nivåer i krigsorganisationen. Utredningen som har antagit namnet
befälsbehovsutredningen beräknas komma att avge ett betänkande under februari 1985.
I avvaktan på utredningens förslag är jag inte beredd att ta ställning till
den planerade utvecklingen på lång sikt av antalet yrkesofficerare.
Avgångar av fiygförare
Jag vill i detta sammanhang också något beröra de problem som sammanhänger med de civila flygbolagens rekrytering av flygförare från försvaret och som berör bemanningen av såväl stridsflygplan som helikoptrar.
Riksdagen beslutade i november 1980 (prop. 1980/81: 6, TU 2, rskr 36)
om riktlinjer för utbildningen av piloter för den civila luftfartens behov.
Avsikten med utbildningen är att flygvapnet skall få behålla sina flygförare
samtidigt som behovet av svenska civila piloter tillgodoses, främst för
flygbolaget Scandinavian Airlines System (SAS).
Regeringen har sedermera beslutat att en trafikflygarhögskola (TFHS)
skall inrättas vid krigsflygskolan i Ljungby hed. Skolan påbörjade sin verksamhet den l april 1984. De första eleverna (ca 15) kommer att utexamineras från skolan under senare delen av 1985. Kostnaderna för utbildning av
dessa elever, för budgetåret 1984/85 beräknade till 18,4 milj. kr., bestrids
helt i vad avser verksamheten vid TFHS av medel inom försvarets ram.
Under hösten 1984 har de civila flygbolagen visat väsentligt ökade behov
att rekrytera flygförare från det svenska försvaret under 1985 och 1986.
Avgångar av flygförare enligt de anmälda behoven leder till oacceptabla
konsekvenser för försvaret. Såväl incidentberedskapen som förmågan till
insatser vid överraskande angrepp riskerar att i väsentlig grad nedgå.
Vidare försämras utbildningsbetingelserna vid flygförbanden. Även flygsäkerheten kan komma att påverkas negativt. En översyn pågår nu av de
problem som uppstår vid stora avgångar av flygförare från försvaret. Hur
problemen skall lösas på såväl kort som lång sikt övervägs f. n. Jag har
tagit initiativ till överläggningar med berörda parter i denna fråga.
I detta sammanhang vill jag också anmäla att överbefälhavaren i mars
1984 har tillsatt en utredning avseende tjänstgöringsförhållanden och lönebestämmelser för flygtjänstgörarnje personal inom försvarsmakten. Vidare
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har statens arbetsgivarverk under hösten 1984 fattat beslut om särskilda
löneåtgärder för vissa flygförare. Under hand har också meddelats att
statens arbetsgivarverk och överbefälhavaren i 1984 års L-A TF-förhandlingar ytterligare har behandlat flygförarnas löneförhållanden.
En åtgärd för att minska övergångarna är enligt min mening att bättre
anpassa elevantalet vid TFHS till de verkliga behoven. Det är härvid
angeläget att i god tid få besked om de civila flygbolagens behov.
Utbildningen vid TFHS bör mot bakgrund av det anförda utökas. Jag har
därför under anslaget D 1. Flygvapenförband: Ledning och förbandsverksamhet beräknat medel för en utökning av antalet elever vid TFHS för att
möta de civila flygbolagens ökade rekryteringsbehov. Jag avser att i samarbete med berörda parter fortlöpande pröva ytterligare lösningar för att
komma till rätta med problemen.
Persona(frågor

Jag tar här upp frågor som rör anställd personal.
Vid min anmälan av regeringens proposition 1983/84: 112 om det militära
försvarets fortsatta utveckling, m. m. utvecklade jag mina synpunkter på
personalpolitiken inför 1980- och 1990-talen. Jag anförde bl. a. att genom
en medveten och målinriktad satsning på personalåtgärder skapas en utvecklingspotential och en beredskap för att möta de krav som kommer att
ställas på försvaret och dess personal på 1980- och 1990-talen. Jag anmälde
också att det nu är angeläget att personalpolitiken inriktas mot att underlätta den nödvändiga personalminskningen.
Enligt min mening skulle en övergripande personalpolitik utgöra ett
värdefullt instrument för ett fortsatt praktiskt arbete med utveckling av de
personella resurserna. Jag anmälde i detta sammanhang att jag inom ramen
för det personalpolitiska arbete som pågår i samhället i övrigt skulle låta
utarbeta en övergripande personalpolitik inom främst områdena personalutveckling, personalrörlighet, arbetsmiljö samt samverkansformer. Under
våren 1984 har jag därför tagit initiativ till en långsiktig, samordnad och
principiell behandling av personalfrågorna inom hela försvarsdepartementets verksamhetsområde. I det fortsatta arbetet med dessa frågor kommer
närmare kontakter att tas med berörda personalorganisationer och myndigheter, bl. a. i form av en brett upplagd konferens.
Arbetet inom utredningen om personal- och ekonomiadministrationen
inom försvaret väntas avslutas under år 1985.
Frivilliga försvarsorganisationer

De frivilliga försvarsorganisationema bidrar till försvarets trovärdighet
och till dess fredsbevarande förmåga. Verksamheten stärker vårt totalförsvar och ger uttryck för folkets försvarsvilja. Intresset för den frivilliga
försvarsverksamheten fortsätter aq stiga och flera organisationer noterar
ökat medlemsantal. Det är enligt min uppfattning viktigt att verksamheten
4
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understöds och uppmuntras främst avseende de organisationer som rekryterar och utbildar personal för placering i totalförsvarets krigsorganisation.
Härvidlag fyller den utredning som behandlar frivilligförsvarets förmåner
m. m. en viktig funktion. Kommittens arbete beräknas vara slutfört den 30
juni 1985. Jag vill i detta sammanhang även anmäla att Flygfältsingenjörsföreningarna genom beslut av regeringen har upptagits som frivillig försvarsorganisation.
Utveckling av informationssystem

Regeringen har i mars 1982 beslutat att försvarets rationaliseringsinstituts rapport Struktur 90 med förslag till långsiktig inriktning av försvarets
administrativa databehandling skall utgöra grunden när det gäller utveckling av nya informationssystem och modernisering av äldre system. Förslaget innebär en standardisering och decentralisering av datorsystemen.
Denna datakraftsstruktur benämns Struktur 90. En första upphandling av
datorutrustning för Struktur 90 har genomförts under hösten 1984.
Regeringen har i mars 1982 också gett överbefälhavaren i uppdrag att
redovisa möjligheterna att upprätta en förmedlingsfunktion för terminaler.
smådatorer. skrivautomater m. m .. att lämna förslag till standardisering.
handlingsregler för metodstöd, upphandlingsbestämmelser och utbildning
inom ADB-området samt att redovisa planerade åtgärder inom området
teknikupphandling.
Överbefälhavaren har mot bakgrund av regeringens beslut om Struktur
90 gett ut anvisningar för den tekniska inriktningen av ADB-verksamheten
och i programplanen angett att den nya informationssystem- och datordriftstrukturen skall vara väl etablerad år 1987.
I samband med avrapporteringen av några av uppdragen till regeringen
har överbefälhavaren aviserat förändringar beträffande roller och ansvarsfördelningen inom den centrala ADB-verksamheten. Av överbefälhavaren
har försvarets materielverk fått ett samlat ansvar för samordning gentemot
statskontoret för upphandling av ADB-utrustning inom försvarsmakten.
Försvarets rationaliseringsinstituts samordningsroll gentemot statskontoret i anskaffningsfrågor upphörde därmed.
Regeringen gav i mars 1984 överbefälhavaren i uppdrag att komma med
förslag till hur ADB-verksamhetens ledning och stöd skall organiseras
inom det militära försvaret. Härvid skall bl. a. redovisas förslag till hur det
nuvarande stora konsultberoendet inom ADB-området vad gäller ledning
och utveckling av viktigare projekt skall kunna minskas. Uppdraget skall
redovisas den 1 april 1985. Jag räknar med att förslag skall kunna föreläggas riksdagen i anslutning till 1986 års budgetproposition.
Överbefälhavaren fick också i uppdrag i mars 1984 att redovisa en
samlad plan för utveckling och revidering av administrativa datasystem.
Av planen skall det bl. a. framgå hur äldre system bör behandlas i samband
med övergång till Struktur 90 och hur de olika systemen inom disponibla
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resurser bör användas. Överbefälhavaren beräknas redovisa en ::.ådan plan
i mars 1985.
Regeringen har i juli 1984 gett statskontoret ett uppdrag om planer för
administrativ utveckling och ADB-användning. Bl. a. omfattar uppdraget
att utarbeta ett förslag till ny handläggnings- och beslutsordning för statliga
ADB-investeringar. Avrapportering skall ske den 31januari1985.

5.3.4 Hemställan
Jag hemställer att regeringen bereder riksdagen tillfälle
att ta del av vad jag har anfört i fråga om krigsorganisationens
utveckling m. m., besparingsprogrammet, fredsorganisationens
utveckling, personalfrågor, frivilliga försvarsorganisationer och
utveckling av informationssystem.
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5.4 Ubåtsskydd
5.4.1 Bakgrund
Ubåtsskyddet utvecklas och förstärks f. n. med den inriktning som riksdagen godkände i december 1983 (prop. 1983/84: 25 bil. 2, FöU 9, rskr 118).
I prop. 1983/84: 112 om det militära försvarets fortsatta utveckling,
m. m. anmälde jag min avsikt att föreslå regeringen att ge överbefälhavaren
anvisningar om att utarbeta en samlad plan för den fortsatta uppbyggnaden
av uhåtsskyddet.
Den 28juni 1984 lämnade regeringen uppdrag och anvisningar för denna
planering av ubåtsskyddets fortsatta uppbyggnad och inriktning. Överbefälhavaren reilovisade detta uppdrag den 26 oktober 1984.

5.4.2 Överbefälhavarens plan för ubåtsskyddets inriktning
Överbefälhavaren konstaterar i sin plan för ubåtsskyddets inriktning att
ubåtshotet i fred riktar sig mot vår territoriella integritet och trovärdigheten i vår säkerhetspolitik och kan också påverka förutsättningarna för vårt
invasionsförsvar.
För försvarsmaktens möjligheter att stödja svensk säkerhetspolitik är
förmågan att upprätthålla ett trovärdigt invasionsförsvar av grundläggande
betydelse. För detta krävs att försvarsmakten fortlöpande anpassas till
utvecklingen i omvärlden. Ubåtsh·..>tet i vid mening ställer därvidlag nya
krav på försvarsmaktens förmåga.
Situationen i vårt närområde präglas enligt överbefälhavaren bl. a. av
den sedan lång tid pågående undervattcnsverksamheten innanför vår territorialgräns. Verksamhetens omfattning och de risker främmande makt
uppenbarligen är beredd att ta kan tyda på att motiven inte endast är av
begränsad art. Om verksamheten ingår i krigsförberedelser är den en del i
en väsentligt större verksamhet. Ubåtsskyddsåtgärder i fred kan då bidra
till att försvåra en invasion men måste värderas inom ramen för vårt
samlade invasionsförsvar.
Indikationer på främmande undervattensverksamhet under åren visar
tydliga tecken på att stora ubåtar har uppträtt inom svenskt territorialhav
och att främst miniubåtar tränger långt in på sjöterritoriet. Indikationer har
erhållits som visar på undervattensverksamhet i anslutning till och i våra
hamnar, marina basområden samt i övrigt inom kust- och skärgårdsområden. Undervattensverksamheten har även indikerats inom andra områden.
Oavsett syftena med denna verksamhet på vårt territorium har inträffade
incidenter på ett tydligt sätt visat att vi i dag har otillräckliga resurser att
hävda vår territoriella integritet. Det är av grundläggande säkerhetspolitisk

Prop. 1984/85: 100

Bilaga 6

Försvarsdepartementet

53

betydelse att vi så snabbt som möjligt skapar ett sådant ubåtsskydd att vår
avhållande förmåga mot främmande undervattensverksamhet står i rimlig
proportion till hur vi löser andra uppgifter för försvarsmakten.
Enligt överbefälhavaren är det i dag inte möjligt att klarlägga vilka
ubåtsskyddsresurser som på sikt kommer att erfordras för att uppnå en
tillräckligt avhållande förmåga. Ytterst avgörs detta av den eller de makter
som kränker vårt territorium. Det kommer att erfordras ytterligare studier
för att närmare klarlägga vilken långsiktig ambitionsnivå som bör gälla för
ubåtsskyddet. Sådana studier måste genomföras inom ramen för perspektivplanearbetet.
De långsiktiga avvägningsproblemen får dock inte hindra oss att i närtid
vidta åtgärder som så snabbt och effektivt som möjligt leder till påtaglig
effekthöjning i vårt ubåtsskydd. Överbefälhavaren konstaterar att de åtgärder som hittills vidtagits är riktiga men otillräckliga.
Vår långa kust tillsammans med ett svårbemästrat hot innebär att behovet av ubåtsskyddsresurser är stort i fred, under beredskapstillstånd och i
krig. Begränsade ekonomiska resurser innebär att endast del av behoven
kan tillgodoses. Detta medför även att en prioritering av ubåtsskyddsresurserna till tid och plats blir nödvändig.
Möjligheterna att upptäcka kränkande ubåtar är störst när de uppehåller
sig på eller passerar territorialhavet. Vi måste dock enligt överbefälhavaren räkna med att ubåtar även fortsättningsvis oupptäckta kan tränga in
på inre vatten och indikeras först där. Behov föreligger därför att kunna
lokalisera, identifiera och avvisa ubåtar över hela sjöterritoriet.
Ubåtsskyddet måste ha en sådan flexibilitet att en avskräckande effekt
kan skapas varhelst kränkningar indikeras. Vissa områden är av sådan
betydelse att ständig övervakning med hög upptäcktssannolikhet krävs
redan i fred.
Överbefälhavaren prioriterar mot denna bakgrund ubåtsskyddssystem
som kan övervaka territorialhavet och särskilt viktiga områden samt som
kan lokalisera och göra vapeninsats över hela sjöterritoriet. Systemet
måste byggas upp genom en kombination av rörliga och lokalt bundna
system.
Överbefälhavaren har inriktat planeringen så att helikoptrar, flygplan
och ubåtar förses med nya spaningssystem. Den planerade anskaffningen
av ytterligare fyra kustkorvetter tidigareläggs. De förses med system som
gör dem lämpade att verka i alla omgivande farvatten. Patrullbåtar och
vedettbåtar förses med hydrofonsystem och kustartilleriförbandens bevaknings- och mineringssystem byggs ut med ubåtsskyddskapacitet. Utvecklingen av nya upptäcktsmetoder och vapen forceras.
Samordningen mellan olika vapensystem i det direkta ubåtsskyddet
måste även förbättras enligt överbefälhavaren.
Överbefälhavarens planering för förstärkning av ubåtsskyddet utgår från
förslag som chefen för marinen redovisat. Trots betydande omplaneringar
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inom marinen har enligt överbefälhavaren inte en tillräcklig mva för
ubåtsskyddet kunnat nås. Överbefälhavaren har därför kompletterat chefens för marinen åtgärder så att huvuddelen av den befintliga och planerade organisationen av rörliga enheter kan ges en likartad kvalitetsnivå och
att vissa ytterligare satsningar görs inom de lokalt bundna systemen. Med
hänsyn till angelägenhetsgraden i dessa åtgärder har överbefälhavaren
omfördelat resurser från främst armen och flygvapnet.
Överbefälhavaren anser att snabba och kraftfulla åtgärder inom ubåtsskyddet är så viktiga att det blir nödvändigt att acceptera ambitionssänkningar inom andra funktioner. De åtgärder som nu föreslås syftar dock till
att förstärka det samlade invasionsförsvaret samt försvarets förmåga att på
ett trovärdigt sätt stödja den svenska säkerhetspolitiken.
Möjliga samverkansformer med civila myndigheter kommer att studeras
i det fortsatta arbetet och redovisas till regeringen i särskild ordning.
Inom området forskning, försök och utveckling kommer överbefälhavaren att ge berörda myndigheter i uppdrag att utarbeta planer för prioriterade åtgärder i närtid.

5.4.3 Föredragandens överväganden

Kränkningar av svenskt territorium kan aldrig accepteras.
Trovärdigheten för vår alliansfria politik syftande till neutralitet i krig
grundläggs i fred. Vårt militära försvar skall redan i fred genom sin styrka
och sitt agerande bidra till omvärldens respekt för vår förmåga och vilja att
försvara vårt territorium och våra vitala intressen.
Det kan mot denna bakgrund oberoende av bakomliggande motiv aldrig
accepteras att främmande stridskrafter uppträder på swnskt territorium i
strid med våra tillträdesbestämmelser. Ubåtsskyddsåtgärderna måste ges
ett innehåll som i närtid säkerställer respekt för och tilltro till vår vilja och
förmåga att slå vakt om våra säkerhetspolitiska intressen.
Som jag har angett i avsnitt 3 angående säkerhetspolitiska överväganden
kräver respekten för vår säkerhetspolitiska linje att vi redan i fredstid
ingriper med största fasthet mot kränkningar av vårt territorium. Det är vår
bestämda föresats att med alla till buds stående medel hävda Sveriges
territoriella integritet. Regeringen kommer inte att tveka att ingripa mot
den eller dem som kan komma att kränka svenskt territorium. Målet är och
förblir att förmå främmande makter att avstå från kränkningar, under fred
såväl som under krig då Sverige är neutralt.
Det är enligt min mening särskilt angeläget att motverka sådan främmande illegal undervattensverksamhet som kan försvaga totalförsvarets förmåga att verka under neutralitet och i krig. Därvid måste särskild uppmärksamhet ägnas våra viktigaste kustområden.
Jag finner det viktigt, utifrån dessa överväganden. att åtgärder för att
förbättra ubåtsskyddet snabbt vidtas. Hittills fattade beslut kommer att
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medföra en betydande förstärkning. Jag anser dock att osäkerheten om nu
föreslagna ubåtsskyddsåtgärders effekt i förhållande till kostnaderna och
den framtida omfattningen och karaktären av främmande illegal undervattensverksamhet på svenskt område gör att det inte är möjligt att i dag binda
sig för en långsiktig avvägning mellan ubåtsskydd och andra funktioner
inom försvaret.
Enligt min mening kan den plan som överbefälhavaren nu har redovisat i
sina huvuddrag ligga till grund för planeringen av ubåtsskyddsverksamheten på kort sikt. Jag finner det särskilt angeläget att förmågan till spaning
och övervakning ges hög prioritet samt att resurserna i övrigt för ubåtsskyddsverksamhet vidareutvecklas. Jag utgår vidare från att planen kommer att revideras i takt med att forskning och utveckling, fortsatt ubåtsskyddsverksamhet m. m. ger ökade kunskaper om hur ubåtsskyddet bäst
bör utformas. Jag delar överbefälhavarens bedömning att det inte är möjligt att nu klarlägga vilka ubåtsskyddsresurser som på sikt kommer att
erfordras för att uppnå en tillräckligt avhållande förmåga. 1984 års försvarskommittes förslag bör vara utgångspunkter för en bedömning av det
långsiktiga behovet av resurser för ubåtsskydd. Jag förutsätter att försvarskommitten även bedömer vilka resurser som bör inriktas mot ubåtsskydd i relation till andra funktioner inom försvaret.
En viktig grund för fortsatta ställningstaganden inom ubåtsskyddet kommer att utgöras av framtida forskningsrön. Forskningen kring nya upptäcktsmetoder och vapen bör därför enligt min mening prioriteras i närtid.
Enligt min mening bör slutlig ställning till utbildningssystemet inom
marinen tas i samband med 1987 års försvarsbeslut. då den långsiktiga
inriktningen av ubåtsskyddet har studerats ytterligare. Ubåtsskyddet tillförs dock successivt ny materiel. Enligt min mening är det angeläget att
utbildningen av personal för de nya systemen och den nya materielen
bedrivs med en sådan ambitionsnivå att materielens operativa tillgänglighet inte fördröjs av utbildningsskäl.
Överbefälhavaren konstaterar att gällande personal- och värnpliktsramar för marinen inte är dimensionerade för den utökade freds- och krigsorganisatoriska verksamhet som ubåtsskyddet innebär. Överbefälhavaren
föreslår att behovet av personal tillgodoses genom att personalramen successivt fram till budgetåret 1991/92 utökas med 125 personår. Mot detta
ökade behov måste dock vägas ytterligare möjliga rationaliseringar och
uppgiftsförändringar inom marinen i övrigt. Bl. a. måste förslagen från
befålsbehovsutredningen om det långsiktiga behovet av befäl i krigs- och
fredsorganisationen beaktas. Jag är därför inte nu beredd att ta ställning till
den utökning av yrkesoffrcerare inom marinen som framgår av överbefälhavarens planering.
Jag anser i likhet med överbefälhavaren. att ubåtsskyddwerksamheten
bör ledas inom ramen för försvarsmaktens ordinarie ledningssystem. En
av cheferna på lägre regional nivå bör, beroende på läget i varje särskilt
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fall, av militärbefälhavaren utses att med befälsrätt ansvara för samordning
av ubåtsskyddet.
Överbefälhavaren har även i uppdrag att studera vissa frågor som inte
behandlats i överbefälhavarens plan, bl. a. samverkan mellan militära och
civila myndigheter, säkerhets- och sekretessfrågor inom ubåtsskyddet,
informationsfrågor mellan myndigheter och gentemot allmänheten. Dessa
frågor kommer att redovisas för regeringen under våren 1985.

5.4.4 Hemställan

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen
bereder riksdagen tillfälle
att ta del av vad jag har anfört om ubåtsskydd.
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5.5 JAS-projektet
5.5.1 Bakgrund
I enlighet med riksdagens beslut i juni 1982 (prop. 1981/82: 102 bil. 2.
FöU 18, rskr 374) om riktlinjer för utveckling och anskaffning av JASsystemet skall regeringen årligen i anslutning till budgetpropositionen orientera riksdagen om läget inom JAS-projektet. Grunden för JAS-projektets värdering är riksdagsbeslutet om riktlinjer för JAS-projektet fram till
år 2000 (prop. 1982/83: 119, FöU 9, rskr 271). I propositionen om det
militära försvarets fortsatta utveckling. m. m. våren 1984 (prop.
1983/84: 112. FöU 20. rskr 348) redovisades läget inom JAS-projektet efter
den första projektvärderingen. Överbefälhavaren har med underlag från
chefen för flygvapnet och försvarets materielverk lämnat en rapport till
regeringen om läget inom JAS-projektet för tiden fram till den I juli 1984.

5.5.2 De ekonomiska förutsättningarna för projektet
I enlighet med riksdagens beslut våren 1983 (prop. 1982/83: 119, FöU 9,
rskr 271) är planeringsramen för projektet fram till år 2000 24,9 miljarder
kr. i prisläget februari 1981. JAS-projektet följer vidare samma regler för
priskompensation som all annan materiel inom försvarsmakten. Enligt
riksdagens beslut under våren 1984 om det militära försvarets fortsatta
utveckling m. m. (prop. 1983/84: 112, FöU 20, rskr 348) skall den militära
ramen ökas med 600 milj. kr. i prisläget februari 1983 för att bl. a. kompensera försvaret för den kraftiga ökning av vissa växelkurser, särskilt kursen
på dollar, som har skett efter 1982 års försvarsbeslut.
Överbefälhavaren anger i sin rapport att planeringsramen för JAS-projektet inkl. prisreserver enligt gällande beräkningsmetoder uppgår till 36,6
miljarder kr. i prisläget februari I 984. Överbefälhavaren anför vidare att
planeringen för JAS-projektet i likhet med övrig planering utgår från en
dollarkurs om 8: 00 kr. De av överbefälhavaren presenterade kostnaderna
för JAS-projektet beräknas uppgå till 37 ,3 miljarder kr. i prisläget februari
1984. Dessa kostnader utgår från en planeringsram för projektet som i
prisläget februari 1981är800 milj. kr. större än den ram som riksdagen har
fastställt. Överbefälhavaren har fått i uppgift att lämna förslag till åtgärder
för att reducera kostnaderna med motsvarande belopp samt övriga nödvändiga anpassningsåtgärder. I prop. 1983/84: 112, efter den första projektvärderingen. redovisades exempel på åtgärder som kan vidtas för att
anpassa projektet till den fastställda planeringsramen. I likhet med överbefälhavaren anser jag att beslut inte ännu behöver fattas om sådana åtgärder.
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5.5.3 Teknisk värdering av projektet

I överbefälhavarens rapport redovisar försvarets materielverk den tekniska värderingen av projektet. Rapporten bygger på ett stort antal granskningar av det tekniska underlaget för utvecklingsarbetet och visar sammanfattningsvis att JAS-projektet i stort följer uppgjorda planer samt att
avsedda flygtekniska prestanda i allt väsentligt kan uppnås.
Flygplanets yttre geometri har fastställts. Vindtunnclprov har genomförts med gott resultat. Preliminära beräkningar av flygplanets flygegenskaper är tillfredsställand.:. Flygplanets vikt överstiger f. n. något specifikationskraven. Ett speciellt program för att minska vikten har därför
påbörjats.
Arbetet med motorn (RM 12) fortsätter enligt plan. Fågclkollisionsprov
med modifierad !läkt har genomförts med gott resultat. Under juni 1984
påbörjades prov med den första RM 12-motorn. Uppmätta värden från
proven är i vissa avseenden bättre än vad motorspecifikationen kräver.
En viss ökning av leveranstiderna för elektronikkomponenter kan konstateras. Industrin försöker motverka detta genom att söka alternativa
leverantörer. Gemensamma rutiner för kvalitetsstyrning av programvara
har tagits fram.
Undcrleverantörer har valts till nästan samtliga i flygplanet ingående
delsystem. Detaljtillverkning för provföremål har påbörjats. Kontrakterade direktleverantörer följer i allt väsentligt uppgjorda planer.
I den föregående redovisningen (prop. 1983/84: 112) konstaterades bl. a.
en viss försening av projektet. Jag framhöll därvid att det är väsentligt att
Industrigruppen JAS (!G JAS) ökar sina ansträngningar för att återta de
inträffade förseningarna. Av överbefälhavarens rapport framgår dock att
projektet ytterligare har försenats något. Överbefälhavaren framhåller, att
kraftfulla åtgärder måste vidtas för att återta förseningarna. Även jag vill
kraftigt understryka behovet av att projektet återförs till den fastställda
tidsplanen. Jag förutsätter också att försvarets materielverk noga följer
industrins ansträngningar i detta avseende. En forcering av arbetet får
emellertid inte medföra att den tekniska målsättningen eftersätts.
Beträffande programmet för beväpning av flygplan JAS 39 redovisas i
rapporten vissa svårigheter att uppnå en väl avvägd integration för vissa
planerade vapen. För några av vapenalternativen saknas nämligen f. n.
erforderliga data för integrationsarbetet. Jag vill erinra om att förseningar
och förändringar i integrationsarbetet kan komma att medföra ökade kostnader inom JAS-programmet. Jag utgår från att staber och myndigheter
noga beaktar detta i planeringen för beväpning av flygplanet.
Jag konstaterar mot bakgrund av det presenterade underlaget att projektet i stort följer uppgjorda planer om än med vissa förseningar. Beträffande
de tekniska problem som här har redovisats delar jag överbefälhavarens.
chefens för flygvapnet och försvarets materielverks bedömning att dessa i
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huvudsak är av normal omfattning för det tidsskede i vilket projektet nu
befinner sig. För vapenprogrammet krävs dock en målmedveten satsning
av staber och myndigheter så att underlag för integrationsarbetet kan tas
fram i tid. Det är härvid väsentligt att inom ramen för detta arbete alternativa lösningar för den planerade beväpningen noga prövas och värderas.

5.5.4 Vissa industripolitiska aspekter på projektet
Av de 800 nya arbetstillfällen som utlovades fram till år 1987 av företagen bakom Industrigruppen JAS (IG JASJ i samband med JAS-beslutet
har, enligt den årsrapport som är överlämnad till min kollega i industridepartementet, ca 320 hittills inrättats. Totalt har beslut fattats om 870 nya
arbetstillfällen, varav ca 560 skall tillkomma genom att arbetsuppgifter förs
från utlandet till Sverige. Investeringar pågår för bl. a. dessa.
I början av 1985 kommer en ny bilglasfabrik, med 45 arbetstillfällen, att
inleda sin verksamhet i Svappavaara. Vidare har i Luleå datorprogramverksamhet påbörjats i ett nytt företag som skall ge sysselsättning åt ca 50
personer.
I övrigt har avtal slutits om industriell samverkan och en rad nya kontakter etablerats mellan svenska företag och utländska underleverantörer
till IG JAS. Dessa avtal och kontakter kommer att leda till framtida
samarbete och exportaffärer.

5.5.5 Hemställan
Jag hemställer att regeringen bereder riksdagen tillfälle
att ta del av vad jag har anfört om JAS-projektet.
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5.6 Vissa frågor rörande försvarsindustrin
5.6.1 Överbefälhavaren

Överbefälhavaren framhåller i sin programplan för det militära försvaret
för perioden 1985/86-1989/90 att förmågan att inom landet utveckla, tillverka och underhålla försvarsmateriel har stor betydelse för vår säkerhetspolitiska trovärdighet. Tillgången till en kvalificerad svensk försvarsindustri gör det möjligt att utforma förband och system med särskild hänsyn till
våra försvarsbetingelser. Trots stark utländsk konkurrens har beställningarna till övervägande del kontrakterats hos svensk industri.
Överbefälhavaren bedömer att det ekonomiska utrymmet för nya materielbeställningar inom försvaret är litet. Detta försvårar för svensk industri
att behålla bredden på försvarsmaterielproduktionen. Orsaken härtill är
det förändrade ekonomiska utrymmet för försvaret sedan slutet av 1960-talet i kombination med allt dyrare teknik. Materielens livslängd ökar. Dessutom förlängs livslängden av ekonomiska skäl i stället för att ny materiel
anskaffas. Detta medför att längre tid förflyter mellan anskaffningstillfällena. Konkurrenssituationen för svensk industri försvåras därmed.
Den internationella handeln med teknik har ökat i omfattning. Denna
handel har i ökande grad kommit att integreras med utrikes- och säkerhetspolitiken och omges med olika restriktioner. Beträffande vissa komponenter och delsystem kommer vi i högre grad att bli beroende av den internationella marknaden. Att kunna värdera möjligheterna till och betydelsen av
framtida teknik.överföring - tekniskt, ekonomiskt, säkerhetspolitiskt innebär därför delvis nya och ökade krav på såväl försvarssektorns myndigheter som på industrin.
I de fall där inhemsk kapacitet för utveckling och produktion av försvarsmateriel är särskilt angelägen har planeringen, med beaktande av
försvarsmaktens behov. därför så långt möjligt tidsmässigt anpassats till
företagens aktuella beläggningssituation. Sålunda har t. ex. beställningar
till varvsindustrin tidigarelagts och leveranstakten av granater minskats för
att bättre passa industrins behov av kontinuerlig produktion och leveranser av handvagnar förändrats för att medge export.
Överbefälhavaren framhåller att robotindustrin har fått beställningar för
att säkerställa viss kompetens. Överbefälhavaren kommer att i särskild
ordning till regeringen redovisa beslutsunderlag avseende fortsatt robotanskaffning och de åtgärder. som överbefälhavaren anser erfordras för att
säkerställa en lämplig inhemsk kompetens inom detta område.
Inom området elektronik och telemateriel får den allmänt sett minskande materielanskaffningen för merparten av företag med bred inriktning
inte några stora konsekvenser. För vissa företag med smal flygelektronisk
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inriktning blir neddragningarna mer kännbara och kan snabbt medföra
allvarliga problem. Enligt överbefälhavaren bör dock pågående utredningar inom bl. a. informationsteknologi- och mikroelektronikområdet bidra till
att vinna ökad klarhet om erforderlig framtida kompetens.
Överbefälhavaren anger att beställningsvolymen av fartyg och båtar har
ökat sedan föregående års programplan genom att kustkorvett 90 tidigarelagts ett år och att transportbåtar till amfibieförbanden anskaffas i en
snabbare takt. Däremot minskas beställningarna av fartygsunderhåll redan
fr. o. m. budgetåret 1985/86.
Enligt överbefälhavaren har vissa insatser gjorts för att behålla en fortsatt och jämn produktionskapacitet inom krut- och sprängämnesindustrierna. Kraven på produktionen i krig och fred kommer att granskas
närmare. Överbefälhavaren anser att nuvarande planering kan innebära en
omställning för ammunitionsindustrin i framtiden.
Även om vissa industrisektorers beläggnings situation till del har kunnat
beaktas i planeringen, kan enligt överbefälhavaren en jämn och kontinuerlig beläggning inte garanteras. Försvarsindustrins överlevnadsmöjligheter
blir vid en minskad beställnings volym i hög grad beroende av dess förmåga
att anpassa sig till försvarets behov, exportförutsättningar och civila behov.

5.6.2 Föredragandens överväganden

Till grund för inriktningen av den svenska försvarsindustrin ligger 1982
års försvarsbeslut (prop. 1981/82: 102 bil. 2, FöU 18, rskr 374) med den
inriktning som statsmakterna gav detta beslut under våren 1983 (prop.
1982183: 100 bil. 6, FöU 9, rskr 271).
För vår säkerhetspolitiska trovärdighet och för försvarsmaktens utformning är det enligt min mening väsentligt att Sverige kan bedriva forskning
samt ha en industriell kapacitet för att inom landet utveckla, tillverka och
underhålla försvarsmateriel. Svensk försvarsindustri har således betydelse
för våra strävanden att upprätthålla neutraliteten och integriteten. En egen
försvarsindustri ger oss också möjligheter att välja en svensk försvarsprofil, där vi kan utveckla vapensystem som är anpassade till våra särskilda
behov och förhållanden. En inhemsk försvarsindustri ger oss vidare möjligheter att inom vissa områden utveckla och tillverka försvarsmateriel när
vi är avskurna från leveranser från utlandet. All upphandling av försvarsmateriel måste bedömas även med hänsyn till dessa faktorer.
Det är väsentligt att i planeringen beakta konsekvenserna för industrin.
Jag vill erinra om att 1984 års försvarskommitte särskilt skall överväga
vilken framtida omfattning den inhemska kompetensen i fråga om forskning, utveckling och tillverkning för totalförsvaret bör ha.
I anvisningar till överbefälhavaren för perspektivplaneringen avseende
det militära försvarets utveckling efter budgetåret 1986/87 har regeringen
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med utgångspunkt i den militärtekniska utvecklingen närmare angett de
områden inom vilka forskning. utveckling och tillverkning i första hand bör
eftersträvas.
Jag delar i huvudsak överbefälhavarens syn på försvarsindustrins fortsatta utveckling.
De flesta systemen i försvaret är beroende av elektronik. För vissa
system är elektronikandelen hög och den successiva tekniska förnyelsen
avgörande för en godtagbar systemfunktion. Vapensystemens anpassning
till våra speciella förhållanden bygger också på elektroniken. Jag anser mot
denna bakgrund att det är angeläget att svensk elektronikindustri också i
framtiden har kompetens för att utveckla och tillverka viktigare försvarsmateriel eller delar därav och kan göra det i konkurrens med utlandet.
Enligt min mening bör därför möjligheterna för svensk industri att delta i
större upphandlingar av försvarsmateriel noga övervägas.
Det är vidare mycket viktigt att svensk industri har förmågan att utveckla kvalificerade robotar eller delsystem till robotar, t. ex. målsökare och
styrsystem. som är anpassade för våra speciella förhållanden. Kostnaderna för utveckling och anskaffning av robotsystem är emellertid så höga
att det kan bli nödvändigt att överväga dels en ökad specialisering vid val
av robotar och funktioner inom robotsystemen, dels ett ökat industriellt
samarbete inom detta område inom och utom landet. Vid utveckling av
robotsystem är det angeläget att likartade behov så långt möjligt samordnas i robotfamiljer. I planeringen för kommande robotsystem bör också
noga studeras möjligheterna att vidareutveckla eller modifiera befintliga
robotsystem inom försvarsmakten.
Jag vill i detta sammanhang nämna frågan om den kommande beväpningen av JAS-flygplanet. Enligt min mening måste mot bakgrund av vad
jag nyss har sagt svenska alternativ till beväpning noga studeras och
prövas. En reell handlingsfrihet inför val av beväpningssystem skall finnas. Underlag för val av beväpning av flygplanet måste vara tillgängligt
senast i samband med 1987 års försvarsbeslut. Inför detta beslut är det
angeläget att berörda svenska försvarsindustrier presenterar realistiska
alternativ. som kan utgöra underlag för fortsatt utveckling m. m.

5.6-3 Hemställan
Jag hemställer att regeringen bereder riksdagen tillfälle
att ta del av vad jag har anfört om försvarsindustrin.
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5. 7 Försök med decentraliserad produktionsledning (DEPROL)
5.7.1 Inledning
I propositionen om försvarsmaktens centrala ledning m. m. (prop.
1978/79: 111 bil. 3, FöU 25, rskr 331) angav dåvarande chefen för försvarsdepartementet att regeringen avsåg påbörja försöksverksamhet under budgetåret 1979/80 vid de fem armeförbanden inom Nedre Norrlands militärområde. Avsikten var att förbanden skulle få betydligt större befogenheter
att själva bestämma över den interna organisationen. fördelningen av
personal, utbildningens uppläggning. vissa materielinköp och den lokala
byggnadsverksamheten. Försöken skulle läggas upp så att även förband ur
marinen och flygvapnet skulle kunna anslutas.
Dåvarande departementschefen anförde också att antalet handläggare
på central nivå inom försvarsmakten i hög grad skulle komma att minska
under den kommande femårsperioden och att detta förhållande skulle
medföra att åtskilliga uppgifter måste lösas lokalt. Därigenom skulle besluten kunna fattas snabbare. Detta borde medföra ett ökat ansvarstagande
och ett ökat engagemang, vilket i sin tur borde leda till ökad arbetstillfredsställelse och effektivitet. Det ökade lokala ansvaret skulle också medföra
att möjligheter skulle skapas att förlägga tyngdpunkten i personalens medbestämmande till lokal nivå.
Regeringen gav den 18 januari 1979 ett uppdrag till överbefälhavaren
beträffande försök med decentraliserad ledning av produktionen vid myndigheterna i Nedre Norrlands militärområde. Sedan överbefälhavaren i
enlighet med uppdraget givit in en plan för utvidgat försök med decentraliserad produktionsledning inom Nedre Norrlands militärområde beslöt regeringen den 27 mars 1980 om fortsatt utveckling av försvarets lcdningssystem - decentraliserad produktionsledning.
I propositionen om organisationen av försvarsmaktens högre regionala
ledning m. m. (prop. 1979/80: 135, FöU 15. rskr 318) anförde dåvarande
departementschefen bl. a. att en samlad utvärdering av försöken inte skulle
vara klar förrän i början av år 1984.

5. 7 .2 Överbefälhavarens utvärdering av försöksverksamheten
Överbefälhavaren redovisade den 20 mars 1984 sina erfarenheter av
försöksverksamheten där han bl. a. framhöll att DEPROL-försöken varit
av värde för det totala decentraliseringsarbetet, och att försöken kunde
sägas ha verkat som en katalysator, dvs. de hade gett upphov till nya ideer
och metoder. Vissa resultat i form av ekonomiska vinster och ökad arbetstillfredsställelse hade uppnåtts. De ekonomiska vinsterna var dock svåra
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att konkretisera på grundval av föreliggande material. Vissa försök pågår
fortfarande som överbefälhavaren avser att återkomma till i kommande
årsredovisningar. Försökens påverkan på arbetssättet vid centrala myndigheter hade varit begränsad medan den varit större på regional nivå. Den
centrala organisationen hade också haft svårt att hantera ett militärområde
på ett avvikande sätt. Överbefälhavaren framhöll också att andra faktorer
såsom överbefälhavarens fredsorganisationsplan, den nya befälsordningen
(NBO). det generella organisationsbemyndigandet och verksamhetsförordningen hade påverkat decentraliseringen inom försvarsmakten i högre
grad än försöken med DEPROL. Detta hade medfört att befogenheterna
endast i begränsad omfattning var unika för Nedre Norrlands militärområde.
Överbefälhavaren bedömde att fortsatta försök inom Nedre Norrlands
militärområde inte skulle komma att leda till några radikalt nya ideer om
decentraliseringsåtgärder. Med hänsyn till behovet att med kraft fortsätta
decentraliseringsarbetet inom hela försvarsmakten föreslog överbefälhavaren att försöksverksamheten skulle avslutas den 30juni 1985.
Överbefälhavaren framhöll att erfarenheterna från försöken bör tas till
vara i det allmänna decentraliseringsarbetet genom att de befogenheter
som nu kan decentraliseras ges direkt och övriga befogenheter efter en
snabb utvärdering, samt att de kunskaper och erfarenheter som samlats i
Nedre Norrlands militärområde skulle ges spridning. Vidare ansåg överbefälhavaren att revideringen av anvisningarna för försvarets planerings- och
ekonomisystem skulle ske bl. a. mot bakgrund av erfarenheterna av decentraliseringen inom Nedre Norrlands militärområde. Lämpligheten av decentralisering skulle komma att markeras, samt större uppmärksamhet
skulle ägnas möjligheterna till delegering inom myndigheterna. Därutöver
skulle en utveckling ske av samverkan mellan produktions- och fackmyndigheter som syftade till en ökad decentralisering inom fackområdena. och
hindrande regler klarläggas och avvecklas så långt som möjligt.

5. 7 .3 Föredragandens överväganden
Försvarets planerings- och ekonomisystem (FPE) är det grundläggande
styrsystemet för försvarsmakten. Detta system medför stora möjligheter
till decentralisering av beslutsbefogenheter. För att i praktiken få dessa
möjligheter till decentralisering av beslutsbefogenheter. bl. a. till lokal
nivå. belysta har försök genomförts inom Nedre Norrlands militärområde
med syfte att bl. a. undersöka om ekonomiska vinster och ökad arbetstillfre.dsställelse kan erhållas. Överbefälhavaren redovisar att dessa mål har
uppnåtts även om det varit svårt att konkretisera de ekonomiska vinsterna.
Under försöksperioden har regeringen utfärdat förordningen (1983: 276)
om verksamheten inom försvarsmakten samt förordningen (1983: 277) om
handläggning av ärenden. tjänstetillsättning m. m. inom försvarsmakten.
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Genom dessa förordningar har en stor del av de beslutsbefogenheter som
varit föremål för försöken utökats till att gälla hela försvarsmakten. Överbefälhavaren pekar på detta faktum och framför att det viktiga nu är att
genomföra decentraliseringen inom hela försvarsmakten. Han föreslår därför att försöken avslutas den 30 juni 1985. Jag delar överbefälhavarens
uppfattning. Det är av stor vikt att de uppnådda resultaten och erfarenheterna omsätts till åtgärder inom hela försvarsmakten och att decentraliseringssträvandena i fortsättningen även inriktas mot att gälla hela försvarsmakten.
Det är min uppfattning att tyngdpunkten i det fortsatta arbetet bör läggas
på att förändra synsättet i centrala staber och myndigheter. Jag anser att
det fortfarande finns goda möjligheter att reducera insamling av information och förenkla rutiner i övrigt, varvid arbetskraftsbehovet på den centrala nivån bör minskas ytterligare.
Den av överbefälhavaren föreslagna revideringen av anvisningarna för
försvarets planerings- och ekonomisystem är angelägen och bör genomföras skyndsamt.

5.7.4 Hemställan

Jag hemställer att regeringen bereder riksdagen tillfälle
att ta del av vad jag har anfört om försök med decentralisering av
produktionsledning.
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5.8 Värnpliktsutbildning
Grundutbildningen av värnpliktiga genomförs enligt den inriktning som
bestämdes i 1982 års försvarsbeslut. Värnpliktskullarna är f. n. relativt
stora, varför fredsorganisationens grundutbildningskapacitet utnyttjas i
huvudsak fullt ut.
Regeringen tillkallade i juni 1983 en särskild kommitte med uppdrag att
lämna förslag till utgångspunkter för de fortsatta studierna av värnpliktsutbildningens utformning inför 1987 års försvarsbeslut. Kommitten har i
augusti 1984 till regeringen inlämnat betänkandet Värnplikten i framtiden
<SOU 1984:71). I anslutning härtill redovisade kommitten också en av
statistiska centralbyrån genomförd enkätundersökning bland värnpliktiga,
publicerad under benämningen "Värnpliktiga tycker".
Kommitten har förordat fortsatta överväganden bl. a. vad gäller förslag
om s. k. rullande utbildning, förstegsutbildning, mer "flexibel" vämpliktslagstiftning och - under viss del av utbildningen - ändrad veckoutbildningsrytm. Regeringen har genom beslut i oktober 1984 överlämnat kommittens rapport och dess betänkande till 1984 års försvarskommitte samt
utfärdat kompletterande anvisningar för fas B av perspektivplaneringen
avseende det militära försvarets utveckling efter budgetåret 1986/87 enligt
vilka värnpliktsutbildningskommittens förslag skall utgöra en utgångspunkt för överbefälhavarens analyser och överväganden härvidlag.
Regeringen har vidare gett försvarsgrenscheferna i uppdrag att bedriva
försök med s. k. förstegsutbildning för kompani- och plutonsbefälsuttagna
värnpliktiga. Inom armen får försöks verksamheten bedrivas vid vissa förband som tillämpar utbildningsalternativ 2 med utryckning i slutet av
augusti och utbildningsalternativ I a med utryckning i slutet av mars.
Försöken beräknas beröra ca 350 värnpliktiga. Inom marinen skall försöksverksamheten främst avse kustartilleriförbanden. Inom flygvapnet
skall försöksverksamheten ske inom markförsvarsutbildningen. Försöksverksamheten får bedrivas under utbildningsåren 1985/86, 1986/87 och
1987/88, varvid erfarenheterna av de under utbildningsåret 1985/86 bedrivna försöken skall redovisas senast den I september 1986.
Repetitionsutbildningen måste bedrivas i den omfattning som förutsattes
i 1982 års försvarsbeslut. Med vår relativt sett korta grundutbildning är
detta nödvändigt bl. a. för att befästa inlärda färdigheter och samträna
förbanden så att dessa kan lösa sina uppgifter omedelbart efter mobilisering. Repetitionsutbildning i tillräcklig omfattning är också en förutsättning
för trovärdigheten i vårt värnpliktsförsvar.
Överbefälhavarens planering för repetitionsutbildningen är tillfredsställande beträffande armen och flygvapnet. Som jag tidigare konstaterat är
däremot planeringen för marinens repetitionsutbildning otillräcklig. Ytter-
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ligare resurser bör därför avsättas för repetitionsutbildning inom marinen
under budgetåret 1985/86 och jag beräknar i det följande (s. 99) medel
härför under anslaget C I. Marinförband: Ledning och förbandsverksamhet. Det är därvid mest väsentligt att öva de förband, som inte normalt
uppträder i en organisation liknande krigsorganisationen.
Som jag tidigare har anfört måste också den långsiktiga beredskapen för
marinstridskrafterna tillgodoses. Därmed avser jag bl. a. repetitionsutbildningen, vilken under perioden i huvudsak måste återföras till den omfattning som angavs i 1982 års försvarssbeslut.
Den uppoffring som repetitionsutbildningen innebär för den enskilde
måste motsvaras av väl förberedda och genomförda övningar. Enligt min
mening kan bl. a. ett ökat medinflytande och medansvar genom ett förstärkt engagemang hos det krigsplacerade befälet också förbättra effektiviteten. Jag vill därför erinra om de försök med uppdelade krigsförbandsövningar som riksdagen efter förslag i prop. 1983/84: 59 har godtagit <FöU 10,
rskr 119). Dessa försök, som berör högst 750 värnpliktiga och som genomförs fr. o. m den I mars 1984 t. o. m. den 30 juni 1986, bör förbättra det
krigsplacerade befälets möjligheter att påverka planläggningen av krigsförbandsövningen. Uppdelade krigsförbandsövningar bör också kunna minska behovet av anstånd för den värnpliktige.
Överbefälhavaren har anmält som sitt mål att göra repetitionsövningarna
effektivare. Jag anser det vara angeläget att stödja denna strävan och avser
att noga följa utvecklingen i detta avseende.
Jag övergår nu till att behandla frågan om utbildning av värnpliktiga för
en musikpluton. Riksdagen biföll i juli 1979 (FöU 1979/80: 7, rskr 68) en
hemställan från försvarsutskottet att ge regeringen till känna vad utskottet
hade anfört om försöksverksamhet med musikplutoner. Av försvarsutskottets betänkande med anledning av en motion i ärendet (mot.
1978/79: 252) framgår bl. a. att utskottet inte hade någon erinran mot att en
sådan försöksverksamhet anordnades i begränsad omfattning, under förutsättning att vämpliktsutbildningens primära mål inte åsidosattes. Försöksverksamheten borde inte förläggas till Stockholm utan bedrivas på annan
ort.
Med anledning av riksdagens beslut och med beaktande av skrivelser i
ämnet från chefen för armen och regionmusiken uppdrog regeringen i
augusti 1980 åt chefen för armen att genomföra försöken under tre budgetår och att senast den I september 1984 redovisa erfarenheterna av försöken och lämna förslag med anledning av dessa. Försöksverksamheten
skulle förläggas till Strängnäs, påbörjas senast under budgetåret 1981/82
samt genomföras inom ramen för utbildning till krigsbefattning. Urvalet av
värnpliktiga skulle ske efter frivilligt åtagande.
Regeringen har sedermera i avvaktan på chefens för armen redovisning
föreskrivit att försöksverksamhet!!n skall fortsätta under budgetåret
1984/85.
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Chefen för armen har numera redovisat sina crl'arenheter av försöken
och anför därvid bl. a. att de varit mycket positiva. Musikaliskt har resultatet blivit över förväntan. Möjligheterna att tillvarata och utveckla militärmusiktraditionen har med musikplutonens verksamhet avsevärt förbättrats. Plutonerna har med gott resultat utbildats även i vakttjänst. Armechefen framhåller härutöver hl. a. att plutonens framträdanden, såväl inom
landet som i våra nordiska grannländer väckt berättigat uppseende och
därvid framstått som en symbol för värnpliktsförsvarets kvalitet.
Mot bakgrund av de positiva resultaten av de genomförda försöken
anser chefen för armen att den årliga utbildningen av värnpliktiga för en
musikpluton hör fortsätta även efter budgetåret 1984/85.
Chefen för armen har i sin rapport även redovisat erfarenheterna av
försökens lokalisering. Erfarenheterna från verksamheten i Strängnäs visar att förutsättningarna för musikutbildning där inte motsvarar de möjligheter som finns i Stockholm. Möjligheterna till musikframträdanden har
huvudsakligen funnits i Stockholm eller i landet i övrigt.
På grund av det stora antalet högvaktsframträdanden och andra ceremonier i Stockholm har verksamheten årligen under tre till fyra månader
bedrivits därifrån. Eftersom dagliga resor under aktuell tid mellan Strängnäs och Stockholm dels innebär så stor tidsåtgång att nödvändiga förberedelser inte kan medhinnas med försämrad musikalisk kvalitet som följd.
dels medför kostnader för resor och traktamenten anser chefen för armen
att verksamheten i vart fall under nämnda del av året permanent bör
organiseras i Stockholm. Regionmusiken betonar enligt chefen för armen
för sin del att Stockholmsområdet är det enda lämpliga lokaliseringsalternativet. Med hänsyn till dels regeringens beslut som grundades på riksdagens uttalande i lokaliseringsfrågan, dels till det förhållandet att verksamheten fungerat väl i Strängnäs samt med beaktande av att kostnaderna för
nödvändiga investeringar i Stockholmsområdet i vart fall på kort sikt
innebär au verksamheten kan bedrivas billigare i Strängnäs, vill chefen för
armen dock inte nu omlokalisera armens musikpluton.
Jag har inte något att erinra mot chefens för armen uppfattning att en
musikpluton årligen bör utbildas inom armen och vill understryka den
positiva effekten av dess framträdanden såväl inom som utom landet bl. a.
i vad avser synen på vårt värnpliktsförsvar. Beträffande lokaliseringen av
utbildningen anser jag att det ankommer på chefen för armen att fatta de
beslut som erfordras.

5.8.1 Hemställan

Jag hemställer att regeringen bereder riksdagen tillfälle
att ia del av vad jag har anfört om värnpliktsutbildningen.
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5.9 Värnpliktigas medinflytande
Enligt min mening är det av stor betydelse att den enskilde ges möjlighet
att påverka sin utbildningssituation. De värnpliktiga som vid inryckningen
kommer från arbetslivet eller skolan har där vant sig vid arbetsformer som
innehåller medintlytande och medansvar. Denna erfarenhet bör vi enligt
min uppfattning ta till vara inom försvaret, även om också andra ledningsmetoder bör kunna tillämpas när situationen kräver det.
J syfte att ge de värnpliktiga ett förbättrat medintlytande har efterhand
utvecklats ett system av speciella former och organ. Som ett resultat av
den parlamentariskt sammansatta värnpliktsinflytandekommittens arbete
och betänkanden (DsFö 1979:2, 1981:3) gav den dåvarande regeringen
1982 vissa uppdrag i frågan till överbefälhavaren. Överbefälhavaren har nu
inkommit med en redovisning av genomförda vidareutvecklingsåtgärder
och förslag till vissa ändringar av de värnpliktigas medinflytande på central
nivå. Överbefälhavarens arbete har bedrivits i en arbetsgrupp där representanter för försvarsgrenarna och för Sveriges centrala värnpliktsråd.
f. d. värnpliktiga arbetsgruppen, ingått.
För värnpliktigas medinflytande på lokal nivå har överbefälhavaren
meddelat nya föreskrifter under våren 1984 att börja tillämpas efter hand
som de värnpliktiga rycker in under innevarande utbildningsår. Strävan
har därvid varit att föra ned medinflytandet så långt som möjligt i organisationen och att utforma det så att det direkt berör de värnpliktiga och kan
omsättas i deras egen utbildningsmiljö. De samverkansorgan som inrättas
skall inte ersätta den ordinarie linjeorganisationen. utan ses som ett komplement till den kontinuerliga dialog som där förutsätts äga rum. På plutonsnivå skall finnas en plutonens förtroendeman som utses i direkta val
bland de värnpliktiga. Vidare skall i princip en gång per vecka plutonens
timme genomföras. På kompaninivå skall utses en kompaniassistent och
en ersättare för denne. Vid varje kompani skall finnas en kompaninämnd
där de värnpliktiga är i majoritet. Vid varje förband eller skola skall finnas
en förbandsnämnd där de värnpliktiga är i majoritet. De värnpliktiga skall
ges möjlighet att förbereda sig inför förbandsnämndssammanträdet genom
ett s. k. förmöte. De slag av frågor som skall vara föremål för samverkan i
de olika organen finns förtecknade varvid också graden av medintlytande
för de värnpliktiga redovisas. Härvid anges tre graderingar, som också
närmare definieras, nämligen självbestämmande/beslutanderätt, obligatorisk samverkan och information.
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Vad gäller värnpliktigas medinflytande i arbetsmiljöfrågor har överbefälhavaren meddelat särskilda föreskrifter. Härav framgår bl. a. att antalet
värnpliktiga skyddsassistenter kraftigt har utökats till följd av att sådana
numera skall utses plutonsvis.
Sedan år 1982 har de tidigare militärområdeskonferenserna för värnpliktiga, i enlighet med värnpliktsinflytandekommittens förlag, ersatts med
speciella försvarsgrensvisa konferenser. Av praktiska skäl genomförs chefens för armen konferenser militärområdes vis.
Den på riksnivå förekommande värnpliktskonferensen har utvärderats
och dess former har diskuterats. Härvid har bl. a. diskuterats antalet
ombud, hur dessa skall utses och i vilken mån valdeltagande vid väljande
myndighet skulle påverka förbandets representation vid konferensen.
Överbefälhavaren finner emellertid, bl. a. efter samråd med värnpliktsrådet, att hittillsvarande system i huvudsak är ändamålsenligt. En smärre
ändring av regeringens bestämmelser om fördelning av ombud till konferensen förordas och innebär att det maximala antalet ombud minskas från
ca 195 till ca 160. I övrigt förordar överbefälhavaren att de värnpliktiga
själva, lokalt i samband med valverksamheten och centralt vid själva
värnpliktskonferensen, stimuleras till att genomföra de åtgärder som kan
förbättra konferensens effektivitet utan att bestämmelserna behöver förändras.
Det vid värnpliktskonferensen valda värnpliktsrådets verksamhet och
organisation har diskuterats. Olika förslag bl. a. för förbättrad kontinuitet
och förstärkta kansliresurser, har framförts under överbefälhavarens arbete. Överbefälhavaren föreslår härvid att en vid kansliet befintlig halvtidstjänst utökas till heltidstjänst och att medel härför anvisas. I övrigt menar
överbefälhavaren att kontinuitetsproblem och resursfrågor bör kunna lösas av de värnpliktiga själva inom ramen för gällande bestämmelser och
anvisade medel.
Jag har valt att här göra en tämligen fyllig redovisning av överbefälhavarens rapport över gjorda förändringar och förslag till åtgärder då jag,
som jag sade inledningsvis, fäster stor vikt vid frågan om de värnpliktigas
medinflytande. Enligt min uppfattning är vidtagna förändringar en utveckling av tidigare system och väl ägnade att föra medinflytandearbetet vidare. Jag avser att föreslå regeringen att vidta de förändringar vad gäller
fördelning av ombud till värnpliktskonferensen som överbefälhavaren föreslagit.
De värnpliktigas medinflytande är ett område som måste kunna utvecklas och förändras i takt med att förutsättningarna ändras. Utvecklingsarbetet får därför inte på något sätt betraktas som avslutat i och med vidtagna
och av mig föreslagna åtgärder. Alltsedan år 1973 har överbefälhavarens
olika utvecklingsuppdrag och bemyndiganden från regeringen rörande fördjupad företagsdemokrati resp. medinflytande för värnpliktiga benämnts
försöksverksamhet. Då hittillsvarande erfarenheter av bedrivna försök
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sålunda är goda anser jag nu tiden mogen att med bibehållet sakinnehåll
avsluta försöksvcrksamheten och därmed låta värnpliktsintlytandet ingå
som en naturlig del i värnpliktsutbildningcn.

5.9.1 Hemställan

Jag hemställer att regeringen bereder riksdagen tillfälle
att ta del av vad jag har anfört om de värnpliktigas medinflytande.
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5.10 Värnpliktsförmåner
Ett värnpliktsförsvar medför med nödvändighet uppoffringar för den
enskilde tjänstepliktige och dennes närmaste omgivning. De ekonomiska
uppoffringarna får dock inte bli sådana att den tjänstepliktige och hans
anhöriga tvingas leva på en nivå som understiger vad som kan uppfattas
som rimlig. Det skulle enligt min mening motverka ett gott utbildningsresultat och verka hämmande på försvarsviljan i samhället.
De mål för värnpliktsförmånernas utveckling som regeringen angav i
prop. 1982/83: 115 står fast och min strävan är att. inom ramen för de
ekonomiska resurser som kan avsättas härför, fortlöpande förbättra de
värnpliktigas förmåner.
Jag föreslår att värnpliktiga under grundutbildning får höjd dagersättning
med 2 kr. Dagersättningen blir därmed 25 kr. Efter 230, 300 och 360
tjänstgöringsdagar utgår som tidigare tillägg till dagersättningen med 15, 30
resp. 60 kr. Vidare föreslår jag att det sedan år 1979 oförändrade utryckningsbidraget höjs med 500 kr. från I 500 till 2 000 kr.
Efter förslag i prop. 1982/83: 115 infördes ett tillägg till bostadsbidraget.
Detta tillägg är 60 kr. per månad och betalas till den som är berättigad till
bostadsbidrag men ej uppbär familjepenning. Tillägget är tänkt som en
ersättning för till följd av bostadsinnehavet nödvändiga kringkostnader
såsom exempelvis hemförsäkring. fasta avgifter för telefon. el m. m. Enligt
vad jag har inhämtat räcker inte hittillsvarande belopp för att täcka avsedda ändamål. Jag förordar därför en höjning av tillägget till bostadsbidrag från 60 till 150 kr. Den behovsprövade familjepenningens maximibelopp bör höjas med 300 kr. per månad för hustru och 75 kr. per månad för
barn till I 860 resp. 855 kr. Förordade förbättringar av familjepenning och
tillägg till bostadsbidrag kräver ändring i familjebidragslagen (l978: 520).
Förslag till lag om ändring i familjebidragslagen har upprättats inom
försvarsdepartementet och bör fogas till protokollet i detta ärende som
bilaga 6. I. Med hänsyn till att lagstiftningsfrågan är av tekniskt enkel
beskaffenhet torde lagrådets hörande i ärendet sakna betydelse.
De förbättringar av värnpliktsförmånerna som jag förordar kostar ca 60
milj. kr. och bör genomföras den I juli 1985.
Beträffande utryckningsbidraget förordar jag dock att det högre beloppet får tillämpas räknat fr. o. m. den I januari 1985. Detta kostar ca 16 milj.
kr. under innevarande budgetår och bör täckas genom omfördelning inom
utgiftsramen för det militära försvaret.
I tillämpliga delar bör förbättringarna också gälla andra som uppbär
ersättning enligt samma grunder som de värnpliktiga.
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5.10.1 Hemställan
Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen
föreslår riksdagen att
I. antaga förslaget till lag om ändring i familjebidragslagen
(1978: 520),
2. godkänna vad jag i övrigt har förordat om förmåner åt värnpliktiga.

Prop. 1984/85: 100

Bilaga 6

Försvarsdepartementet

74

5.11 Ekonomiska resurser för det militära försvaret
5.11.1 Planeringsram för perioden 1985/86-1989/90

Överbefälhavaren
Överbefälhavaren konstaterar i sin programplan för perioden 1985/861989/90 (ÖB 85-90) att riksdagen beslutat om en höjning av utgiftsramen
för det militära försvaret med 600 milj. kr. i prisläget februari 1983 fr. o. m.
budgetåret 1984/85 samt att detta beslut också innebar att försvarsprisindex (FPIJ för återstoden av innevarande försvarsbeslutsperiod kommer att
kompletteras med hänsyn till växelkurs- och prisutvecklingen för de inköp
som görs utomlands. Överbefälhavaren hänvisar också till den politiska
överenskommelse som låg till grund för regeringens proposition och till
den metod för komplettering av FPI som utarbetats inom regeringskansliet. Under överläggningarnas gång tog man enligt överbefälhavaren ställning till principerna för kompletteringen men konstaterade att.justeringar
skulle kunna göras för att få en beräkningsmetod som överensstämde med
intentionerna i överenskommelsen. Överbefälhavaren har därför valt att
vid sin prisuppräkning använda en i vissa avseenden modifierad beräkningsmetod som innebär att det militära försvarets planeringsram räknats
upp med 5,56% mellan pris- och lönelägena i februari 1983 och februari
1984.
Överbefälhavaren har vidare som grund för sin planering för perioden
efter budgetåret 1986/87 förutsatt en höjning av den årliga ramen med 305
milj. kr. Denna höjning syftar till att utifrån överbefälhavarens föreställningar om försvarets faktiska prisutveckling säkerställa en på sikt oförändrad köpkraft. Detta ger följande av överbefälhavaren redovisad planeringsram i pris- och löneläge februari 1984 (exkl. 1984 års löneavtalJ.
1985/86

1986/87

1987/88

1988/89

1989/90

1985/90

1990/95

20616

20616

20921

20921

20921

103995

105 517

Överbefälhavaren konstaterar sammanfattningsvis att de reella ekonomiska resurser i form av köpkraft som nu ligger till grund för programplanen fortfarande är mindre än vad som i 1982 års försvarsbeslut och 1983
års riksdagsbeslut ansågs erforderligt för att uppfylla våra försvarspolitiska
mål. Den kraftiga minskning av försvarsmaktens resurser innebär att flera
av de mål som uppsattes av statsmakterna i försvarsbeslutet inte kan nås.
Överbefälhavaren har därför hemställt om att utgifts- och planeringsramarna för vart och ett av budgetåren 1985/86 och 1986/87 höjs med ytterligare 600 milj. kr. samt att utgiftsramen för 1984/85 dessutom kompenseras
för "den oväntade inflationen under år 1984''.
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Föredragandens överväganden
I den politiska uppgörelsen om försvaret våren 1984 överenskoms att
utgiftsramarna för det militära försvaret skulle prisregleras under budgetåren 1984/85-1986/87 med utgångspunkt i gällande försvarsprisindex kompletterat med ett hänsynstagande till utvecklingen av vissa växelkurser och
till viss utländsk prisutveckling enligt en i regeringskansliet utarbetad
metod. Jag delar överbefälhavarens uppfattning att uppgörelsen innebar
ett ställningstagande i princip till att försvarsprisindex skulle kompletteras
på nyss angivet sätt men att den för detta ändamål angivna metoden
behövde ses över i sina detaljer för att eventuellt justeras något. En sådan
översyn har nu skett inom regeringskansliet.
På den grunden förordar jag en uppräkning av basbeloppet för det
militära försvaret med 7.19 % från pris-. löne- och växelkursläge februari
1983 till motsvarande läge februari 1984 (inkl. 1984 års löneavtal). Detta är
i överensstämmelse med den beräkningsmetod som överbefälhavaren föreslagit. Med basbeloppet och utgiftsramen som grund beräknar jag sålunda
planeringsramen för perioden 1985/86-1989/90 enligt vad som framgår av
följande tabell (pris-, löne- och växelkursläge februari 1984; milj. kr.).

Budgetår
1985/86

1986/87

1987/88

1988/89

1989/90

1985/861989/90

Basbelopp
Justering

20908

20908

20908

20908

20908

104540

Planeringsram

20909

20908

20908

20908

20908

104541

I

I

Stabiliteten i försvarsplaneringen är i betydande utsträckning beroende
av de planerings- och budgeteringsrutiner som tillämpas. Möjligheten att
enligt försvarsbeslutet överföra outnyttjade medel från ett budgetår till
nästa i en omfattning som svarar mot högst två procent av utgiftsramen har
härvid betydelse.
5.11.2 Ramberäkning för budgetåret 1985/86 m. m.

Överbefälhavaren
Överbefälhavaren beräknar utgiftsramen för det militära försvaret till
20616 milj. kr. i prisläget februari 1984. Han förutsätter därvid att medel
för anställda med s. k. NOM-garanti och anställda med lönebidrag täcks
utanför utgiftsramen.

Föredragandens överväganden
I enlighet med gällande metod för ramberäkningarna (prop. 1974: I bil. 6
s. 60, FöU 19. rskr 190) och med hänvisning till vad jag har anfört i det
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föregående (s. 75) beräknar jag utgiftsramen för det militära försvaret för
budgetåret 1985/86 till 20 908 525 000 kr. i prisläget februari 1984.
Basbelopp (prisläge februari 1983)

19 529 955 000

Tillkommer:

Prisomräkning februari 1983februari 1984
Vissa kostnader för
narkotikabekämpning

+I 404 205 000
+

200000

+ I 404 405 000

Avgår:

Överföring av personal till
FN-verksamheten
Finansiering av vissa kostnader
för FN-verksamhet
Kostnader för värnpliktigas
öppensjukvård ersätts i
annan ordning
Ba~belopp

(prisläge februari 1984)

1325000
500000
26825000

25000000

20 907 535 000

Tillkommer:

Omlokaliseringskostnader för
vissa myndigheter

+

Utgiftsram (prisläge februari
1984)

20 908 525 000

990000

Tillkommer:

Beräknad priskompensation februari
1984 - mcdelprisläget 1985/86

+2 150000000

Beräknat utfall den 30 juni 1986

23 058 525 000

I anslutning till ramberäkningen vill jag.anföra följl!nde.
Medel till överbefälhavaren att användas av Sv~riges centrala värnpliktsråd för arbete till förebyggande av drogmissbruk har tidigare betalats
över femte huvudtiteln, men skall fr. o. m. budgetåret 1985/86 belasta
anslaget E I. Operativ ledning: Ledning och förbandsverksamhet. Basbeloppet bör därför ökas med motsvarande belopp.
Lönerna för viss personal som under budgetåret 1984/85 skall belasta
anslaget B I. Armeförband: Ledning och förbandsverksamhet bör fr. o. m.
budgetåret 1985/86 belasta anslaget K 3. Beredskapsstyrka för FN-tjänst.
Basbeloppet bör minskas med ett belopp som motsvarar lönerna för den
nämnda personalen beräknade i löneläget februari 1984.
Resurserna för FN-verksamheten behöver även i övrigt viss förstärkning, av de skäl som jag anger under anslaget K 3. Beredskapsstyrka för
FN-tjänst. Dessa utökade resurser bör finanseras genom att basbeloppet
minskas med 500000 kr.
Kostnader för värnpliktigas öppensjukvård har hittills i full utsträckning
belastat utgiftsramen. Fr. o. m. den l januari 1985 kommer ersättning till
sjukvårdshuvudmännen att ske i annan ordning. Särskilda ersättningsbelopp utges bl. a. för personer under vämpliktstjänstgöring. För den värnpliktige är all sjukvård liksom tidigare helt fri. Basbeloppet bör minskas
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med ett belopp som motsvarar de kostnadsreduceringar som reformen
medför för det militära försvaret.
Kostnaderna för investeringar. flyttningar och särskilda förmåner till
personalen i samband med att vissa myndigheter inom försvarsmakten
omlokaliseras skall enligt riksdagens beslut (prop. 1972: 1 bil. 6 s. 11, FöU
17, rskr 231 J beräknas utanför utgiftsramen. För nästa budgetår har jag
beräknat kostnader av denna art för armens tekniska skola och försvarets
förvaltningsskola till ett sammanlagt belopp av 990000 kr. Utgiftsramen
bör tillfälligt ökas med motsvarande belopp.
Medel för sysselsättningsskapande åtgärder under nuvarande tionde
huvudtiteln har under en följd av år i vissa fall ställts till förfogande för att
betala byggnadsarbeten, materiel m. m. för försvarsmakten. Efter samråd
med chefen för arbetsmarknadsdepartementet förutsätter jag att medel får
disponeras under budgetåret 1985/86 för sysselsättningsskapande åtgärder
i form av byggnadsarbeten utöver utgiftsramen till ett belopp av 50 milj. kr.
För budgetåret 1984/85 har riksdagen vid 1983/84 års riksmöte (prop.
1983/84: 112 s. 49, FöU 20, rskr 348) bemyndigat regeringen att justera
utgiftsramen för det militära försvaret med hänsyn till prisutvecklingen
enligt försvarsprisindex, med beaktande av växelkursförändringar m. m.
och vissa åtgärder för begränsning av automatiska utgiftsökningar under år
1984 som riksdagen beslutat. Jag förordar att regeringen begär motsvarande bemyndigande för budgetåret 1985/86, varvid justeringen förutsätts ske
med beaktande av de växelkursförändringar m. m. som inträffar efter
februari 1984.
Genom det nyss nämnda beslutet vid 1983/84 års riksmöte har riksdagen
bemyndigat regeringen att justera de beställningsbemyndiganden som har
lämnats för prisreglering med hänsyn till skillnaden mellan den prognosticerade prisutvecklingen enligt nettoprisindex och den verkliga. Ett motsvarande bemyndigande bör begäras för budgetåret 1985/86.
Genom det nämnda beslutet vid 1983/84 års riksmöte har riksdagen
bemyndigat regeringen att justera utgiftsramen för det militära försvaret
för budgetåret 1984/85 på grund av över- eller underutnyttjande av ramen
för budgetåret 1983/84. Jag förordar att regeringen begär bemyndigande för
budgetåret 1985/86 enligt samma principer.
För budgetåret 1984/85 har riksdagen genom nämnda beslut vid 1983/84
års riksmöte även bemyndigat regeringen att av konjunkturskäl medge
överskridande av utgiftsramen för det militära försvaret. Ett sådant
överskridande regleras genom motsvarande justering av utgiftsramen för
ett eller flera efterföljande budgetår. Ett motsvarande bemyndigande för
regeringen behövs också för budgetåret 1985/86 och bör därför begäras.
För budgetåret 1984/85 har riksdagen vidare genom nämnda beslut bemyndigat regeringen att överskrida utgiftsramen för det militära försvaret
samt lämnade beställningsbemyndiganden om beredskapsbudgeten för totalförsvaret sätts i kraft. dvs. vid krigsfara eller krig. Bemyndigandet
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omfattar också beredskapsåtgärder i andra situationer än direkt krigsfara
eller krig. Här avses sådana åtgärder som att värnpliktiga av beredskapsskäl kallas in till krigsförbandsövning eller beredskapsövning eller att
andra särskilda åtgärder måste vidtas av samma skäl. Ett motsvarande
bemyndigande behövs för budgetåret 1985/86. Jag förordar därför att regeringen begär riksdagens bemyndigande att överskrida utgiftsramen för det
militära försvaret samt lämnade beställningsbemyndiganden, om det behövs av beredskapsskäl.

5.11.3 Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att
I. godkänna vad jag har förordat i fråga om planeringsram för det
militära försvaret under perioden 1985/86-1989/90,
2. för budgetåret 1985/86 fastställa utgiftsramen för det militära
försvaret till 20 908 525 000 kr. i prisläget februari 1984,
3. bemyndiga regeringen att justera utgiftsramcn för det militära
försvaret för budgetåret 1985/86 med hänsyn till prisutvecklingen
enligt försvarsprisindex med beaktande av växelkursförändringar m. m. efter februari 1984,
4. bemyndiga regeringen att justera lämnade beställningsbemyndiganden med hänsyn till prisutvecklingen enligt nettoprisindex.
5. bemyndiga regeringen att justera utgiftsramen för det militära
försvaret för budgetåret 1985/86 på grund av över- eller underutnyttjande av utgiftsramen för budgetåret 1984/85.
6. bemyndiga regeringen att under budgetåret 1985/86 medge
överskridande av utgiftsramen för det militära försvaret samt av
lämnade beställningsbemyndiganden. om det behövs av konjunktur- eller beredskapsskäl.
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5.12 Anslagsfrågor för budgetåret 1985/86
Betr. anslagsberäkningarna m. m. för budgetåret 1985/86 vill jag anföra
följande.
De anslag som jag i det följande föreslår regeringen att förelägga riksdagen har beräknats i pris-, löne- och växelkursläget februari 1984. Lönekostnaderna inkluderar 39 % lönekostnadspålägg och har, till skillnad från
myndigheternas anslagsframställningar. beräknats med hänsyn tagen till
de allmänna löneökningar för statsanställda (ALS 84-85) som fastställdes
våren 1984 med retroaktiv verkan fr. o. m. den I januari 1984.
Ett nytt anslag E4. Operativ ledning: For.skning och utveckling föreslås.
Summan av de förordade anslagen inom utgiftsramen för det militära
försvaret uppgår till 20 908 525 000 kr. Härtill kommer ett prisregleringsanslag (F 19) om 2 150 000 000 kr. Sammanlagt begärs alltså (20 908 525 000 +
2 150000000) 23 058 525 000 kr. för det militära försvaret.
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Fjärde huvudtiteln

8.

Armeförband

Chefen för armen är programmyndighet för huvudprogrammet Armeförband som omfattar följande delprogram.
I. I
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1. 99

Fördelningsförband m. m.
Infanteribrigad m. m.
Norrlandsbrigad m. m.
Pansarbrigad m. m.
Centrala och högre regionala lednings- och underhållsförband
Lokalförsvarsförband
Hemvärnet
Gemensamma produktionsresurser

Armens fredsorganisation består den 1 januari 1985 av följande stabsmyndigheter, förband och skolor.
Chefen för armen
Rikshemvärnschefen
Ett försvarsområde
Tjugoen förs varsområdesförband
Tjugotre utbildningsförband
Arton skolor
Lokaliseringen den 1 januari 1985 av armens myndigheter framgår av
följande karta (intagen på s. 81). Verksamheten leds centralt av chefen för
armen och regionalt av militärbefälhavare (se s. 129).
Verksamheten under huvudprogrammet Armeförband budgeteras på ett
antal primäruppdrag inom huvudproduktionsområdena Ledning och förbandsverksamhet, Materielanskaffning. Anskaffning av anläggningar samt
Forskning och utveckling. Verksamheten finansieras från följande anslag.
B I. Armcförhand: Ledning och förhandsverksamhet
B 2. Armeförband: Materielanskaffning
B 3. Armeförband: Anskaffning av anläggningar
B 4. Armcförband: Forskning och utveckling
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B 1. Armeförband: Ledning och förbandsverksamhet

1983/84 utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

5 536200206
5200000000
5 592000000

Under anslaget bedrivs dels allmän ledning och förbandsverksamhet,
operativ och krigsorganisatorisk verksamhet, utbildning till och av fast
anställd personal m. fl samt grundutbildning och repetitionsutbildning av
värnpliktiga inom armen, dels allmän ledning och förbandsverksamhet
inom hemvärnet.
Verksamhetens omfattning
Verksamhet

1983/84
Planerat

Antal utexaminerade officerare
320
cxkl. reservofficerare
Grundutbildning av värnpliktiga
38800
Antal man
Antal tjänstgöringsdagar
(I 000-tal dagar)
9831
Repetitionsutbildning
93340
Antal man
Antal tjänstgöringsdagar
(I 000-tal dagar)
1258

Utfall

1984/85

1985/86

Planerat

Chefen för
armen

328

220

220

40500

37100

36600

IO 115

9547

9413

80500

85230

79350

1150

1244

I 175

Kostnader och medelsbehov ( 1000-tal kr.)
Primäruppdrag m. m.

1983/84
Planerat

Armeförband:
Allmän ledning och förbandsverksamhet
Operativ och krigsorganisatorisk verksamhet
Utbildning till och av
fast anställd personal
m.fl.
Grundutbildning av
värnpliktiga
Repetitionsutbildning
Allmän ledning och förbandsverksamhet för
delprogrammet Hemvärnet
Kostnader

Utfall

1984/85

1985/86

Planerat

Chefen för Föredraganden
armen

1285 974

1623000

I 526000

3055900

1599400

195951

243500

267000

88600

299600

522 630

443000

401000

230000

444100

2158527 2 364 500 2131000
729000
707234
740000

1329700
662600

2 326200
785 500

133 000

135000

83 200

137200

4986796 5536000

5200000

5450000

5592000

116480

Tillkommer/avgår:
Överplanering, reserver m. m.
Medgiven prisreglering
Medelshehov

-30796

+200

+45000

4956000 5536200 5200000 5495000

5592000
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Personal
Personalkategori

Antal anställda omräknat till pcrsonår
1983/l-\4
Planerat

Militär personaf
Civil personal 4

10591
7 850
18441

1

Utfall

9699
7916 5
17615

1984/85

1985/86

Planerat

Chefen
för
armen

Föredraganden 1

9947
7930

10050
7 385

9750-'
7 319"

17877

17435

17069

Beräkningen utgår från överbefälhavarens programplan.

~ Inkl. yrkesofficersaspirantcr och frivilligt tjänstgörande personal.

•

•

••

0

) Varav 600 pcrsonår för yrkcsofficcrsaspiranter och ca IOO personar for fnv1lhgt
tjänstgörande personal.
4
Exkl. lönebidragsanställda och beredskapsarbetare.
"
5
Härtill kommer 328 personår för lönebidragsanställda och 38 per5onar
för beredskapsarbetare.
"Inkl. 11 personår för bergrensare <jfr s. 35J.

Budgetåret 1983/84
Chefen för armen anger i sin preliminära redovisning att givna primäruppdrag i stort har genomförts som planerat och med ett i huvudsak
godtagbart resultat.
Den ekonomiska situationen har emellertid medfört begränsningar i
verksamheten. Trots en strävan att rikta begränsningarna mot stödproduktionen har många förbandschefer sett sig tvingade att även införa restriktioner i primärproduktionen.
Denna utveckling är särskilt allvarlig inom utbildningssektorn, eftersom
viktig verksamhet som utgår av ekonomiska skäl riskerar att efter ett tag
bli accepterad som undgänglig.
Budgetåret 1984/85
Enligt chefen för armen överensstämmer inriktningen i allt väsentligt
med vad som planerats.
Verksamheten inriktas på att i första hand säkerställa förbandsproduktionen i enlighet med militärbefälhavarnas förbandsomsättningsplaner. Utbildningen anpassas till de förändrade krav som föijer av det nya taktiska
reglementet.
För att säkerställa att den direkta utbildningsverksamheten kan upprätthållas på en godtagbar nivå följer chefen för armen upp begränsningar som
beordrats avseende främst materiel- och byggkostnader.
Budgetåret 1985/86
Chefen för armen

Förbandsproduktionen skall säkerställas i enlighet med militärbefälhavarnas förbandsomsättningsplaner. All verksamhet inriktas på att skapa
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och vidmakthålla krigsförband med god anda och disciplin. Den skall
bedrivas så att de ökade kraven på insats- och mobiliseringsberedskap
samt miljöutbildning kan uppfyllas.
A. Pris- och löneomräkning
Pris- och löncomräkningen innebär att kostnaderna ökar med 305,3
milj. kr.
B. Budgettekniska förändringar
Budgettekniska förändringar föreslås som syftar till att skapa bättre
överensstämmelse mellan budgetering och redovisning. Förändringarna
innebär främst att samtliga personalkostnader budgeteras på primäruppdraget Allmän ledning och förbandsverksamhet.

C. U ppgiftsförändringar
I. Kostnaderna för allmän ledning och förbandsverksamhet minskar
med 51 milj. kr. som en följd av bl. a. personalminskning.
2. Kostnaderna för operativ och krigsorganisatorisk verksamhet ökar
med 7 ,5 milj. kr. som en följd av bl. a. ökad mobiliseringsberedskap.
3. Kostnaderna för utbildning till och av fast anställd personalm. tl. ökar
med 13, I milj. kr. som en följd av bl. a. ökat antal elev- och tjänstgöringsdagar.
4. Kostnaderna för grundutbildning av värnpliktiga ökar med 2 milj. kr.
som en följd av minskad utbildningsvolym (- 8,8 milj. kr.) och ökad
anskaffning av standardfordon ( + 10,8 milj. kr.).
5. Kostnaderna för repetitionsutbildning av värnpliktiga minskar med
1,3 milj. kr. som en följd av minskad utbildningsvolym.
6. Kostnaderna för allmän ledning och förbands verksamhet för hemvärnet minskar med 4,2 milj. kr. som en följd av bl. a. viss rationalisering.
7. Förbättringar av värnpliktsutbildningen ökar kostnaderna med 45
milj. kr. på s. k. tilläggsrad, utöver vad överbefälhavaren har anvisat för
huvudprogrammet Armeförband. Ökningen har inte fördelats på primäruppdragen.

Ö1·erhefällzavarens yttrande m. m.
I sitt yttrande över myndigheternas anslagsframställningar föreslår överbefälhavaren att medel för åtgärder inom ramen för "Struktur 90" överförs
till anslag inom huvudprogrammet Operativ ledning. Vidare föreslår han
att lönemedel för en tjänst förs över till anslaget F 11. Militärhögskolan,
samt att personalramarna korrigeras i enlighet härmed.
Överbefälhavaren redovisar i sin programplan att antalet anställda (personår) som finansieras över anslaget bör minska under budgetåret 1985/86
med ca 125 mera än vad chefen för armen har föreslagit.
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Överbefälhavaren har inte tagit ställning till chefens för armen förslag på
tilläggsrad beträffande förbättringar av värnpliktsutbildningen.
Överbefälhavaren har, som jag har anfört i det föregående (s. 46),
redovisat att grundutbildningen inom armen kan ökas med 900 värnpliktiga
under budgetåret 1985/86.

Föredragandens övervii1-:anden
Beträffande inriktningen av verksamheten under programplaneperioden
får jag hänvisa till vad jag har anfört i avsnittet om det militära försvarets
fortsatta utveckling (s. 29).
Jag kan i huvudsak godta chefens för armen förslag till uppgifter under
budgetåret 1985/86. Vid min beräkning av kostnader för primäruppdragen
och medelsbehov för anslaget har jag
- utgått från chefens för armen beräkning. uian tilläggsrad,
- reviderat pris- och löneomräkningen och därvid bl. a beaktat avtalet om
löner 1984-85 för statstjänstemän m. fl. (ALS 1984-85),
- godtagit överbefälhavarens förslag vad gäller överföring av lönemedel
till anslaget F 11. Militärhögskolan,
- beräknat personalkostnaderna utgående från överbefälhavarens uppfattning om hur antalet anställda bör förändras från budgetåret 1984/85
till budgetåret 1985/86,
- beräknat kostnaderna för värnpliktigas sjukvård med beaktande av att
kostnader för de värnpliktigas öppensjukvård ersätts i annan ordning,
som jag har berört i det föregående (s. 76),
- beräknat medel för en, i förhållande till chefens för armen förslag, med
900 man ökad grundutbildningsvolym.
Beträffande chefens för armen förslag om budgettekniska förändringar i
syfte att skapa bättre överensstämmelse mellan budgetering och redovisning vill jag anföra att jag bejakar syftet att åstadkomma en sådan överensstämmelse. Den av chefen för armen föreslagna förändringen som innebär
att samtliga personalkostnader budgeteras på primäruppdraget Allmän
ledning och förbandsverksamhet bör emellertid prövas i ett vidare sammanhang. Jag har därför inte i min beräkning av kostnader för primäruppdragen godtagit förslagen i den delen. Det ankommer på regeringen att
besluta i denna fråga.
Min beräkning av det totala medelsbehovet framgår av sammanställningen över kostnader och medelsbehov. Med hänvisning till denna hemställer
jag att regeringen föreslår riksdagen
att till Armeförband: Ledning och Jörbandsverksamhet för budgetåret 1985/86 anvisa ett förslagsanslag av 5 592 000000 kr.
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B 2. Armcförband: Materielanskaffning
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag
1

1426481616 1
I 310000000
1260858000

Varav 76,3 milj. kr. i prisregleringsmedel.

Verksamheten under anslaget omfattar materielunderhåll - utom sådant
underhåll som är en direkt föijd av materielens förrådshållning eller utbildning och övning vid förbanden - samt anskaffning av materiel för krigsorganisationen och av viss materiel för fredsbruk. Verksamheten inriktas
genom tilldelning av beställningsbemyndiganden medan anskaffningstidpunkt och anskaffningstakt bestäms av medelstilldelningen.
Bemyndigandeskulden under anslaget var den 30 juni 1984 5 220 909 204
kr. För budgetåret 1984/85 har riksdagen lämnat ett beställningsbemyndigande om 1332,5 milj. kr. och anvisat ett anslag av I 310 milj. kr. Den
beräknade bemyndigandeskulden den 30 juni 1985 blir därmed
(5220909204 + 1332500000-1310000000) 5243409204 kr.

Beställningshemyndiganden och betalningsmedel ( 1000-tal kr.)
Primäruppdrag m. m.

1984/85

1985/86
Chefen för armen

Bem.
Armeförband:
Centralt vidtaget
materielunderhåll
m. m. för delprogrammen 1.1--1.99
(se s. 88)

Bet.

Bem.

Bet.

Föredraganden
Bem.

Het.

19200

54900

45400

60400

45000

60000

1089600

1457 400

2 252600

1426800

350000

1391 858

Kostnader

1108800

1512300

2298000

1487200

595000

Prisrcglering
Justering på
grund av
- betalningsförskjutningar
- inkomster

+393700

Armeförband:
Centralt vidtagen
m;iterielanskaffning
m. m. (inkl. sjukvårdsmaterielJ för
delprogrammen 1.1t.99 (ses. 88)
Till regeringens
disposition

Medelsbehov
Hemyndigandebchov
1 Härutöver

200000
+289300

- 32300
-170000

-170000

-215000

+ 24000
-215000

-215 000

1296000 1

1310 000
1332500

1451858

+153600

2372300

begärs 40 milj. kr. för förbättringar av pansarvärnssystemet.

+ 24000
-215000
1260858

533600
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Budgetåret 1983/84
Chefenför armen anger i sin redovisning av verksamheten under budgetåret 1983/84 att renoverings- och/eller modifieringsåtgärder har beställts
för stridsvagn 101/102 (Centurion) och 103 (Sl samt för centralinstrumentering 760 vid luftvärnet. Vidare har materiel för pansarvärnsrobotsystemet 55 (TOW) beställts liksom ett flertal olika ammunitionstyper för pansarvärn, artilleri och luftvärn. Anskaffning har påbörjats av materiel till
tclevapenförband. Automatkarbiner och kulsprutor har beställts. Under
budgetåret har bl. a. levererats renoverade stridsvagnar 101/102. luftvärnsrobotar, bandvagnar och bromateriel.
Budgetåret 1984/85
Bemyndigandeplan har fastställts i regleringsbrevet för budgetåret
1984/85 och ändrats genom beslut den 13 december 1984. Under budgetåret beställs bl. a. seriekonstruktion av lätt pansarvärnsrobot (robot 56
BILL), ytterligare pontonmatericl, hjälpmedel för strid i mörker, materiel
till televapenplutoner, pansarvärnshelikoptrar, viss modifiering av luftvärnsrobotsystem 77 (Hawk) samt olika typer av ammunition.
Budgetåret 1985/86
Chefen för armen
Anslaget bör föras upp med I 296 milj. kr. och ett beställningsbemyndigande om 2 372,3 milj. kr. inhämtas. Därutöver begär chefen för armen 40
milj. kr. till pansarvärnsfunktionen utöver den medelsram som överbefälhavaren har tilldelat armen.
Under budgetåret kommer pansarvärnssystemet att förstärkas genom
beställning av bl. a. en lätt pansarvärnsrobot, ett lätt pansarskott och
ytterligare stridsvagnsminor. Den övriga eldkraften förbättras genom anskaffning av nya 12 cm. granatkastare och viss artilleriammunition. Delar
av sambandssystemet kommer att förnyas genom beställning av ett nytt
truppradiosystem (truppradio 8000).
Fördelningen på funktioner (motsvarande) av de beställningsbemyndiganden som begärs för budgetåret 1985/86 samt vilka viktigare objekt som
avses beställas framgår av följande sammanställning (prisläge februari
1984; I 000-tal kr.).
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Primäruppdrai:
Funktion/objekt <motsvarande)
Centralt 1·idtagl'I materie/underhåll m. m.
Pansarvärn
Luftvärn
Övrig eldkraft
Rörlighet
Underrättelsetjänst och telekrigföring
Ledning och samband
Skydd
Intendenturmateriel
Övrigt

88

Bemyndigande

13100
3 700
8200
6400
11300

2700

Centralt vidtaRell materielanskaffning m. m.
I inkl. sjuhilrdsmateriel)
Pansarvärn
I 520700
Viktigare objekt:
Lätt pansarskott
Lätt pansarvärnsrobot (robot 56 BILL)
Luftvärn
Övrig eldkraft
Viktigare objekt:

145 500
80300
Ny 12 cm. granatkastare
Finkalibrig ammunition
Artilleriammunition

Rörlighet
Viktigare objekt:
Observations- och skolhelikopter
Underrättelsetjänst och tclekrigföring
Ledning och samband
Viktigare objekt:
Truppradio 8000
Materiel för milolänkförband
Skydd
Intendenturmateriel
Sjukvårdsmateriel
Ovrigt

48400
2200
173 800
2300
142 800
88400
48200

Därutöver har bemyndiganden om 289,3 milj. kr. begärts för prisreglering.
Ö1,erhefälhavarens yttrande
I sitt yttrande över myndigheternas anslagsframställningar föreslår överbefälhavaren att förevarande anslag reduceras med 32,7 milj. kr. för att
finansiera åtgärder för ubåtsskydd samt med 600000 kr. förs. k. elmiljöåtgärder. Överbefälhavaren tillstyrker i övrigt planeringen och föreslår att
anslaget förs upp med 1262,7 milj. kr.
Föredragandens överväganden
Min beräkning av det totala bemyndigande- och medelsbehovet framgår
av sammanställningen över beställningsbemyndiganden och betalningsmedel. Jag har därvid tagit hänsyn till den inriktning som jag har förordat i
avsnittet om det militära försvarets fortsatta utveckling (s. 38) samt till vad
jag har anfört om säkerheten i planeringen (s. 42). Jag är således inte nu
beredd att förorda slutligt behov och fördelning av beställningsbemyndiganden för budgetåret 1985/86. Jag avser därför att senare återkomma till
regeringen i denna fråga.
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Med utnyttjande av de belopp som har tagits upp i sammanställningen
blir bemyndigandeskulden den 30 juni 1986 (5 243 409 204 + 533 600 0001260858000) 4516151204 kr. Detta belopp bör emellertid justeras med
hänsyn till den beräknade fördelningen av prisregleringsmedel för budgetåren 1984/85 och 1985/86. Den beräknade bemyndigandeskulden den 30
juni 1986 blir därmed ca 4410 milj. kr.
Liksom tidigare bör det få ankomma på regeringen att ta ställning till
vilka anskaffningar m. m. som bör ske inom ramen för det beställningsbemyndigande som riksdagen kan komma att lämna.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att
I. bemyndiga regeringen att medge att beställningar av materiel
m. m. för armeförband får läggas ut inom en kostnadsram av
533600000 kr.,
2. till Armeförband: Materie/anskaffning för budgetåret 1985/86 anvisa ett förslagsanslag av 1260858000 kr.

B 3. Armeförband: Anskaffning

1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

a\'

anläggningar

385328101
415000000
444200000

Verksamheten under anslaget omfattar nybyggnad m. m. av och centralt
beslutade ombyggnads- och underhållsåtgärder i lokaler m. m .. befästningar och ammunitionsförråd för armen samt markförvärv för dessa ändamål
och för övnings- och skjutfält m. m.
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Kostnader och mede/sheh01• ( 1 000-ta/ kr.)
Primäruppdrag m. m.

1984/85

198.i/86

Chefen för
armen

Föredraganden

Armcförband:
Markanskaffning för delprogrammen
Lokal förs varsförhand
Gemensamma produktionsresurser

250

300

300

6000

5 500

5 500

Nybyggnad m. m. för delprcigrammen
Fördelningsförband m. m.

2000

Gemensamma produktionsresurser

312890

367900

367 900

Centralt beslutade ombyggnads- och underhållsåtgärder för delprogrammet
Gemensamma produktionsresurser

113 110

132400

127400

Summa

434240

506100

501100

+27000

+20000

+20000

-12000

-13 000

-13000

-34240

-63900

-63900

415000

449200

444200

Utrednings- och projcktcringskostnader
Inkomster från bostäder.
försäljning av mark och
byggnader samt vissa ränteinkomster
Reducering på grund av
överplanering
Beräknat medelshehov

Budgetåret 1983/84
Fort(flkationsförva/tningen anmäler att mark i huvudsak har kunnat
anskaffas i planerad omfattning. Bl. a. har anskaffningen av det av riksdagen år 1979 beslutade nya övnings- och skjutfältet för Hallands regemente i
huvudsak slutförts. Det nya fältet omfattar ca 3 300 ha och anskaffningskostnaden uppgick till ca 40 milj. kr. Den planerade markanskaffningen för
att få ett större övningsområde till Visby garnison har dock hittills endast
kunnat genomföras i begränsad omfattning.
Befästningsobjekt har i huvudsak anskaffats enligt planerna. Detsamma
gäller i stort för nybyggnad och ombyggnad av kaserner m. m.
Av större kasernobjekt har bl. a. en stabs- och förvaltningsbyggnad vid
Hallands regemente (116) i Halmstad, en militärområdesverkstad vid
Skaraborgs regemente (P4) i Skövde samt smörj- och tvätthallar vid Bergslagens artilleriregemente (A 9) i Kristinehamn resp. vid Gävleborgs regemente (I 14) i Gävle färdigställts. En förläggningskasern och ett sjukhus vid
Värmlands regemente 0 2) i Karlstad, ett elevhotell vid artilleriskjutskolan
(ArtSS) i Älvdalen och en gymnastikbyggnad vid Norrbottens regemente
(l 19) i Boden har byggts om.
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Utbyggnad för armens tekniska skola <ATSJ i Östersund har pågått
under budgetåret.
Under budgetåret har nybyggnad påbörjats av fjärrvärmeanslutning av
Eksjö garnison (l 12/lng2). en tillbyggnad av kanslihuset vid Svea livgarde
0 l/Fo44) i Kungsängen. en militärrestaurang vid 119. två förläggningsbyggnader vid Lapplands regemente() 22) i Kiruna samt uppställningsplattor för helikoptrar vid Norrbottens armeflygbataljon <AF I) i Boden.
Ombyggnad har påbörjats av en mekanikerskola vid Norra Skanska
regementet (P6) i Kristianstad, en verkstadsbyggnad vid Bodens artilleriregemente (A 8) i Boden samt renovering av fasaderna på slottet vid krigsskolan (KS) i Solna.
Därutöver har ett antal mindre ny- och ombyggnader och tekniska
försörjningsobjekt avslutats vid ett flertal förband.
Budgetåret 1984/85
Under budgetåret beräknas bl. a. markanskaffningen fortsätta' för det
nya övnings- och skjutfältet i Skövde samt för utvidgning av artilleriskjutfältet i Boden och för utvidgning av övningsmarken för Visby garnison.
Avvecklingen av byggnader och mark som inte längre används för försvarsändamål kommer att fortsätta.
Av större kasernobjekt. vilka påbörjats före budgetåret I 984/85, kan
nämnas ombyggnaden av fyra kaserner vid Svea artilleriregemente (AI) i
Linköping och en militärområdesverkstad vid P4 liksom utbyggnaden för
ATS.
Under budgetåret beräknas nybyggnad påbörjas av bl. a. en militärrestaurang och ett truppserviceförråd vid Göta luftvärnsregemente (Lv 6) i
Göteborg, en militärrestaurang och en smörj- och tvätthall vid Södermanlands regemente (P 10) i Strängnäs, en skolbyggnad för tolkskolan (TolkSJ i
Uppsala och en hangar vid AF I samt byggnadsarbeten med anledning av
de beslutade fredsorganisatoriska förändringarna bl. a. vid Skånska dragonregementet (P 2) i Hässleholm (militärrestaurang, kasern. skolhus
m. m.). P4 (militärrestaurang, skolhus m. m.) och vid Gotlands militärkommando (MKG) i Visby (militärrestaurang. övnings- och vårdhall
m.m.).
Budgetåret I 985/86

Chefen för armen
Medelsbehovet beräknas till 449.2 milj. kr. enligt vad som framgår av
sammanställningen över kostnader och medels behov.
För nybyggnadsobjekt som har påbörjats eller avses bli påbörjade före
den I juli 1985 beräknas medelsåtgången under budgetåret 1985/86 till
192.2 milj. kr. I övrigt föreslås medel få tas i anspråk under budgetåret
1985/86 för att påbörja bl. a. byggnadsåtgärder föranledda av samlokaliseringen av förbanden i Linköping och Skövde samt nybyggnad av lokaler
för medicinalfackskolan inför flyttningen till KS i Solna.
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I övrigt fortsätter ny- och ombyggnader föranledda av 1982 års försvarsbeslut. Byggnadskostnaderna för genomförande av de olika projekten i
1982 års försvarsbeslut beräknas för nediäggningen av Livgardets dragoner
(K I) och avvecklingen av Frösunda till 57 .9 milj. kr. för Göta trängregementes (T2) flyttning inom Skövde och trängofficershögskolans i Linköping flyttning till Skövde till 101 milj. kr., för Skånska trängregementets
(T 4) flyttning till Skånska dragonregementet (P 2) i Hässleholm till 139,6
milj. kr. och för nedläggningen av Smålands artilleriregemente <A6) i
Jönköping till 14,2 milj. kr. samt för Livregementets husarers (K3) i
Skövde flyttning till Karlsborg till 4 milj. kr., dvs. sammanlagt 316,7 milj.
kr. I beräkningsunderlaget inför 1982 års försvarsbeslut bedömdes byggnadskostnaderna för dessa åtgärder till 355,8 milj. kr. enligt prisläget den 1
februari 1981 vilket motsvarar 460 milj. kr. enligt prisläget den I februari
1984. Skillnaden (ca 140 milj. kr.) mellan numera beräknat belopp och
tidigare kalkylerat belopp hänför sig främst till ett säkrare kalkylunderlag
men även till större noggrannhet i analysen av lokalbehoven i kombination
med hårdare besparingskrav.
För ombyggnads- och underhållsobjekt som påbörjats eller avses påbörjas före den I juli 1985 beräknas medelsbehovet till 10.9 milj. kr. för
budgetåret 1985/86. För centralt beslutade ombyggnads- och underhållsåtgärder som avses påbörjas under 1985/86 beräknas ett medelsbehov av
121,5 milj. kr.
Överbefälhavarens yttrande
Överbefälhavaren föreslår att anslaget förs upp med 449.2 milj. kr.
Föredragandens överväganden
Jag förordar att medel för nästa budgetår anvisas enligt sammanställningen över kostnader och medelsbehov (intagen på s. 82.) och följande
anskaffningsplan.
Fortifikationsförvaltningen skall redovisa huvudhandlingar för de nya
byggnadsobjekt som finns intagna i anskaffningsplanen. Om riksdagen inte
har något att erinra, bör det få ankomma på regeringen eller i förekommande fall överbefälhavaren att, efter prövning av huvudhandlingarna och
inom ramen för det anslag som riksdagen anvisar, besluta om de redovisade byggnadsföretagen.
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Amkaffningsplan (I 000-tal kr.)

Objekt

Kostn:i.<lsram

Mc<lclsforbrukning

83-02-01

Faktisk
t.o.m.
84-06-30

84-02-01

Beräknad för
1984/85

Byggstart
år-mån.

FärdigstälIan de
år-mån.

1985/86

A. Markanskaffning

Delprogram 1.6
I. Mark för förråd samt

mindre markförvärv

550

250

300

Delprogram 1.99
2. Utökning av Toftå
skjutfält m. m.
Visby garnison

5000

3 100

2000

I 100

3. Utökning av artilleriskjutfältet
Bo<lcns garnison

4000

2 1()0

I 000

1100

6300

3000

3000

9000

12050

6250

5800

B. Nyhyggnad m. m.
a. Företag påbörjade
före 1984-07-01

405920

409700

91900

1000

h. F1)re/Uf? påbörjade
eller a1•sedda atl
påhörjas 1984185

413470

456590

222990

191200

4. Diverse mindre
markförvärv
Summa A

(.'.

316800

Före/af? avsedda all
påhörjas 1985186

Delprogram I. I
I. Betongförråd

5000

5000

16500

8000

85-11

87-01

10000

6000

85-10

86-09

11800

6300

85-08

87-01

6000

6000

85-09

86-06

9300

4500

85-09

86-10

9600

4000

85-08

87-02

11300

8000

85-10

87-05

14600

6000

85-10

86-12

13 300
25000

6300
25000

85-07

86-11

115100

90600

Delprogram 1.99
2. I 4. Nybyggnad av
smörjhall m. m.
3. P4. Nybyggnad av
en sjukvårdsskola
4. KS. Nybyggnad av
en skolbyggnad
för MedfackS
5. I 19. Nybyggnad av
ett kallförråd
6. A 8. Nybyggnad av ett
sanitetshus
7. 120. Nybyggnad av ett
sanitetshus
8. T 3. Nybyggnad av en
smörjhall m. m.
9. Lv 6.Nybyggnad av en
smörjhall. m. m.
10. Lv7. Nybyggnad av en
smörjhall m. m.
11. Mobförråd
12. Diverse projekt samt
projekt för teknisk
försörjning
Summac

247 500

Summa B (a-c)

819390

l ll3790

175 700
316800

3141190

367900
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Medelsförbrukning

Kostnadsram

Faktisk
u. m.
84-06-30

Beräknad för

Byggstart
år-mån.

Färdigställande
år-mån.

t.

83-02-01

84-02-01

a. Företag påbörjade
före 1984-07-01

60600

61500

b. Företag påbörjade
eller ai·sedda all
påbörjas 1984185

105300

108900

1984/85

1985/86

c. Centralt beslutade
ombyggnads- och
undt·rhållsåtgärder
46400

15100

98000

10900

c. Företag ai'.~edda all
påbörjas 1985186
Delprogram 1.99
I. I 11. Ombyggnad av
matinrättningen
2. A 9. Villingsberg
Ombyggnad av matinrättningen
3. lnfSS. Ombyggnad av
kasern nr 1-3
4. ArtSS. Ombyggnad av
två kaserner
5. Diverse projekt samt
projekt för teknisk
försörjning
6. Underhåll av kaserner m. m.
7. Underhåll av befästningar
8. Underhåll av övnings- och skjutfält
9. Avveckling av byggnader och anläggningar
Summa c

19000

10000

85-10

87-03

6800

6800

85-10

86-06

11000

5500

85-IO

87-04

13500

12000

85-08

86-07

26700

21700

42000

42000

3500

3 500

12000

l2 ()(\{\

3000

3000

137 500

107 500

Summa C (a-c)

162720

307900

46400

113100

127400

Summa A-C

997470

1433740

363200

434240

501100

+27000

+20000

Utrednings- och projekteringskostnader
Inkomster från bostäder och försäljning
av mark och byggnader
Reducering på grund
av överplanering
Beräknat mcdelsbehov

-

-12000

-13000

-34240

-63900

415000

444200

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till ArmefiJrhand: Anskaffning av anläggningar för budgetåret
1985/86 anvisa ett förslagsanslag av 444200000 kr.
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8 4. Armeförband: Forskning och utveckling

1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

315164221 1
300000000
475000000

' Varav 94.8 milj. kr. i prisregleringsmedel.

Verksamheten under anslaget omfattar utveckling av materiel för armen. Verksamheten inriktas genom tilldelning av beställningsbemyndiganden medan anskaffningstidpunkt och anskaffningstakt bestäms av medelstilldclningen.
Bemyndigandeskulden under anslaget var den 30 juni 1984 1 000 871 195
kr. För budgetåret 1984/85 har riksdagen lämnat ett beställningsbcmyndigande om 647,5 milj. kr. och anvisat ett anslag av 300 milj. kr. Den beräknade bemyndigandeskulden den 30 juni 1985 blir därmed (I 000871195
+ 647 500000-300000000) 1348371 195 kr.

BestiillninRsbemyndiganden och hetalningsmedel (I 000-tal kr.)
Primäruppdrag m. m.

1984/85

1985/86
Chefen för armen

Bem.

Bet.

Bem.

Bet.

Föredraganden

Bem.

Bet.

Armeförband:
Utvecklingsarbcte för
delprogrammen 1.11. 99

540100

297 800

340600

463 800

340000

463800

Kostnader

540100

297800

340600

463800

340000

463800

Prisreglering
Justering på grund
av betalningsförskjutningar

+ 107400

Medelsbehov
Bemyndigandebehov

647500

+41500

+42800

+2200

+11200

300000

475000
382100

Budgetåret 1983/84

Chefen för armen anger i sin redovisning för budgetåret 1983/84 att
verksamheten i stort sett har följt uppgjorda planer. Studier har genomförts inför utvecklingen av slutfasstyrd granatkastarammunition för pansarbekämpning. Försöken för att få underlag för beslut om utveckling av
ett nytt lätt stridsfordon har fortsatt liksom utvecklingen av en ny lätt
pansarvämsrobot. Utveckling av fördelningsluftväm med mörkerkapacitet
samt ett sikte för pansarvärnshelikoptrar har beställts.
Budgetåret 1984/85
Bemyndigandeplan har fastställts i regleringsbrevet för budgetåret
1984/85 och ändrats genom beslut den 13 december 1984. Planen innebär

+11200
475000
382800
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bl. a. fortsatt utveckling av pansarvämsrobot 56 och truppradio 8000.
Vidare beställs utveckling av en ny stridsvagnsmina, slutfasstyrd granatkastarammunition och av ett nytt lätt stridsfordon.
Budgetåret 1985/86
Chefen för armen
Anslaget bör föras upp med 475 milj. kr. och ett beställningsbcmyndigande om 382.1 milj. kr. inhämtas.
Under budgetåret avses utveckling beställas av en artillerilokaliseringsradar samt av zonrör till artilleriet. Försök kommer att bedrivas med det
nya telesystemet och med hjälpmedel för strid i mörker. Studierna av ett
nytt artillerisystem kommer att fortsätta.
Av begärda bemyndiganden avser 41,5 milj. kr. prisreglering.
Överbefälhavarens yttrande
I sitt yttrande över myndigheternas anslagsframställningar godtar överbefälhavaren chefens för armen planering och föreslår att förevarande
anslag förs upp med 475 milj. kr.
Föredragandens överväganden
Min beräkning av det totala bemyndigande- och medelsbehovet framgår
av sammanställningen över beställningsbemyndiganden och betalningsmedel. Jag har därvid tagit hänsyn till den inriktning som jag har förordat i
avsnittet om det militära försvarets fortsatta utveckling (s. 38).
Med utnyttjande av de belopp som har tagits upp i sammanställningen
blir bemyndigandeskulden den 30juni 1986 (1348371195 + 382800000475000000) 1256171195 kr. Detta belopp bör emellertid justeras med
hänsyn till den beräknade fördelningen av prisregleringsmedel för budgetåren 1984/85 och 1985/86. Den beräknade bemyndigandeskulden den 30
juni 1986 blir därmed ca I 200 milj. kr.
Liksom tidigare bör det få ankomm~ på regeringen att ta ställning till
vilket utvecklingsarbete som bör beställas inom ramen för det beställningsbemyndigande som riksdagen kan komma att lämna.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att
I. bemyndiga regeringen att medge att utvecklingsarbete för armeförband får beställas inom en kostnadsram av 340080000 kr.,
2. till Armeförband: Forskning och utveckling för budgetåret
1985/86 anvisa ett förslagsanslag av 475 000 000 kr.
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Marinförband

Chefen för marinen är programmyndighet för huvudprogrammet Marinförband som omfattar följande delprogram.
2.1

För flera delprogram gemensamma lednings-. bas- och underhållsför-

band m. m.
2.2 Helikopterförband
2.3 Ytattackförband m. m.
2.4 Ubåtsförband
2.5 Minröjningsförband
2.6 Fasta kustartilleriförband
2. 7 Rörliga kustartilleriförband
2.99 Gemensamma produktionsresurser
Marinens fredsorganisation består den 1 januari 1985 av följande stabsmyndighet samt förband och skolor.
Chefen för marinen
Åtta områdesförband
Ett utbildningsförband
Fyra skolor
Lokaliseringen av marinens myndigheter den I januari 1985 framgår av
följande karta (intagen på s. 98). Verksamheten leds centralt av chefen för
mannen.
Verksamheten under huvudprogrammet Marinförband budgeteras på ett
antal primäruppdrag inom huvudproduktionsområdena Ledning och förbandsverksamhet. Materielanskaffning. Anskaffning av anläggningar samt
Forskning och utveckling. Verksamheten finansieras från följande anslag.
C 1. Marinförband: Ledning och förbandsverksamhet

C 2. Marinförband: Materielanskaffning
C 3. Marinförband: Anskaffning av anläggningar
C 4. Marinförband: Forskning och utveckling

7
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C I. Marinförhand: Ledning och förbandsverksamhel
1983/84 Utgift

I 749286982

1984/85 Anslag

I 645 000 000

1985/86 Förslag

I 798600000

Under anslaget bedrivs allmän ledning och förhandsverksamhet. operativ och krigsorganisatorisk verksamhet, utbildning till och av fast anställd
personalm. fl. samt grundutbildning och repetitionsutbildning av värnpliktiga inom marinen.

Verk.rnmlzetens omfallnini;
\' erksamhet

1984/85

1985/86

Planerat

Chefen för
marinen

1983/84
Planerat

Utfall

Antal utexaminerade officerare
exkl. reservofficerare
122
Gnmdutbildning av värnpliktiga
6250
Antal man
Antal tjänstgöringsdagar
1820
(I 000-tal dagar)
Rcpctitionsutbildning
12532
Antal man
Antal tjänstgöringsdagar
120,4
( I 000-tal dagar)

115

172

118

5749

6200

6100

1871

1805

1890

7900

4894

n6s

108.3

69,9

103,0

Kostnader och medelsbelzov I i 000-tal kr.)
Primäruppdrag m. m.

1983/84

1984/85

Planerat Utfall
Marinförband:
Allmän ledning och förbands verksamhet
Operativ och krigsurganisatorisk verksamhet
Utbildning till och av
fast anställd personal
m.fl.
Grundutbildning av
värnpliktiga
Repetitionsutbildning
Kostnader
Tillkommer/avgår:
Intäkter av isbrytarverksamhet
övriga intäkter/utgifter
Betalningsmedelsförskjutningar (netto)
överplanering, reserver m. m.
Medgiven prisreglering

Medelsbehov
1

Planerat

1985/86
Chefen för
marinen

Föredraganden

579 525

601432

610820

641227

652262

219 501

194852

230430

245 451

247047

167831

218545

171 303

189180

191847

592 343
92000

629567
89450

669447
34 700

705092
52400

720672
74616

1651200 1 733846

1716700

1833350

1890650

-20000

-17747

-20000

-18000

- 18000

-36200

-18852

-51700

-69850

-69850

1645000

1745500

1798600

-12151
-10000
155 100
1740100

+64191 1
1 749287

Saldo mellan kostnader till internpriser och faktiska utgifter.
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Personal
Personalkategori

Antal anstiillda omräknat till personår
1983/84

Militär personal 1
Civil persona1 2

1

2
3

1984185

l98518(l

Planera!

Utfall

Planera I

Chefen
for
marinen

Föredraganden

3402
3 133

3 474
3 122-'

3 532
3 053

3465
2924

3465

6535

6596

6585

6389

6390

2 9:!5

Inkl. yrkcsofficcrsaspiranter.
Exkl. lönebidragsanställda och bercdskapsarbetare.
Härtill kommer 51 löncbidragsanställda och 5 beredskapsarbetare (personår).

Budgetåret 1983/84
Chefen för marinen anger att den planerade verksamheten i stort har
kunnat genomföras. Verksamheten har genomförts under hänsynstagande
till kraven på utökad ubåtsskyddsberedskap. Detta innebär att kraftiga
eftergifter gjorts i förhållande till uppsatta mål avseende materielunderhåll,
fastighetsförvaltning samt vissa utbildningsområden.
Den decentraliserade styrningen av produktionen har ytterligare utvecklats.
Ubåtsincidenternas omfattning har inneburit en stor belastning på hela
fredsorganisationen. Detta har bl. a. resulterat i att det planerade krigsp\anläggningsarbetet inte helt har kunnat genomföras. Beslutade beredskapshöjande åtgärder har vidtagits.

Budgetåret 1984/85
Verksamheten inriktas främst mot att genomföra förbandsproduktionen
samt mot att förbättra beredskapen. Som ett led i denna strävan ändras
grundutbildningens inriktning i viss mån, bl. a. för att nya ubåtsskyddsuppgifter skall kunna lösas. Utbildningen till och av befäl prioriteras. Rekryteringen till yrkesofficer ökas i förhållande till den nivå som angavs i programplanen för perioden 1984/85 - 1988/89. Sjöbevakningssystemet utvecklas och studeras ytterligare.
Avvecklingen av Nya varvet i Göteborg fortgår planenligt.
Budgetåret 1985/86
Chefen för marinen

Verksamheten har planerats inom en ram för anslaget på I 745,5 milj. kr.
Ytterligare 18 milj. kr. behövs under anslaget som ramjustering.
Liksom tidigare inriktas verksamheten på att producera förhand med
förmåga att lösa huvuduppgiften omedelbart efter mobilisering. Härutöver
vidtas omfattande åtgärder för att förbättra beredskapen, bl. a. mot ubåtskränkningar.
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Förändringarna i förhållande till budgetåret 1984/85 detaljmotiverar chefen för marinen på följande sätt.
A. Pris- och löneomräkning
Pris- och löneomräkningen innebär att kostnaderna ökar med 96,8 milj.
kr.

8. förändringar enligt regeringens beslut
I. Beredskapsåtgärder m. m. innebär att kostnaderna ökar med 53 milj.
kr.
2. Överföring av medel för lokal anskaffning av standardfordon från
huvudproduktionsområdc 2 till huvudproduktionsområde I ökar kostnaderna med 4,5 milj. kr.
C. Uppgiftsförändringar
I. Planerade fredsorganisatoriska förändringar minskar medelsbehovet
(-29.4 milj. kr.).
2. Förändring av gränsdragningen i förhållande till huvudprogrammet
Operativ ledning medför att kostnaderna ökar med 19.3 milj. kr.
3. Kostnaderna för övnings- och utbildningsverksamheten ökar
<+14milj. kr.).
4. Ökade avgångar bland militär personal minskar medelsbehovet
(-7 milj. kr).
5. Besparingar på bl. a. materielunderhåll och fastighetsunderhåll i syfte
att finansiera höjning av grundberedskapen (beredskapssystem 85) och den
utökade ubåtsskyddsverksamheten minskar kostnaderna med 68 milj. kr.
6. Övriga verksamhet~förändringar, avseende bl. a. marint hemvärn och
datasystemutveckling medför ökade kostnader ( + 15,4 milj. kr.)
Ö1•erhefälhavarens ytrrande
Medel för åtgärder inom ramen för "Struktur 90" bör överföras till
anslag inom huvudprogrammet Operativ ledning. Lönemedel för personal
som överförs till reservmaterielenheten vid försvarets materielverk bör
överföras till anslaget F 4. Försvarets materielverk. Personalramarna bör
korrigeras i enlighet härmed. Överbefälhavaren tillstyrker i övrigt chefens
för marinen planering och förslag till anslagsbelopp, men anger att besparingarna på materielunderhåll och fastighetsunderhåll inte kan accepteras
på sikt.
Föredragandens överväganden
Beträffande inriktningen av verksamheten under programplaneperioden
får jag hänvisa till vad jag har anfö11 i avsnittet om det militära försvarets
fortsatta utveckling (s. 38).
Jag kan i huvudsak godta chefens för marinen förslag till uppgifter under
budgetåret 1985/86 liksom hans beräkning av kostnaderna under primär-
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uppdragen. Jag har emellertid inte nu beräknat medel för en utökad rekrytering av yrkesofficersaspiranter som syftar till en sådan långsiktigt utökad
personalram som jag tidigare har berört i avsnittet Ubåtsskydd. Jag har
dock tillfört medel till anslaget i syfte att utöka repetitionsutbildningen.
Överföring av personal till försvarets materielverk beaktas på det sätt som
överbefälhavaren har angett. Till följd av att kostnader för värnpliktigas
öppensjukvård ersätts i annan ordning som jag tidigare har berört Is. 76)
minskar kostnaderna för värnpliktigas sjukvård.
Min beräkning av det totala medclsbehovet framgår av sammanställningen över kostnader och _medelsbehov. Med hänvisning till denna hemställer
jag att regeringen föreslår riksdagen
att till Marinförhand: Ledning oclzj("-irhandsvcrksamher för budgetåret 1985/86 anvisa ett förslagsanslag av I 798 600000 kr.

C 2. Marinförband: Materielanskaffning

1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag
1

1283420472 1
1140000000
1315000000

Varav 2 734 000 kr. i prisrcgleringsmedel.

Verksamheten under anslaget omfattar översyner av stridsfartyg, åtgärder på grund av haverier m. m., materielunderhåll - utom sådant underhåll
som är en direkt följd av materielens förrådshållning eller utbildning och
övning vid förbanden - samt anskaffning av materiel för krigsorganisationen och av viss materiel för fredsbruk. Verksamheten inriktas genom
tilldelning av beställningsbemyndiganden medan anskaffningstidpunkt och
anskaffningstakt bestäms av medelstilldelningen.
Bemyndigandeskulden under anslaget var den 30 juni 1984 4 051 866 835
kr. För budgetåret 1984/85 har riksdagen lämnat ett beställningsbemyndigande om I 026000000 kr. och anvisat ett anslag av 1 140000000 kr. Den
beräknade bemyndigandeskulden den 30 juni 1985 blir därmed
(4051866835 + I 026000000 - 1140000000) 3937866835 kr.
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Beställningsbemyndigandcn och betalningsmede/ (I 000-tal kr.)
Primäruppdrag m. m.

19K5/K6

1984/85

Bem.
Marinförband:
Centralt vidtaget
materielunderhåll
m. m. för delprogrammen 2.1-2.99
!ses. 104)

Bet.

Chefen för marinen

Föredraganden

Bem.

Bem.

Bet.

Bet.

52000

79000

<>6900

82 500

66000

82000

711000

1311000

1599600

I 356600

94000

1393000

Marinförband:
Centralt vidtagen
materielan~kaffning

m. m. <inkl. sjukvardsmateriel) för
delprogrammen 2.12.99 !ses. 104J
Till regeringens
disposition
Kostnader
Prisreglering
Justering på grund
av inkomster. överplanering m. m.

808000

1

1390000

-

2000

1666500

-250000

-

2 000

1100000

1986700

1475000

+275 300
-160 300

-

2000

1278800 1

1140000
I 026000

1439100

+322 200

+220000

Medelsbehov
Bemyndigandebehov

940000

45000

-160000
1315 000

1373300

Härutöver begärs 135 milj. kr. för bl. a. ytterligare förbättringar av uhåtsskyddet.

Budgetåret 1983/84
Chefen för marinen anger sin redovisning av verksamheten under
budgetåret 1983/84 att materielunderhållet och materielanskaffningen i huvudsak har följt uppgjorda planer.
Konstruktion och byggande av kustkorvetter typ Stockholm och minröjningsfartyg typ Landsort. av ubåtar typ Västergötland pågår. Minröjningsfartyget Landsort, bevakningsfartyget Orion, minutläggaren Furusund. två
bastransportbåtar och en trossbåt har levererats. Materiel för ubåtsskyddsverksamhet har beställts.

Budgetåret 1984/85
Bemyndigandcplan har fastställts i regleringsbrevet för budgetåret
1984/85 och ändrats genom beslut den 13 december 1984. Nybyggnad och
modernisering av övervattensfartyg och ubåtar fortsätter. Anskaffningen
av trossbåtar. sjömålsrobotar, luftvämssystcm 75 M och tunga rörliga batterier fortsätter. Ubåtsskyddsfrämjande åtgärder genomförs.

24
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Budgetåret I 985/86

Chefen för marinen
Anslaget bör föras upp med I 278.8 milj. kr. och ett beställningsbemyndigande om I 986.7 milj. kr. inhämtas. Chefen för marinen begär ytterligare
135 milj. kr. under anslaget som ramjustering för anskaffning av ubåtsskyddsmateriel samt återtagning av materiel på grund av inplanerade
ubåtsskyddsåtgärder.
Beställningsbemyndigandena är avsedda bl. a. för anskaffning av kustkorvetter, modifiering av helikoptrar, anskaffning av torpeder, luftvärnssystem 75 M. sambands- och stridsledningsmateriel samt ubåtsskyddsmateriel.
Fördelningen på funktioner (motsvarande) av de bemyndiganden som
begärs för budgetåret I 985/86 samt de viktigare objekt som avses beställas
framgår av följande sammanställning (prisläge februari I 984; I 000-tal kr.).

Primäruppdrag
Funktion/objekt (motsvarande)
Centralt i·idtaget mataielunderhcl/I m. m.
Översyner av stridsfartyg
Haverier
Övrigt
Centralt vidtagen materie/anskaffning m. m.
(inkl. !>jukvardsmaterie/)
Fartygsobjekt m. m.
Viktigare objekt:
kustkorvetter
skeppsteknisk materiel m.m.
Vapenmateriel för flottan
Viktigare objekt:
helikoptermateriel
torpeder
ubåtsskyddsmateriel
Vapenmaterit:I för kustartilleriet
Viktigare objekt:
luftvämssystem 75 M
ubåtsskyddsmateriel
Intendenturmateriel
SjukvårJsmateriel
Ovrigt

Bemyndigande

36600
27300
3000

I 014100
388900

155 100
24200
8500
8800

Därutöver har bemyndiganden om 322,2 milj. kr. begärts för prisreglering.

Ö1·erhefiilhavarens yttrande
I sitt yttrande över myndigheternas anslagsframställningar föreslår överbefälhavaren att förevarande anslag skall tillföras 35 milj. kr. för att förstärka ubåtsskyddsverksamheten. Behovet av bemyndiganden ökar härmed med 278 milj. kr. Härutöver föreslås en reducering med 450000 kr. för
elmiljöåtgärder samt 800000 kr. som ramanpassning.
I övrigt lämnar överbefälhavaren chefens för marinen anslagsframställning utan erinran.
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Fiiredragandens överväganden
Min beräkning av det totala bemyndigande- och medelsbehovet framgår
av sammanställningen över beställningsbemyndiganden och betalningsmedel. Jag har därvid tagit hänsyn till den inriktning som jag har förordat i
avsnittet om det militära försvarets fortsatta utveckling (s. 38) samt till vad
jag har anfört om säkerheten i planeringen (s. 42). Jag är således inte nu
beredd att förorda slutligt behov och fördelning av beställningsbemyndiganden för budgetåret 1985/86. Jag avser därför att senare återkomma till
regeringen i denna fråga.
I min beräkning av betalningsmedel har jag också tagit hänsyn till behovet av att förstärka ubåtsskyddsfunktionen.
Med utnyttjande av de belopp som jag har tagit upp i sammanställningen
blir bemyndigandeskulden den 30 juni 1985 (3 937 866835 +I 373 300000 1 315 000 000) 3 996 166 835 kr. Detta belopp bör emellertid justeras med
hänsyn till den beräknade fördelningen av prisregleringsmedel för budgetåren 1984/85 och 1985/86. Den beräknade bemyndigandeskulden den 30
juni 1986 blir därmed ca 3 730 milj. kr.
Liksom tidigare bör det få ankomma på regeringen att ta ställning till
vilka anskaffningar m. m. som bör ske inom ramen för det beställningsbemyndigande som riksdagen kan komma att lämna.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att
I. bemyndiga regeringen att medge att beställningar av materiel
m. m. får läggas ut inom en kostnadsram av 1373 300000 kr..
2. till Marinförhand: Materie/anskaffning för budgetåret 1985/86
anvisa ett förslagsanslag av 1315000000 kr.

C 3. Marinförband: Anskaffning av anläggningar
1983/84 utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

162013346
136000000
116000000

Verksamheten under anslaget omfattar nybyggnad m. m. av och centralt
beslutade ombyggnads- och underhållsåtgärder i lokaler m. m .. befästningar och ammunitionsförråd för flottan och kustartilleriet samt markförvärv
för dessa ändamål och för övnings- och skjutfält m. m.
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Kostnader och medelslu,hm· (I ()(J{}-ral

Primäruppdrag m. m.

kr.)

1984/85

Beräknad ändring 1985/86
Chefen för
marinen

Marinförband:
Markanskaffning för delprogrammen
Fasta kustartilleriförhand
Gemensamma produktionsresurser
Nybyggnad m. m. för delprogrammen
För flera delprogram gemensamma lednings-. bas- och
underhållsförband m. m.
Fasta kustartilleriförband
Gemensamma produktionsresurser
Centralt beslutade ombyggnads- och underhållsåtgärder för delprogrammen
För flera delprogram gemensamma lednings-. bas- och
underhållsförband m. m.
Fasta kustartilleriförband
Gemensamma produktionsresurser
Summa
Utrednings- och projekteringskostnader
Inkomster från bostäder
och försäljning av mark
och byggnader
Reducering pa grund av
överplanering
Beräkm1t medelshehov

106

Föredraganden

750

750

750

750

750

750

24000
11700

17900

17900

44000

28300

28 300

36300

30000
24500

30000
24500

24200

33 100

33 100

141700

135300

135300

+8500

+ 8000

+ 8000

-5500

- 5000

- 5000

-8700

-22300

-22 300

136000

116000

116000

Budgetåret 1983/84
Fortijikationsförvaltningen anmäler att behovet att förvärva ny mark
har varit av begränsad omfattning. Ny- och ombyggnad har genomförts av
ett antal minstationer, ett antal äldre kustartilleribatterier och stabsplatser.
Nybyggnad har genomförts av en skolbyggnad med förråd. tillbyggnad av
en kasern samt värmeförsörjning vid Karlskrona kustartilleriregemente
(KA 2) i Karlskrona, en hamnanläggning och två skolbyggnader vid Berga
örlogsskolor (BÖS) i Hårsfjärden samt en skolbyggnad vid Gotlands kustartilleriregemente (KA 3) i Fårösund färdigställts. Nybyggnad av värmeförsörjning vid Vaxholms kustartillerin:gemente <KA I) i Vaxholm, en
kasern samt tillbyggnad av skolhuset vid BÖS, ett kanslihus vid Härnösands kustartilleriregemente (KA 51 i Härnösand samt en tvätt- och smörjhall vid KA 3 har påbörjats och beräknas färdigställas under budgetåret
1984/85.
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Budgetåret 1984/85
Mark för övningsändamål vid Slite på Gotland beräknas kunna anskaffas. Planerad produktion av befästningar omfattar fortsatt anskaffning av
minstationer och ombyggnad av ett antal äldre minstationer, kustartilleribatterier och stabsplatser. Av större kasernprojekt beräknas nybyggnad av
en torpedverkstad vid Ostkustens örlogsbas <ÖrlB 0) på Muskö, en kanslioch skolbyggnad vid KA 2 samt en stabsbyggnad vid BÖS påbörjas.
Under budgetåret påbörjas ombyggnad av en kasern samt slutförs ombyggnad av en kasern vid BÖS.
Budgetåret 1985/86
Chefen fiJr marinen

Medelsbehovet beräknas till 116 milj. kr. enligt vad som framgår av
sammanställningen över kostnader och medelsbehov. Chefen för marinen
begär ytterligare 5 milj. kr. under anslaget som ramjustering.
För nybyggnadsprojekt som har påbörjats eller avses bli påbörjade före
den 1 juli 1985 beräknas medelsåtgången under budgetåret 1985/86 till 15
milj. kr. I övrigt avses medel tas i anspråk under budgetåret 1985/86 för att
påbörja bl. a. nybyggnad av en idrottshall vid KA 2 samt en tillbyggnad av
kanslihuset vid Västkustens militärkommando (MKY) i Göteborg. För
ombyggnads- och underhållsarbeten som har påbörjats eller avses bli påbörjade före den I juli 1985 beräknas medelsbehovet till 6,7 milj. kr. för
budgetåret 1985/86. För centralt beslutade ombyggnads- och underhållsåtgärder som avses påbörjas under budgetåret 1985/86 beräknas ett medelsbehov under nämnda budgetår av 80.9 milj. kr. Av detta belopp avses 5
milj. kr. för modernisering av äldre tunga kustartilleribatterier.
Ö1·erb('fiilhm•arens yftrande

Överbefälhavaren föreslår att anslaget förs upp med 116 milj. kr.
Föredragandens överväganden

Jag förordar att medel för nästa budgetår anvisas enligt sammanställningen över kostnader och medelsbehov och följande anskaffningsplan.
Fortifikationsförvaltningen skall redovisa huvudhandlingar för de nya
byggnadsobjekt som finns intagna i anskaffningsplanen. Om riksdagen inte
har något att erinra bör det få ankomma på regeringen och i förekommande
fall överbefälhavaren att, efter prövning av huvudhandlingarna och inom
ramen för det anslag som riksdagen anvisar, besluta om de redovisade
byggnadsföretagen.
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Anskaffningsplan (I 000-tal kr.j

Objekt

Kostnadsram

Medclsförbrukning

83-02-01

Faktisk
t.o. m.
84-06-30

84-02-01

Beräknad för
1984/85

1985/86

750

750

Byggstart
år-mån.

Färdigställande
år-mån.

A. Markanskaffning

Delprogram 2.6
I. Mark för kustartilleribattcrier samt
diverse mindre
markförvärv
Delprogram 2.99
2. Diverse mindre
markförvärv och
oförutsedda utgifter

1500

SummaA

1500

750

750

3000

1500

1500

B. Nybyggnad m. m.

a. Företag påbörjade
före 1984-07-01

54400

45400

b. Förerag påbörjade
eller avsedda att
påbörjas 1984185

72700

64900

c. Företag av.H'dda att
påbörjas 1985186
Delprogram 2.6
I. Minstationer
2. Diverse objekt
Delprogram 2.99
3. KA 2. Nybyggnad av
en idrottshall
4. MKV/KA4. Tillbyggnad
av kanslihuset
5. Diverse projekt samt
projekt för teknisk
försörjning
Summa c
Summa B (a-c)

127 100

25500

19900

59800

5100

5800
10500

5 800
10500

7000

3 500

86-02

86-10

12000

6000

85-10

86-12

15 300

15 300

50600

41100

160900

25500

79700

46200
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Kostnadsram

Medelsförhrukning
Beräknad för

83-02-01

84-02-01

Faktisk
o. m.
84-06-30

Central/ bes/urade
omby11111zads- vch
undl•rhållsåt11ärder
a. Projekt påbörjade
före 1984-07-01

44800

46900

29700

17200

b. Förera11 påbörjade
dler avsedda att
påbörjas 1984185

32400

50000

Objekt

Byggstart
år-mån.

Färdigstäl!ande
år-mån.

85-09

86-06

l.

1984/85

1985/86

c.

f.

43300

6700

Fi>relafi avsedda all
påhiirjas I 984185

Delprogram 2.1
1. Ombyggnad av elkraftförsörjning
2. Ombyggnad av en
stabsplats
3. Nyhyggnad av en
stabs plats
4. Utbyggnad av skjutplats Mälsten
5. Diverse projekt
Delprogram 2.6
6. Modernisering av
tunga kustartilleribatterier
7. Diverse objekt
D~lprogram 2.99
8. BOS. Ombyggnad av
en kasern
9. Diverse projekt samt
projekt för teknisk
försörjning
Summac
Summa C (a-c)
Summa A-C
Utrednings- och projekteringskostnader
Inkomster från bostäder och försäljning av
mark och byggnader
Reducering på grund av
överplanering
Beräknat medelsbehov

21800

11800

8500

8500

2700

2700

5000
2000

5000
2000

12000
12800

5000
12800

4400

4400

32 200

28700

101400

80900

77200

198300

29700

60500

87600

204300

362200

55200

141 700

135300

+8500

+8000

-5500

-5000

-8700
136000

-22300
116000

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Marinförband: Anskaffning a\' anläggningar för budgetåret
1985/86 anvisa ett förslagsanslag av 116000000 kr.
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C 4. Marinförband: Forskning och utveckling

u

1983/84 !gift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag
1

129965442 1
110000000
125000000

Varav 48 milj. kr. i prisregleringsmedel.

Vcrksarnheten under anslaget omfattar utveckling av materiel för marinen. Verksamheten inriktas genom tilldelning av beställningsbemyndiganden medan anskaffningstidpunkt och anskaffningstakt bestäms av medelstilldelningen.
Bemyndigandeskulden under anslaget var den 30 juni 1984 281 693 856
kr. För budgetåret 1984/85 har riksdagen lämnat ett heställningsbemyndigande om 269 milj. kr. och anvisat ett anslag av 110 milj. kr. Den beräknade bemyndigandeskulden den 30 juni 1985 blir därmed (281693 856
+ 269000000 - 110000000) 440693 856 kr.

Bestiillningshemyndiganden och hetalningsmedl'I (I 000-tal kr.)
Primäruppdrag m. m.

1984/85

Hem.

1985/86

Bet.

Chefen för marinen

Föredraganden

Hem.

Hem.

Het.

Bet.

Marinförband:
Utvecklingsarhete för
delprogrammen 2.12.99

Kostnader
Prisrcglcring
Justering på grund av
överplanering m. m.
Medelsbchov
Bemyndigandebehov

235 000

143 300

141200

170000

140000

169000

235000

143300

141200

170000

140000

169000

+20900

+34000

-44400

-33 300
110000
269000

+21700
-44000
125000

125600
162100

161700

Budgetåret 1983/84

Chefen för marinen anger i sin redovisning av vecksamheten under
budgetåret 1983/84 att planerat utvecklingsarbete för marinförbanden i
stort sett har kunnat genomföras.
Budgetåret 1984/85
Bemyndigandeplan har fastställts i regleringsbrevet för budgetåret
1984/85 och ändrats genom beslut den 13 december 1984. Planen innebär
bl. a. att systcmutveckling projektering av övervattensfartyg, ubåtar och
vapenmateriel fortsätter.
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Budgetåret 1985/86
Chej(•n för marinen

Anslaget bör föras upp med 125.6 milj. kr. och ett bcställningsbemyndigande om 162,1 milj. kr. inhämtas. Under budgetåret 1985/86 inriktas
verksamheten främst p[i fortsatt systemutveckling och projektering av
övervattensfartyg och ubåtar samt på allmän utveckling och projektering
av vapenmaterie!.
Av begärda bemyndiganden avser 20,9 milj. kr. prisreglering.
Ö1•erbefälhavarens yttrande

I sitt yttrande över myndigheternas anslagsframställningar tillstyrker
överbefälhavaren marinchefens anslagsframställning.
Fiiredragundens iiven·iigtmdc11

Min beräkning av det totala bemyndigande- och medelsbehovet framgår
av sammanställningen över beställningsbemyndiganden och betalningsmede!. Jag har därvid tagit hänsyn till den inriktning som jag har förordat i
avsnittet om det militära försvarets fortsatta utveckling (s. 38).
Med utnyttjande av de belopp som har tagits upp i sammanställningen
blir bemyndigandeskulden den 30 juni 1986 (440693 856 + 161700000 125 000 000) 477 393 856 kr. Detta belopp bör emellertid justeras med hänsyn till den beräknade fördelningen av prisregleringsmedel för budgetåren
1984/85 och 1985/86. Den beräknade bemyndigandeskulden den 30 juni
1986 blir därmed ca 450 milj. kr.
Liksom tidigare bör det få ankomma på regeringen att ta ställning till
vilket utvecklingsarbete som bör beställas inom ramen för det bemyndigande som riksdagen kan komma att lämna.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att
I. bemyndiga regeringen att medge att utvecklingsarbete för marinförband får beställas inom en kostnadsram av 161 700000 kr.,
2. till Marin.förband: Forskning och utveckling för budgetåret
1985/86 anvisa ett förs lagsanslag av 125 000 000 kr.
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D. Flygvapenförband
Chefen för flygvapnet är programmyndighet för huvudprogrammet Flygvapenförband som omfattar följande delprogram.
3.1 För flera delprogram gemensamma lednings- och strilförband
3. 2 Jaktförband
3. 3 J AS-förband
3.4 Attackförband
3.5 Spaningsförband
3.6 Flygtransportförband
3. 7 Basförband
3.99 Gemensamma produktionsresurser
Flygvapnets fredsorganisation består den I januari 1985 av följande
stabsmyndigheter, förband och skolor.
Chefen för flygvapnet
Chefen för första flygeskadern
Fyra luftförsvarssektorförband
Fem utbildningsförband
Tre skolförband
Två skolor
Lokaliseringen av flygvapnets myndigheter den 1 januari 1985 framgår
av följande karta (intagen på s. 113). Verksamheten leds centralt från
chefen för flygvapnet och i vissa fall av chefen för första flygeskadern.
Verksamheten under huvudprogrammet Flygvapenförband budgeteras
på ett antal primäruppdrag inom huvudproduktionsområdena Ledning och
förbandsverksamhet, Materielanskaffning, Anskaffning av anläggningar
samt Forskning och utveckling. Verksamheten finansieras från följande
anslag.

D I. Flygvapenförband: Ledning och förbandsverksamhet
D 2. Flygvapenförband: Materielanskaffning
D 3. Flygvapenförband: Anskaffning av anläggningar
D 4. Flygvapenförband: Forskning och utveckling
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D I. Flygvapenförband: Ledning och förbandsverksamhet
1983/84 Utgift

2850663441

1984/85 Anslag

2775900000

1985/86 Förslag

2976700000

Under anslaget bedrivs allmän ledning och förbandsverksamhet, operativ och krigsorganisatorisk verksamhet. utbildning till och av fast anställd
personal m. fl. samt grundutbildning och repetitionsutbildning av värnpliktiga inom flygvapnet.

Verksamhetens omfattning
Verksamhet

1983/84

1984/85

1985/86

Planerat

Utfall

Planerat

Chefen för
flygvapnet

80690
Antal flygtimmar
Antal utexaminerade officerare
195
exkl. reservofficerare
Grundutbildning av värnpliktiga
4458
Antal man
Antal tjänstgöringsdagar
1414
( 1 000-tal dagar)
Repetitionsutbildning
8725
Antal man
Antal tjänstgöringsdagar
(I 000-tal <lagar)
69.4

70323

81400

78100

157

168

167

4985

4600

4 550

1543

1417

1400

2157

7100

8300

24.9

64,7

73,2

Kostnader och medelsbehov (I 000-tal kr.)
Primäruppdrag m. m.

1983/84
Planerat

Flygvapenförband:
För flera delprogram
gemensamma ledningsoch strilförband
Jakt förband
Attackförband
Spaningsförband
Flygtransponförband
Basförband
Gemensamma produktionsresurser
Kostnader

Utfall

1984/85

1985/86

Planerat

Chefen
för flygvapnet

310710
411 788
276204
133008
89487
624464

317 423
426276
355 274
175474
92074
663 853

326968
487 230
287608
145 975
96349
681024

718 339

873 064

770746 1

2564000

2903438

2 795900

367909
533 389
311 185
155 694
101 723
715 216

Föredragan<len

375 250
529 520
308 550
154 715
101345
728 815

774 684

798505

2959800

2996700

Tillkommer/avgår:

Intäkter
Överplanering. reserver m. m.
Medgiven prisrcglcring

- 20000 - 52775 - 20000 - 20000 - 20000

Medelsbehov

2825211

1

+281211
2850663

Inkl. trafikflygarhögskolan 18.4 milj. kr.

2775900

2939800 2976700

Prop. 1984/85: 100

Bilaga 6

Försvarsdepartementet

115

Personal
Personalkategori

Antal anställda omräknat till personår
1983/84

Militär personal 1
Civil personal'

1984/85

1985/86

Planerat

Utfall

Planerat

Chefen
för flygvapnet

Föredraganden

4367
3983

4326
3 871

4324
3 934

4244
3 884

4251
3916

8350

8197

8258

8128

8167

1
Inkl. yrkesofficcrsaspiranter.
' Exkl. lönebidragsanställda och beredskapsarbetare.

Budgetåret 1983/84
Chefen för jlygl'apnet anger bl. a. att likviditetsläget har krävt stor
återhållsamhet under hela året. Inom huvudproduktionsområdc I vidtogs
under planeringsfasen omfattande reduceringar i syfte att begränsa behovet av betalningsmedel. Reduceringar inom övningsverksamheten och
inom förbandsverksamheten i övrigt genomfördes varvid kurser inställdes,
underhållsverksamhet senarelades samt fastighetsunderhåll och lokal anskaffning begränsades och senarelades.
Försöksverksamheten med ändrad flygslagsutbildning s.k. kompletteringsflygning med flygplan SK 60 har utvidgats och har under året omfattat
samtliga divisioner med flygplan AJ 37, S 37 och J 35. Försöken har medfört minskad drivmedelsförbrukning och bidragit till att kostnadsutvecklingen för underhåll av flygmateriel har dämpats. Även övriga åtgärder
inom ramen för försvarsbeslutets besparingsprogram har genomförts planenligt. Planerade besparingar bedöms ha uppnåtts.
Möjligheterna att återta brister från föregående år anges som begränsade.
Följande större fredsorganisatoriska förändringar har genomförts.
- Flygvapnets kadett- och aspirantskola vid flygvapnets Södertörnsskolor
(F 18) har avvecklats.
- Trafikflygarhögskolan (TFHS) har organiserats vid krigsflygskolan
(F5).

- Flygvapnets flygbefälsskola har omlokaliserats från Linköping till Uppsala.
- Tre lätta helikoptergrupper har avvecklats.
Budgetåret 1984/85
Chefen för flygvapnet anför att likviditetsläget kräver begränsningar av
verksamheten med omkring 50 milj. kr. i förhållande till vad som ursprungligen planerats. Flygtidsuttaget begränsas till ett absolut minimum per
fl ygförare.
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Projektering av ett nytt låghöjdsradarsystem och införande av flygbassystem 90 fortsätter. Organisationsförändringar inom verkstads- och underhållsorganisationen genomförs. ToJl..:avdelningen ur armens stabs- och
sambandsskola (TolkSJ överförs till flygvapnet och lokaliseras till Uppsala. Förvaltningsansvaret för Bråvalla flygflottiljs detachement på Malmslätt (F 13 Ml överförs till armen. Stödfunktioner vid flygvapnets Södertörnsskolor (F 18) för den tolfte jaktflygdivisionen avvecklas.
Budgetåret 1985/86
Chefen för flygrnpnet

Likviditetsläget leder till begränsningar främst inom utbildnings- och
övningsverksamheten, materielunderhållet och anskaffning av förnödenheter. Brist på medel försenar rationaliseringar.
Projektering av ett nytt låghöjdsradarsystem fortsätter. Del av tlygutbildningen genomförs på flygplan SK 60. Införande av tlygbassystem 90
fortsätter. Flygvapnets Södertörnsskolor <F 18) avvecklas till sin huvuddel.
Chefen för flygvapnet har i skrivelse den 5 november 1984 hemställt att
få öka antalet elever vid trafikflygarhögskolan för att möta de civila flygbolagens ökade rekryteringsbehov av piloter.
Förändringarna i förhållande till budgetåret 1984/85 detaljmotiveras på
följande sätt.
A. Pris- och löneomräkning
Pris- och löneomräkningen innebär att kostnaderna ökar med 178,6 milj.
kr.
B. Förändringar enligt regeringens beslut
Organisationsförändringar minskar personalkostnaderna med 16,5 milj.
kr.
C. U ppgiftsförändringar
1. Vissa kostnader för incidentberedskapen förs över till flygvapnet
vilket medför att kostnaderna ökar med 16,5 milj. kr.
2. Flygvapnets Södertörnsskolor (F 18) avvecklas till sin huvuddel vilket
minskar kostnaderna med 15,5 milj. kr.
3. Repetitionsutbildningen ökar vilket medför att kostnaderna ökar med
6.7 milj. kr.
4. Ammunitionskostnaderna ökar med 15 milj. kr.
5. Organisationsförändringar (exkl. personalkostnader) medför att kostnaderna minskar med 20.9 milj. kr.
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Öl'(•rbcfälhavarens vltrandc

Lönekostnaderna är något för högt uppräknade. Medel för drivmedelshantering bör föras över från anslaget E 1. Operativ ledning m. m.: Ledning och förbandsverksamhet. Vidare bör 7230000 kr. föras över till
samma anslag för åtgärder inom "Struktur 90".
Föredragandens ö1•en·äga11den

Beträffande inriktningen av verksamheten under programplaneperioden
får jag hänvisa till vad jag har anfört i avsnittet om det militära försvarets
fortsatta utveckling (s. 38).
Jag kan i huvudsak godta chefens för flygvapnet förslag till uppgifter
under budgetåret 1985/86 liksom hans beräkning av kostnaderna under
primäruppdragen. Jag har dock räknat med en högre lönekostnadsökning
än chefen för flygvapnet. Vid min beräkning av kostnaderna har jag vidare
tagit hänsyn till överbefälhavarens förslag beträffande överföring av medel
för drivmedclshantering från anslaget E I. Operativ ledning m. m.: Ledning och förbands verksamhet samt det minskade resursbehov för de värnpliktigas sjukvård som följer av att kostnader för värnpliktigas öppensjukvård ersätts i annan ordning vilket jag tidigare har berört (s. 76). Jag har
dessutom beräknat medel för den utökning av antalet elever vid trafikflygarhögskolan som nödvändiggörs av de civila flygbolagens ökade behov
att nyrekrytera piloter.
Min beräkning av det totala medelsbehovet framgår av sammanställningen över kostnader och medels behov.
Med hänvisning till vad jag har anfört och till sammanställningen hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen
att till Fly[;l'aper!förband: Ledning och fiirbandsl'erksamlzet för
budgetåret 1985/86 anvisa ett förslagsanslag av 2 976 700 000 kr.

D 2. Flygvapenförband: Materielanskaffning
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag
1

2648101486 1
2 521528000
2613000000

Varav 608,8 milj. kr. i prisregleringsmedel.

Verksamheten under anslaget omfattar materielunderhåll - utom sådant
underhåll som är en direkt följd av materielens förrådshållning eller utbildning och övning vid förbanden - samt anskaffning av materiel för krigsorganisationen och av viss materiel för fredsbruk. Verksamheten inriktas
genom tilldelning av beställningsbemyndiganden medan anskaffningstidpunkt och anskaffningstakt bestäms av medelstilldelningen.
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Bemyndigande skulden under anslaget var den 30 juni 1984 13 509 728 878
kr. För budgetåret 1984/85 har riksdagen lämnat ett beställningsbemyndigandc om 1540,9 milj. kr. och anvisat ett anslag om 2 521,5 milj. kr. Den
beräknade bemyndigandeskulden den 30 juni 1985 blir därmed
(13 509728878 + 1540900000 - 2521528000) 12529100878 kr.
Beställningshemyndiga11den och betalningsmedel ( 1000-tal kr.)
Primäruppdrag m. m.

1984/85

Bem.
Flygvapenförband:
Centralt vidtaget
materielunderhåll
m. m. för delprogrammen 3.1-3.99
(se~. 120)
Flygvapenförband:
Centralt vidtagen
materielanskaffning
m. m. !inkl. sjukvårdsmateriel) för
delprogrammen 3.13.99 (ses. 120)

1985/86

Bet.

88800

87700

723900

2457 328

812 700

2545028

Chefen för flygvapnet

Föredraganden

Bem.

Bem.

94400

Bet.

109900

94000

110000

1225100

2 508300

366000

2483 000

1319500

2618200

820000

Till regeringens
disposition

360000

Kostnader
Prisreglering
Reducering på
grund av
- inkomster,
överplanering
m.m.
Medelsbchov
Bemyndigandebehov

Bet.

+454600

+731200

-

3000

1540900

-23 500
2 521528

+ 80000

2593000

+469000

+20000
2638200 1

+ 80000

1854100 1

1 Härutöver begärs 94.8 milj. kr. samt att ett till regeringens disposition stående
bemyndigande om 1621828000 kr. för flygplan 39 jAS ställs till förfogande.

Budgetåret 1983/84
Chefen för flygvapnet anger i sin redovisning av verksamheten under
budgetåret 1983/84 att materielanskaffningen för flygvapenförbanden har
präglats av stora omplaneringar och att flera objekt har reducerats, uppskjutits eller helt utgått ur planeringen i förhållande till vad som angavs i
regleringsbrcvet.
Utbyggnaden av spaningsradarsystemet PS 870 och installationen av
systemet PS 860 har fortsatt liksom utbyggnaden av flygbassystem 90.
Begränsad utbyggnad av försvarets telenät har skett.
Under budgetåret har beställts absolut nödvändig verksamhet på flygplan JA 37. Inom JAS-programmet har gjorda beställningar berört JASvapenprogram.

1369000

-80000
2613000
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Budgetåret 1984/85
Bemyndigandeplan har fastställts i regleringsbrevet för budgetåret
1984/85 och ändrats genom beslut den 13 december 1984. Planen innefattar
fortsatt utbyggnad av spaningsradarsystemet PS 870 och kompletteringar
till systemet PS 860. Gångtidsförlängning av flygplan 35 beställs så att
handlingsfrihet finns att behålla de tre återstående J 35-divisionerna fram
till mitten av 1990-talet. Inom JA 37-programmet beställs fortsatt typförbättring samt ny jaktrobot, robot 74. Inom JAS-programmet planeras
beställning av delserie 2 och 3 av robot 15 F.
Budgetåret 1985/86

Chefen för flygvapnet
Anslaget bör föras upp med 2 638. 2 milj. kr. och ett beställningsbemyndigande om 1854, l milj. kr. inhämtas. Chefen för flygvapnet begär som
ramjustering ytterligare 94, 8 milj. kr.
Beställningsbemyndigandena för delprogrammet Gemensamma lednings- och strilförband avser viss fortsatt anskaffning av utrustning för
radaranläggningarna PS 870.
Inom delprogrammet Jaktförband avser huvuddelen av beställningsbemyndigandena nödvändig typservice m. m.
Inom JAS-programmet inriktas verksamheten på beställningar till delserie I.
Beställningsbemyndigandena för delprogrammet Attackförband avser
kompletterande beställningar till samt underhåll av flygplan AJ 37. Verksamhet avseende förlängd drifttid <1v flygplan SK60 beställs.
Inom delprogrammet Basförband planeras en reducerad anskaffning av
fordon och sambandsutrustning samt materiel för den nya basorganisationen. Viss lageruppbyggnad av drivmedel sker.
Fördelningen på funktioner (motsvarande) av de beställningsbemyndiganden som begärs för budgetåret 1985/86 samt vilka viktigare objekt som
avses beställas framgår av följande sammanställning (prisläge februari
1984; 1000-tal kr.).
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Primäruppdrag
Funktioner/objekt (motsvarande)
Centralt 1•idtaRet materie/underhåll m. m.
Jakt
Attack
Transportflyg m. m.
Bas
Övrigt
Centralt vidtaRen materie/anskaffning m. m.
(inkl. sjukl>årdsmaterie/)
Ledning samt stridsledning och luftbevakning
Jakt
JAS
Attack
Spaning
Transportflyg m. m.
Bas
~jukvårdsmateriel

Ovrigt

120

Bemyndigande

2300
1000
1700
89400

294800
336000
66500
2600
141()()

302500
4500
204100

Därutöver har bemyndiganden om 454,6 milj. kr. begärts för prisreglcring.
Överbefällzavaren.1· yttrande

I sitt yttrande över myndigheternas anslagsframställningar föreslår överbefälhavaren att förevarande anslag skall minskas med 12 150 000 kr. som
ramanpassning och föras upp med 2626050000 kr.
Föredragandens överväganden

Min beräkning av det totala bemyndigande- och medelsbehovet framgår
av sammanställningen över beställningsbemyndiganden och betalningsmedel. Jag har därvid tagit hänsyn till den inriktning som jag har förordat i
avsnittet om det militära försvarets fortsatta utveckling (s. 38) samt till vad
jag har anfört om säkerheten i planeringen (s. 42). Jag är således inte nu
beredd att förorda slutligt behov och fördelning av beställningsbemyndiganden för budgetåret 1985/86. Jag avser därför att senare återkomma till
regeringen i denna fråga. Jag har också särskilt beaktat behovet av bemyndiganden och medel för utbyggnad av försvarets telenät.
Med utnyttjande av de belopp som har tagits upp i sammanställningen
blir bemyndigandeskulden den 30 juni 1986 (12 529100878 + l 369000000
- 2613000000) 11285100878 kr. Detta belopp bör emellertid justeras med
hänsyn till den beräknade fördelningen av prisregleringsmedel för budgetåren 1984/85 och 1985/86. Den beräknade bemyndigandeskulden den 30
juni 1986 blir därmed ca 10720 milj. kr.
Liksom tidigare bör det få ankomma på regeringen att ta ställning till
vilka anskaffningar m. m. som bör ske inom ramen för det beställningsbemyndigande som riksdagen kan komma att lämna.
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Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att
I. bemyndiga regeringen att medge att beställningar av materiel
m. m. för flygvapenförband får läggas ut inom en kostnadsram av
I 369 000 000 kr..
2. till Flygvapenförhand: Materie/anskaffning för budgetåret
1985/86 anvisa ett förslagsanslag av 2 613 000 000 kr.

D 3. Flygvapenförband: Anskaffning av anläggningar
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

205 740 113
220000000
262500000

Verksamheten under anslaget omfattar nybyggnad m. m. av och centralt
beslutade ombyggnads- och underhållsåtgärder i lokaler m. m., befästningar, flygfält och ammunitionsförråd för flygvapnet samt markförvärv för
dessa ändamål och för övnings- och skjutfält. Verksamheten omfattar
vidare kompletteringsarbeten m. m. på eller i anslutning till befintliga flygbaser. anläggningar för el- och teleutrustning vid baserna samt inlösen av
flygbullerstörda fastigheter.
Kostnader och medelsbehov (I 000-tal kr.)
Primäruppdrag m. m.

1984/85

1985/86
Chefen för
flygvapnet

Flygvapenförband:
Markanskaffning för delprogrammen
För flera delprogram gemensamma lednings- och strilförband
Basförband
Gemensamma produktionsresurser
Nybyggnad m. m. för delprogrammen
För flera delprogram gemensamma lednings- och strilförband
Basförband
Gemensamma produktionsresurser
Centralt beslutade ombyggnads- och underhållsåtgärder för delprogrammen
För flera delprogram gemensamma lednings- och strilförband
Basförband
Gemensamma produktionsresurser
Summa

Föredraganden

1000

I 000

I 000

39000
31700

55400
78800

54600
89800

97600

60300

60300

2800
21100

16000
14800

16800
14800

38700

35 900

35900

231900

262200

273200
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Försvarsdepartementet
1984/85

1985/86

Chefen för
flygvapnet
Utrednings- och projekteringskostnader
Inkomster
Reducering på grund av
överplanering
Beräknat medelsbehov

122

Föredraganden

+12000
- 3500

+ 13 300
- 3000

+13 300
- 3000

-20400

- 5000

-21000

220000

267500

262500

Budgetåret 1983/84

Fortifikations:förvaltningen anmäler att behovet av mark för främst befästningar har ökat. Uppkomna behov har i huvudsak kunnat tillgodoses.
Avvecklingen av mark och byggnader som inte längre behövs har fortsatt i
ökad omfattning.
A vvecklingcn av f. d. Södermanlands flygflottilj (F 11) har slutförts genom att mark och byggnader, som försvaret inte längre behöver, har
överlåtits till Nyköpings kommun. Även avvecklingen av f. d. Kalmar
flygtlottilj (F 12) har slutförts genom dels överlåtelse till Kalmar kommun
av vissa byggnader och markområden, dels överförande till luftfartsverket
av mark och byggnader som behövs för den fortsatta civila flygverksamheten.
Anpassning av flygbaser till flygbassystem 90 samt utbyggnad av radarstationer och radiolänkstationer har skett. Utbyggnad av en luftförsvarscenlral har fortsatt planenligt. En hangar vid Jämtlands flygflottilj (F 4) i
Östersund, en tvätt- och smörj hall vid Skaraborgs flygflottilj (F 7) i Såtenäs, en skolbyggnad vid flygvapnets Halmstadsskolor (F 14) i Halmstad,
en servicehangar vid Bråvalla flygflottilj (F 13) i Norrköping, en hangar vid
Upplands flygflottilj (F 16) i Uppsala. en drivmedelsutrustningsverkstad
vid Norrbottens flygflottilj (F21J i Luleå och ett kontrolltorn och en
matinrättning vid robotavdelningens försöksplats i Norrland (RFN) i Vidsel har blivit färdiga. Nybyggnad har påbörjats av bl. a. en fordonsverkstad
vid F4, en simulatorbyggnad vid F7. en hangar vid F21 och en radarstation vid RFN. Renovering av fyra kaserner vid Skånska flygflottiljen (F 10)
i Ängelholm samt ombyggnad av kanslihuset vid F 4 har slutförts. Ombyggnad av en skolbyggnad vid F 14 och en förläggningsbyggnad vid F 16
har påbörjats.
Budgetåret 1984/85
Behovet ilV mark väntas bli i stort sett oförändrat. Avvecklingen av
byggnader och mark som inte längre behövs kommer att fortsätta.
Anpassning av flygbaserna till flygbassystem 90 samt utbyggnad av
radarstationer, radioanläggningar och el- och teleanläggningar fortsätter.
Takten för utbyggnaden av radarstationer ökar. Nybyggnad av en fordons-
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verkstad vid F 4, en simulatorbyggnad vid F7. ett kontrolltorn vid F 16
samt en radarstation vid RFN beräknas komma att slutföras. Nybyggnad
av en skolbyggnad och fjärrvärmeanläggning vid F 14. en servicehangar
vid F 16 och en militärrestaurang vid F 21 beräknas påbörjas. Ombyggnad
av en skolbyggnad vid F 14 och en förläggningsbyggnad vid F 16 beräknas
bli färdiga. Ombyggnad av militärrestaurangen vid Hälsinge flygflottilj
<F 15) i Söderhamn kommer att påbörjas.
Budgetåret 1985/86

Chefen för flygl'apnet
Medelsbehovet beräknas till 267 .5 milj. kr. enligt vad som framgår av
sammanställningen över kostnader och medelsbehov (intagen på s. 121 ).
Härutöver begär chefen för flygvapnet 5 milj. kr. under anslaget som
ramjustering.
Medelstillgången för nybyggnadsprojekt och för ombyggnads- och underhållsarbeten. som har påbörjats eller avses komma att påbörjas före den
1 juli 1985, beräknas till sammanlagt 104 milj. kr. För projekt som planeras
att igångsättas nästa budgetår beräknas ett medelsbehov av 156.5 milj. kr.,
varav för nybyggnadsprojekt 99.5 milj. kr. och för ombyggnads- och underhållsarbeten 57 milj. kr.

Överbefälhavarens yttrande
Överbefälhavaren föreslår att anslaget förs upp med 267 .5 milj. kr.

Föredragandens ö1·erväganden
Jag förordar att medel för nästa budgetår anvisas enligt sammanställningen över kostnader och medelsbehov (intagen på s. 121) och följande
anskaffningsplan.
Fortifikationsförvaltningen skall redovisa huvudhandlingar för de nya
byggnadsobjekt som finns intagna i anskaffningsplanen. Det ankommer på
regeringen eller i förekommande fall överbefälhavaren att, efter prövning
av huvudhandlingarna och inom ramen för det anslag som riksdagen anvisar. besluta om de redovisade byggnadsföretagen.
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Medelsförbrukning
Faktisk

Beräknad för

Byggstart
år-mån.

Färdigstäl!ande
år-mån.

85-IO

86-06

t. o. m.

83-02-01

84-02-01

84-06-30

1984/85

1985/86

A. Markanskaffning
I. Delprogram 3.99

Diverse mindre
markförvärv
Summa A

2000

I 000

I 000

2000

I 000

I 000

65100

10000

103200

90200

B. Nybyggnad m. m.
Il. Företa{! påbörjadt'
före 1984-07-01

209600

279300

b. Förerag påbörjade
eller avsedda alt
påbörjas 198./185

172600

223300

169200

c. Företag tll'sedda all
påbörjas 1985186
Delprogram 3.1
I. Grupperingsplatser
för radaranläggningar
2. Diverse objekt
Delprogram 3.7
3. Anpassning för
flygbassystem 90
4. Diverse objekt
5. El- och teleanläggningar
Delprogram 3.99
6. F 17. Om- och tillbyggnad av en skolbyggnad till gymnastikhall
7. Diverse byggnadsobjekt och tekniska
försörjningsanordningar
Summa c
Summ3 B (a-c)

382200

57000
13 200

20200
5400

60000
27300

18000
25 300

7000

7000

4600

4600

24000
193100

24000
104500

695700

169 200

168300

204700
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Kostnads ram

Medelsförbrukning

83-02-01

84-02-01

Faktisk
o. m.
84-06-30

18200

15050

8250

60550

67000

Byggstart
år-mån.

Beräknad för

t.

1984/85

1985/86

c.

Centralt bt·~lutade
ombyggnad.I'- och underhåll.1åtgärdcr
a. Fört>ta1: pabörjade
j(ire 1984-07-01

6200

600

56400

10100

b. Fiiretag påbörjade

eller ar.l'edda all
pdbörjas 1984185

c. Företag ai·sedda all
påbörjas 1985186
Delprogram 3.1
I. Större ombyggnader
~

av befästningar m. m.
Diverse projekt

18700
6400

8800
6300

17 500

8500

5 200

4200

19300

14000

Delprogram 3.7
3. Reparation och un-

derhåll av flygfä.It
4. Smärre ombyggnadsoch underhållsåtgärder på flygfält
Delprogram 3.99
5. Divern: ombyggnadsoch underhållsåtgärder m. m.
6. Underhåll av byggnader och övningsoch skjutfält
Summa c
Summa C <a-c)
Summa A-C

15000

15000

82110

56800

78750

164150

8250

62600

67500

460950

861850

177450

231900

273200

12000

13300

Utrednings- och projekteringskostnader
Inkomster från bostädcr och försäljning
av mark och byggnader
Reducering på grund av
överplanering

-3500

-3000

-20400

-21 000

Beräknat mcdelsbehov

220000

262500

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Flygvapenförband: Anskaffning av anläggningar för budgetåret 1985/86 anvisa ett förslagsanslag av 262 500 000 kr.

Färdigstäl!ande
år-mån.
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D 4. Flygvapenförhand: Forskning och utveckling

1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag
1

1065016201 1
l 308000000
I 335 000 000

Efter omfördelning av prisregleringsmedel.

Verksamheten under anslaget omfattar utveckling av materiel för flygvapnet. Verksamheten inriktas genom tilldelning av beställningsbemyndiganden medan anskaffningstidpunkt och anskaffningslakl bestäms av medelstilldelningen.
Bemyndigandeskulden under anslaget var den 30 juni 1984 10093 275 074
kr. För budgetåret 1984/85 har riksdagen lämnat ett beställningsbernyndigande om 1184,1 milj. kr. och anvisat ett anslag av 1308 milj. kr. Den
beräknade bemyndigandeskulden den 30 juni 1985 blir därmed
00093 275 074 +I 184 100000 - 1308 00000019969 375 074 kr.
Beställningsbemyndiganden och hetalningsmede/ (I 000-tal kr.)
Primäruppdrag m. m.

1984/85

Bem.

1985/86

Bet.

Chefen för flygvapnet

Föredraganden

Bem.

Bem.

Bet.

Bet.

Flygvapenförband:
Utvecklingsarbete för
delprogrammen 3.1 - 3.99
Kostnader
Prisreglering
Justering på grund av
- överplanering m. m.
- inkomster

745400

I 377100

364000

I 874 000

364000

1889000

745400

1377!00

364000

1874000

364000

1889200

+438800
100

-69000
100

- 29300

1308000

Medels behov
Bemyndigande behov

1184100

+341500

+302100
+ 30000
-584 200 1

+ 29300

1319800
695400 2

1

+ 30000
-584200
1335000

734800

Egenfinansiering av flygplan JAS 39 enligt avtal den 30juni 1982 mellan försvarets materielverk och IG JAS.
Härutöver begärs att ett till regeringens disposition stående bemyndigande om 441079000 kr. för flygplan
JAS 39 ställs till förfogande.
2

Budgetåret 1983/84
Chefen för flygvapnet anger i sin redovisning för budgetåret 1983/84 att
verksamheten främst har omfattat typarbete för system JAS, integrationsarbete samt viss vapenutveckling. Projektering av bl. a. StrilC 90 samt för
projektering av Stridata 90 RSD har fortsatt.

Budgetåret 1984/85
Bemyndigandeplan har fastställts i regleringsbrevet för budgetåret
1984/85 och ändrats genom beslut den 13 december 1984. Planen innebär
bl. a. att utvecklingsarbetet för flygplanssystemet JAS samt stridsledningsoch luftbevakningsförbanden fortsätter.
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Budgetåret 1985/86
Chefen för ftygmpnet

Anslaget bör föras upp med I 319 .8 milj. kr. och ett beställningsbemyndigande om 695,4 milj. kr. inhämtas.
Inom delprogrammet Gemensamma lednings- och strilförband fortsätter
projekteringen av stridslednings- och luftbevakningscentralerna (Stril C
90) samt Stridata 90.
Verksamheten inom delprogrammet JAS-förband avser i huvudsak utveckling av JAS-flygplanet, beställning av flygplan SK 39 samt vissa vapen.
Beställningsbemyndigandet för delprogrammet Gemensamma produktionsresurser är främst avsett för drift och underhåll av försöksplatser samt
forskning, försök och prov. Beställning sker avseende typarbete på standarddatorsystem 80 (SDS 80).
Av begärda bemyndiganden avses 302,1 milj. kr. för prisreglering.
Överbefälhavarens yttrande

I sitt yttrande över myndigheternas an slagsframställningar föreslår överbefälhavaren att förevarande anslag ökas med 2 milj. kr. och förs upp med
1321.8 milj. kr.
Föredragandens överväganden

Min beräkning av det totala bemyndigande- och medelsbehovet framgår
av sammanställningen över beställningsbemyndiganden och betalningsmedel. Jag har därvid tagit hänsyn till vissa investeringar vid flygtekniska
försöksanstalten och den inriktning som jag har förordat i avsnittet om det
militära försvarets fortsatta utveckling (s. 38).
Med utnyttjande av de belopp som har tagits upp i sammanställningen
blir bemyndigandeskulden den 30 juni 1986 (9 969 375 074 + 734 800 000 1335000000) 9369175074 kr. Detta belopp bör emellertid justeras med
hänsyn till den beräknade fördelningen av prisregleringsmedel för budgetåren 1984/85 och 1985/86. Den beräknade bemyndigandeskulden den 30
juni 1986 blir därmed ca 9080 milj. kr.
Liksom tidigare bör det få ankomma på regeringen att ta ställning till
vilket utvecklingsarbete som bör ske inom ramen för det beställningsbemyndigande som riksdagen kan komma att lämna.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att
1. bemyndiga regeringen att medge att utvecklingsarbete för flygvapenförband får beställas inom en kostnads ram av 734 800 000 kr.,
" till Flygl'apenförband: Forskning och utveckling för budgetåret
1985/86 anvisa ett förslagsanslag av l 335000000kr.
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Operativ ledning m. m.

Överbefälhavaren är programmyndighet för huvudprogrammet Operativ
ledning m. m. som omfattar följande delprogram.
4. I
4.2
4.3
4.99

Operativ planläggning m. m.
Beredskap m. m.
Krigsorganisation av centrala och högre regionala staber m. m.
Gemensamma produktionsresurser

Huvudprogrammet omfattar i fred i stort följande stabsmyndigheter och
militärområdesförvaltningar den I januari 1985.
Överbefälhavaren
Sex militärbefälhavare
Tolv militärområdesförvaltningar
Lokaliseringen av nämnda stabsmyndigheter m. m. den I januari 1985
framgår av följande karta (intagen på s. 129).
Verksamheten under huvudprogrammet Operativ ledning m. m. budgeteras på ett antal primäruppdrag inom huvudproduktionsområdena Ledning och förbandsverksamhet, Materielanskaffning, Anskaffning av anläggningar samt Forskning och utveckling. Verksamheten finansieras från
följande anslag.
E
E
E
E

1.
2.
3.
4.

Operativ ledning
Operativ ledning
Operativ ledning
Operativ ledning

m. m.:
m. m.:
m. m.:
m. m.:

Ledning och förbandsverksamhet
Materielanskaffning
Anskaffning av anläggningar
Forskning och utveckling
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MBÖN
MFÖN
VFÖN

-;····,.

MBNN
MFNN
VFNN

./

MFÖ
MBB
MFB
VFB'

MFV
···,:.

VFV

MBS
MFS

VFS

'.ii:'\:L·1i>~-'~'>:::::~2 = militärområdesgräns

9 Rihdagen 1984185. I sam/. Nr 100. Bila'f?a 6
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E I. Operativ ledning m. m.: Ledning och förbandsverksamhet
1983/84 utgift

692 300698

1984/85 Anslag

588600000

1985/86 Förslag

572300000

Under anslaget bedrivs dels allmän ledning och förbandsverksamhet,
dels operativ och krigsorganisatorisk verksamhet.

Kostnader och medelshehov (I 000-tal kr.)
Primäruppdrag m. m.

1983/84
Planerat

Operativ ledning m. m.:
Operativ planläggning
m.m.
66775
Beredskap m. m.: Särskild verksamhet
28197
Beredskap m. m.: Insatsberedskap
88 256
Beredskap m. m.: Beredskapsåtgärder vid
SJ m.m.
11770
Krigsorganisation av
centrala och högre
regionala staber m. m. 106749
Gemensamma produktionsresurser:
Överbefälhavarens
och militärbt:fälhavarnas frcdsorganisalion m. m. 0
262 908
Gemensamma prnduklionsrcsurser: Borttagande av pansar4960
hinder o. d.
Gemensamma produktionsresurser: Genomförande av ny
datakraftstruktur
Kostnader

Utfall

1984/85

1985/86

Planerat

Överbefälhav aren

Föredraganden

62509

71100

77 561

79116

30948

30380

36086

36148

148065

91720

53 214

54829

13100

12420

13 296

13 245

124618

106680

123 818

123465 1

299895

285 220

291 939

285 570

4144

8360

16000

569615

683279

613 520

595 914

600733

-10 255

- 3 781

-12088

-12900

-12900

-12 83~

-15533

-15533

588600

567 481

572300

Tillkommer!al'J?år:
Intäkter
Saldo
Kostnader att uthctalas senare år
Överplanering, reserver m. m.
Medgiven prisreglering
Medclshehov

+ 13 949
1146
-10900
+83 490
631950

692 301

Varav 3 575 000 kr. av~eende LEO 85 till regeringens disposition.
Under primäruppdraget har beräknats kostnader för bidrag till soldathemsverksamhet. tidningen Yärnpliktsnytt och för Sveriges centrala värnpliktsråds (f.d.
värnpliktiga arbetsgruppen) verksamhet.
1

0
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Personal
Personalkategori

Antal anställda omräknat till personar
1983/84

Militär personal
Civil personal

1984/85

1985/86

Planerat

Överbefälhava ren

Föredraganden

Planerat

Utfall

713
I 266'

1250 2

717
1261

712
I 148'

662
I 1944

1979

1899

19781.3

1860

1856

649

1

Inkl. beredskapspersonal.
Inkl. personal som övenörts från byggnadsområdena till huvudprogram 4 (20
rersonar).
· Exkl. lönebidragsanställda och beredskapsarbetare.
4
Total minskning fr. o. m. budgetåret 1985/86 med 6 personår på grund av överfi\ringcn till andra huvudprogram.
2

Budgetåret 1983/84
Överbefälhavaren anger i sin redovisning att den planerade verksamheten i stort har kunnat genomföras.
Ubåtsincidenterna har under budgetåret tagit stora personella och materiella resurser i anspråk.

Budgetåret 1984/85
Ö1·erblfälhavaren

Den planerade verksamheten beräknas i huvudsak kunna följas.
Under budgetåret kommer bl. a. följande aktiviteter att genomföras:
- Försvarsmaktsövning
- Utökning av "Förråd 90"-försöken
- Förstudie till nytt operativt verk
Vidare slutförs lokaliseringen av Bergslagens materielförvaltning och
Bergslagens verkstadsförvaltning till Karolinen i Karlstad.
Budgetåret 1985/86
Ö1·erbefälhavaren anför som programansvarig myndighet för huvudprogram 4 följande huvudmotiveringar för den föreslagna verksamheten.
Verksamheten inriktas i första hand på att säkerställa den operativa
ledningen under beredskap och krig.
De administrativa kostnaderna skall begränsas till förmån för operativt
krigsförberedelsearbete.
Personaltjänsten prioriteras i syfte att möta negativa verkningar för de
anställda av de fredsorganisatoriska förändringarna. personalminskningarna m.m.
Förändringarna i förhållande till budgetäret 1984/85 motiverar överbefälhavaren på följande sätt.
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A. Pris- och löneomräkning
Kostnaderna ökar med 32 922 000 kr.
B. U ppgiftsförändringar
l. Överföring av del av uppgifter för incidentheredskapen till försvarsgrenarna. Kostnaderna minskar med 38070000 kr.
2. Hyra av förråd för reabensin samt pumpkostnader utgår. Kostnaderna minskar med 12040000 kr.
3. Bedömda personalavgångar minskar kostnaderna med 3 470000 kr.

4. Samlokaliseringen i Bergslagens militärområde ökar kostnaderna
med 2 465 000 kr.

5. Övriga volymförändringar
10754000 kr.

gör att

kostnaderna

minskar

med

6. Medclsbehovet under anslaget minskar på grund av ökade intäkter
(812000 kr.) och ökad överplanering (2701000 kr.).
7. Utveckling av nytt datasystem för personal <PAF ny) ökar kostnaderna med 2 654 000 kr. på s. k. tilläggs rad utöver för huvudprogrammet
anvisad ram.
8. Fortsatt utveckling av datasystem för operativ ledning (LEO 85) ökar
kostnaderna med 3 575 000 kr. på s. k. tilläggsrad utöver för huvudprogrammet anvisad ram.
9. Övriga uppgiftsförändringar ökar kostnaderna med 5 111 000 kr. på
s. k. tilläggsrad utöver för huvudprogrammet anvisad ram.
Vid sammanvägningen mellan huvudprogrammen föreslår överbefälhavaren att 46 personår och 6440000 kr. förs över till anslaget F 4. Försvarets materielverk för en reservmaterielavdelning. Vidare bör anslaget ökas
med 10360000 kr. för att säkerställa utvecklingen av försvarsmaktens nya
datakraftstruktur och för det projekt som rör utveckling av teknikstöd
(Kontorsteknik) i fred och krig, samt 3 575 000 kr. för lednings systemet
LEO 85. Övriga tilläggsäskanden avstyrks.
Försvarets underrättelsenämnd tillstyrker den särskilda verksamheten
vid försvarsstaben i överbefälhavarens anslagsframställning.

Föredragandens överväganden
Beträffande inriktningen av verksamheten under programplaneperioden
får jag hänvisa till vad jag har anfört i avsnittet om det militära försvarets
fortsatta utveckling (s. 38).
Upplysningar om primäruppdraget Beredskap m. m.: Särskild verksamhet kommer att lämnas riksdagens försvarsutskott.
Jag kan i huvudsak godta överbefälhavarens förslag till uppgifter under
budgetåret 1985/86. Vid min beräkning av kostnaderna för primäruppdragen har jag utgått från överbefälhavarens sammanvägning mellan huvudprogrammen . .lag har dock räknat med något mindre ko5lnad för ny data-
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kraftstruktur än överbefälhavaren. Beträffande den fortsatta omfattningen
och inriktningen av LEO liksom för det projekt som rör utveckling av
teknikstöd (Kontorsteknik) i fred och krig är jag ännu inte beredd att
föreslå regeringen ett ställningstagande. 1 min beräkning har jag vidare
tagit hänsyn till att vissa kostnader för narkotikabekämpning som tidigare
betalats över femte huvudtiteln fr. o. m. budgetåret 1985/86 skall belasta
anslaget.
Min beräkning av det totala medelsbehovet framgår av sammanställningen över kostnader och medelsbehov.
Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen
föreslår riksdagen
att till Operativ ledning m. m.: Ledning och Jörbandsverksamhet
för budgetåret 1985/86 anvisa ett förslagsanslag av 572 300000 kr.

E 2. Operativ ledning m. m.: Materielanskaffning
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag
1

106859914 1
122000000
174000000

Varav 11,2 milj. kr. i prisregleringsmedel.

Verksamheten under anslaget omfattar bl. a. anskaffning av telemateriel
för försvarets telenät och för försvarets gemensamma stabsplatser samt
uppbyggnad av signalförbindelser. Verksamheten inriktas genom tilldelning av beställningsbemyndiganden medan anskaffningstidpunkt och anskaffningstakt bestäms av medelstilldelningcn.
Bemyndigandeskulden var den 30 juni 1984 232432865 kr. För budgetåret 1984/85 har riksdagen lämnat ett beställningsbemyndigande om 214,4
milj. kr. och anvisat ett anslag om 122 milj. kr. Den beräknade bemyndigandeskulden den 30 juni 1985 blir därmed (232432865 +214400000122000000) 324832865 kr.
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Bestiillningsbcmyndiganden och betalningsmeJel (I 000-tal kr.)
Primäruppdrag m. m.

1984/85

1985/86
Överhefälha va ren

Bcm.

Bet.

Bem.

Föredraganden

Bet.

Bem.

Bet.

Operativ ledning
m. m.: Materielanskaffning
för delprogrammen
4.1-4.99

186400

118000

119600

153 900

110000

159000

Kostnader

186400

118000

119600

153900

110000

159000

Prisreglering
Justering pa grund av
överplanering m. m.

+28000

Medelsbehov
Bemyndigandehehov

+4000

+15200

122000
214400

+ 12 300

+13700

169100

+ 15 000

1

133 300

174000
122 300

1
Härutöver begar överbefälhavaren som programansvarig för huvudprogrammet 4. Oper<1tiv ledning m. m.
29.3 milj. kr.

Budgetåret 1983/84
Överbefiilhal'aren anger i sin redovisning av verksamheten under budgetåret 1983/84 att den materielanskaffning som var planerad i stort sett har
kunnat genomföras.

Budgetåret 1984/85
Bemyndigandeplan har fastställts i reglcringsbrcvet för budgetåret
1984/85 och ändrats genom beslut den 13 december 1984. Planeringen
innebär bl. a. att verksamheten under budgetåret främst inriktas mot en
fortsatt anskaffning av materiel och installationer för försvarsmaktens
gemensamma sambandsnät och sambandsnätet för vissa staber. Sedan
anslaget återfått vissa medel kan tidigare planlagd anskaffning påbörjas.
Budgetåret 1985/86
Ö1•erbefiilhavaren

Överbefälhavaren har som programansvarig myndighet för huvudprogram 4 anfört att anslaget bör föras upp med 169.1 milj. kr. och ett
beställningsbemyndigande om 133,3 milj. kr. inhämtas. Härutöver begärs
som ramjustering 29.3 milj. kr.. varav 26 milj. kr. för försvarets telenät. 2,8
milj. kr. för ledningssystemet LEO 85 samt 500000 kr. för personalredovisningssystemet PAF ny.
Verksamheten inriktas främst mot en fortsatt anskaffning av materiel för
utbyggnad och komplettering av försvarets telenät, transportabel sambandsutrustning samt signalskyddsmateriel för försvarsmaktens gemensamma staber m. m. Ersättning för det gemensamma freds- och krigsfjärrskriftsnätet börjar tas i drift.
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Av begärda bemyndiganden avser 13,7 milj. kr. prisreglcring.
Överbefälhavaren har sedan vid avvägningen mellan huvudprogrammen
avstyrkt tilläggsäskandena för försvarets telenät och PAF ny. Överbefälhavaren föreslår att ;inslaget tillförs 7. 7 milj. kr. för "Struktur 90", 2,8
milj. kr. för LEO 85 samt 1.8 milj. kr. för samordning av elmiljöåtgärder.
Därutöver bör anslaget minskas med 5.7 milj. kr. för teknikutveckling.
Överbefälhavaren tillstyrker i övrigt planeringen och föreslär att anslaget
förs upp med 175,7 milj. kr.
f"örcdragandens ii1·en•ägande11

Min beräkning av det totala bemyndigande- och medelsbehovet framgår
av sammanställningen över bestiillningsbemyndiganden och betalningsmedel. Jag har därvid tagit hänsyn till den inriktning som jag har förordat i
avsnittet om det militära försvarets fortsatta utveckling (s. 38). Jag har
särskilt beaktat behovet av bemyndiganden och medel för utbyggnad av
försvarets telenät. Vissa bemyndiganden och medel bl. a. för bevakning
och utveckling av ny teknik samt för teknikutveckling, har förts till det
nybildade anslaget E4. Operativ ledning m. m.: Forskning och utveckling.
Med utnyttjande av de belopp som har tagits upp i sammanställningen
blir bemyndigandeskulden den 30 juni 1986 (324832 865 + 122 300000 174000000) 273132865 kr. Detta belopp bör emellertid justeras med hänsyn till den beräknade fördelningen av prisregleringsmedel för budgetåren
1984/85 och 1985/86. Den beräknade bemyndigandeskulden den 30 juni
1986 blir därmed ca 240 milj. kr.
Liksom tidigare bör det få ankomma på regeringen att ta ställning till
vilka anskaffningar m. m. som bör ske inom ramen för det beställningsbemyndigande som riksdagen kan komma att lämna.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att
I. bemyndiga regeringen att medge att beställningar av materiel

m. m. för operativ ledning m. m. får läggas ut inom en kostnadsram av 122300000 kr.,
2. till Opera/il· ledning m. m.: Materie/anskqf.(ning för budgetåret
1985/86 anvisa ett förslagsanslag av 174000000 kr.

E 3. Operativ ledning m. m.: Anskaffning av anläggningar
1983/84 utgift
1984/85 Anslag

102391178
108000000

1985/86 Förslag

112300000

Verksamheten under anslaget omfattar nybyggnad m. m. av och centralt
beslutade ombyggnads- och underhållsåtgärder i lokaler m. m. och befästningar för huvudprogrammen Operativ ledning m. m. och Gemensamma
myndigheter m. m. samt markförvärv för dessa ändamål.
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Kostnader och medelshelwv ( 1000-tal kr.)
1984/85

Beräknad ändring 1985/86
Överbefälhavaren

Operativ ledning m. m.:
Markanskaffning för delprogrammen
Krigsorganisation för centrala och högre regionala
staber m. m.
Försvarets radioanstalt
Nybyggnad m. m. för delprogrammen
Krigsorganisation för centrala och högre regionala
staber m. m.
Gemensamma produktionsresurser
Centralt beslutade ombyggnads- och underhållsåtgärder för delprogrammen
Krigsorganisation för centrala och högre regionala
staber m. m.
Gemensamma produktionsresurser
Summa

Föredraganden

400
200

400

200

400
200

62800

56700

61700

9100

12000

12000

22500

19100

20100

15000

27410

27410

110000

115810

121810

+4000

+5300

+ 5300

Utrednings- och projekteringskostnader
Reducering på grund av
överplanering

-6000

-9770

-14810

Beräknat medelsbehov

108000

111340

112300

Budgetåret 1983/84
Fortifikationsförvaltningen anmäler i sin redovisning att planerad verksamhet i huvudsak kunnat genomföras. Anskaffningen av truppbefästningar och förråd samt ny- och ombyggnad av stabsplatser har fortsatt. En
apteringsverkstad för försvarets materielverk (FMV) i Karlsborg och en
expeditionsbyggnad för försvarets radioanstalt (FRA) på Lovön i Stockholm har blivit färdiga.

Budgetåret 1984/85
Ett stort antal nyttjanderättsavtal träffades omkring år 1940 för att
tillgodose behovet av mark för uppförande av försvarsanläggningar i Norrland. Många av dessa avtal kommer att löpa ut under de närmaste åren.
Arbete med att förlänga resp. nyteckna sådana avtal kommer att påbörjas
under budgetåret. Avveckling av anläggningar och markområden, som inte
längre behövs, kommer också att påbörjas.
Nybyggnad av en stabsplats avses påbörjas. Ombyggnaden av befintliga
stabsplatser fortsätter liksom anskaffningen av truppbefästningar, förråd
m.m.
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Ombyggnadsarbetena i ämbetsbyggnaden Tre Vapen fortsätter, varvid
bl. a. ombyggnaden av restaurang Vingen kommer att avslutas.
Budgetåret 1985/86
Överbefälhavaren

Medelsbehovet beräknas till 111340000 kr. enligt vad som framgår av
sammanställningen över kostnader och medelsbehov (intagen på s. 136).
Härutöver begärs 1 milj. kr. som ramjustering för byggnadsåtgärder för
ledningssystemet LEO 85.
För nybyggnadsprojekt samt ombyggnads- och underhållsarbeten som
har påbörjats eller avses komma att påbörjas före den 1 juli 1985 beräknas
medelsåtgången under budgetåret 1985/86 till 44 milj. kr. För att påbörja
nybyggnad av mindre objekt beräknas 38.2 milj. kr. samt för att starta
ombyggnads- och underhållsarbeten 33 milj. kr.
Föredragandens ö1•erväganden

Jag förordar att medel för nästa budgetår anvisas enligt sammanställningen över kostnader och medelsbehov (intagen på s. 136) och följande
anskaffningsplan.
Fortifikationsförvaltningen skall redovisa huvudhandlingar för de nya
byggnadsobjekt som finns intagna i anskaffningsplanen. Det ankommer på
regeringen eller i förekommande fall överbefälhavaren att. efter prövning
av huvudhandlingarna och inom ramen för det anslag som riksdagen anvisar. besluta om de redovisade byggnadsföretagen.

Anskaffningsplan (I 000-tal kr.)
Objekt

A. Markanskaffning
Delprogram 4.3
I. Diverse mindre
markförvärv
Delprogram 5.6
2. Diverse mindre
markförvärv för
försvarets radioanstalt

Summa A

Kostnads ram

Medelsförbrukning

83-02-01

84-02-01

800

Faktisk
t.o. m.
84-06-30

Byggstart
år-mån.

Beräknad för
1984/85

1985/86

800

400

400

400

400

200

200

1200

1200

600

600

Färdigstäl!ande
år-mån.
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Medt:lsförbrukning

83-02-01

84-02-01

Faktisk
o. m.
84-06-10

115800

127500

66900

Byggstart
år-mån.

Beräknad för

l.

1984i85

1985/86

39600

21000

31300

9500

I 000

5000
7 500
22 700

I 000

43200
73700

B. N.i·byggnud m. m.

a. Företag påbörjade
före 1984-07-01
h. Företag påbörjade
eller al'sedda att
påhiirja.1· 1984185
c. Företag avsedda att
påhiirjas 1985186
Delprogram 4.3
I. Stabsplatser
2. Drivmedelsförråd
3. Diverse projekt
Delprogram 4.99
4. Diverse projekt

40800

30000
7 500
23700

Summa B (a-c)

c.
a.
h.

c.

3.
4.

5.

Centralt bes/ullldt'
omhyggrwds- och
underhållslitgärder
Företag påbörjade
före 1984-07-0 I
Företai: påbörjade
dler avsedda att
påbörjas 1984185
Fiirerag avsedda art
påbörjas 1985186
Delprogram 4.3
Stabsplatser
Diverse ombyggnadsoch underhållsatgärder
Delprogram 4.99
Diverse ombyggnadsoch underhållsåtgärder

115800

237500

66900

71900

20800

15200

6500

8700

38700

44200

Summa c
Summa C (a-c)
Summa A-C
Utrednings- och projekteringskostnader
Reducering på grund av
överplanering
Beräknat medelsbehov

8000

8000
69200

Summa c

28800

14400

3400

2900

15050

14700

21200

15 510

39650

33110

59500

99050

6500

37500

47510

176500

337750

73400

110000

121810

+4000

+ 5300

-6000

-14810

108000

112300

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Operatil' ledning m. m.: Anskafji1ing m· anliiggningar för
budgetåret 1985/86 anvisa ett förslagsanslag av 112 300 000 kr.

Färdigstäl!ande
år-mån.
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E 4. Operativ iedning m. m.: Forskning och utveckling
1985/86 Nytt anslag (förslag)

10000000

Verksamheten under anslaget är gemensam för försvarsmakten och
omfattar dels inledande system- och materielarbete, dels bevakning och
utveckling av intressanta teknikområden. Verksamheten inriktas genom
tilldelning av beställningsbemyndiganden medan anskaffningstidpunkt och
anskaffningstakt bestäms av medelstilldelningen.
Beställnin[!sbemy11di1':a11dc11 och hetalningsmedel (I 000-tal kr.)
Primäruppdrag m. m.

1985/86
Överbefälhavaren
Bem.

Bet.

Föredraganden
Bem.

Bet.

Operativ ledning m. m.:
Utvecklingsarhete for delprogrammet 4.99

10000

10000

Kostnader

10000

10000

Prisreglering

900

Medelsbehov
Bcmyndigandebehov

10000
10900

Budgetåret 1985/86
Öi•erhlfiil lzai ·aren

Överbefälhavaren har i september 1984 lämnat vissa förslag till åtgärder
för att stärka överbefälhavarens programsamordnande roll. Överbefälhavaren har diirvid hemställt att ett nytt anslag E 4. Operativ ledning
m. m.: Forskning och utveckling inrättas i syfte att tillförsäkra överbefälhavaren möjligheter att styra bevakning och utveckling samt leda systemoch materielsamordning inom intressanta teknikområden.
Föredragandens öi·en·äganden

I enlighet med vad jag har anfört i avsnittet om det militära försvarets
fortsatta ut veckling (s. 38) bör ett nytt anslag för forskning och utveckling
inrättas inom huvudprogrammet Operativ ledning m. rn. Anslagets syfte
skall vara att tillförsiikra överbefälhavaren möjligheter dels att styra bevakning av viktiga teknikområden, dels att leda viss försvarsmaktsgemensam tidig system- och materielsamordning.
Min beräkning av det totala bemyndigande- och mcdelsbehovet framgar
av sammanställningen över beställningsbcmyndiganden och betalningsmcdel. Jag har därvid beaktat dels försvarsmaktens deltagande i det av
riksdagen fastställda nationella mikroelcktronikprograrnmet. dels forsk-
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ning och prov rörande s. k. elektromagnetisk puls (EMP), dels bevakning
och utveckling av försvarsmaktens nya datakraftstruktur (Struktur 90).
Överbefälhavaren skall vid sin inriktning av verksamheten särskilt beakta kompetensen vid försvarets forskningsanstalt.
Det bör få ankomma på regeringen att ta ställning till vilket utvecklingsarbete som bör ske inom ramen för det beställningsbemyndigande som
riksdagen kan komma att lämna.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att
I. bemyndiga regeringen att medge att utvecklingsarbete för operativ ledning m. m. får beställas inom en kostnadsram av 10900000
kr..
2. till Operativ ledning m. m.: Forskning och utveckling för budgetåret 1985/86 anvisa ett förslagsanslag av 10000000 kr.
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Gemensamma myndigheter m. m.

Försvarets civilförvaltning
Försvarets civilförvaltning har produktionsansvar i fråga om förmåner
till anställda och värnpliktiga. ekonomisk redovisning. juridik och patentverksamhet. Civilförvaltningen handhar vidare redovisningsrevision inom
försvaret och övervakar att den ekonomiska redovisningen är rättvisande
och medelshanteringen säker. Förvaltningen har också fackansvar inom
sakområdet Kameraltjänst.
Försvarets civilförvaltning leds av en generaldirektör. Civilförvaltningen är organiserad på en lönebyrå, en kameralbyrå, en revisionsbyrå. en
juridisk byrå. en patentenhet och en administrativ enhet.
Huvuddelen av försvarets civilförvaltning ligger i Karlstad. Patentenheten ligger i Stockholm.
Verksamheten under delprogrammet budgeteras på tre primäruppdrag
inom delproduktionsområdet Allmän ledning och förbandsverksamhet,
nämligen ett för försvarets civilförvaltning. ett för revision och ett för vissa
ersättningar m. m.
Verksamheten finansieras från förslagsanslaget Försvarets civilförvaltning. Som uppbördsmedel redovisas bl. a. ersättningar för datorkostnader
vid drift av ekonomiska redovisningssystem samt inkomster av viss avlöningsuträkning och av tjänster inom ekonomi- och patentområdena.

Planering för perioden 1985/86-1989/90

Beträffande utvecklingen av delprogrammet anför försvarets ci\'ilförvaltning bl. a. följande.
Delprogrammet bör i förhållande till programplanen för perioden 1984/85
- 1988/89 i stort ha en oförändrad inriktning. Civilförvaltningens roll som
försvarsmaktens expertmyndighet i bl. a. personal-. ekonomiadministrativa och juridiska frågor kommer att prägla verkets handlande under perioden. Verksamheten inom förmåns- och patentområdena samt det allmänt
juridiska området kommer alltjämt att inriktas på att ge en tillfredsställande service samtidigt som rättssäkerhetskraven tillgodoses. Möjligheter till
rationalisering skall tas till vara inom samtliga områden.
Den av civilförvaltningen beräknade utvecklingen av anslaget Försvarets civilförvaltning framgår av följande sammanställning (prisläge februari
1984: I 000-tal kr.).
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1984/85

1985/86

1986/87

1987/88

1988/89

1989/90

Summa
1985/90

102 870 1

104160

101960

100460

98960

97460

503000

1

Prisläge februari 1983.
Den av försvarets civilförvaltning planerade personalutvecklingen (antal

anställda omräknat till personår) inom civilförvaltningen framgår av följande sammanställning.
1984/85
185 1
1

1985/86
175 1

1986/87

1987/88

1988/89

1

1

1

170

170

170

1989/90
170 1

Exkl. externt intäktsfinansierad personal.

F 1. Försvarets civilförvaltning
1983/84 Utgift

106575461

1984/85 Anslag

102870000

1985/86 Förslag

104470000

Kostnader ach medclsbelwv (1000-tal kr.)
Primäruppdrag m. m.

1983/84

Planerat

Försvarets civilförvaltning:
Allmän ledning och förbandsverksamhet
Försvarets civilförvaltning
Revision
Vissa ersättningar m. m.
Kostnader
TillkommerlavRår:
Avlöningsuträkning m. m.
för vissa civila
myndigheter
Tjänster för militära
myndigheter
Externa tjänster
Medgiven prisreglering

Medelsbehov

Utfall

1984/85

1985/86

Planerat

Förs varets civilförvallning

Föredraganden

46989
4980
56306

50023
4 574
63925

47 503
5146
60386

48137
5 332
61286

48 318
5461
61286

108275

118 522

113035

114 755

115065

-

1895

-1838

-1953

-1600

-1600

- 8120
250
+10465

-9739
- 370

-7955
- 257

-8740
- 255

-8740
- 255

108475

106575

102870

104160

104470
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Personal
Personalkategori

Antal anställda omräknat till pcrsonar

1983/84

Civil personal 1

1984/85

1985/86

Planerat

Utfall

Planerat

förs varets civi Iförvallning

Föredraganden

191

169

185

175

175

1
Exkl. personal som finansieras genom intäkter från myndigheter utanför det militära försvaret.

Budgetåret 1983/84

Försvarets civilförvaltning anger bl. a. att arbetet med att vidareutveckla
det ekonomiska redovisningssystemet FIS har fortsatt. Åtgärder har vidtagits för att förbättra redovisningens aktualitet och tillgänglighet.
Systemet för decentraliserad kontroll och rättning vid lönerapportering
har börjat tillämpas under budgetåret 1983/84.
Arbetet med att höja myndigheternas förmåga att med hjälp av system
FIS följa upp. prognosticera och styra resursförbrukningen har fortsatt i
nära samverkan med försvarsgrenscheferna.
Budgetåret I 984/85
Den planerade inriktningen av verksamheten beräknas i huvudsak kunna följas.
Budgetåret 1985/86

Försl'arets ch·ilfön,altning
Förändringarna i förhållande till budgetåret 1984/85 motiveras på följande sätt.
A. Pris- och löneomräkning
Pris- och löneomräkningen innebär att kostnaderna ökar med 5 830000
kr.
B. Förändringar enligt regeringens beslut
Planerade personalminskningar medför att lönekostnaderna minskar
med 726 000 kr.

C. U ppgiftsförändringar
I. Civilförvaltningen föreslår en personalminskning. utöver vad som
ålagts den, om 5 personår, under förutsättning att viss reseräkningsgranskning överförs till chefen för armen (- 700000 kr.).
2. Datorkostnaderna beräknas minska med I milj. kr.
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3. Hyreskostnaderna beräknas minska med 650000 kr.
4. Datorutrustning för 400000 kr. behöver anskaffas för utveckling och
försök med lokala tillämpningar av redovisningssystemet FIS.
5. Civilförvaltningen föreslår att kostnader för intrång i fiske. till följd
av fiskcskyddsnämndernas avgöranden. överförs till försvarsgrenarna. Ersättning i anledning av kroppsskada beräknas minska ( -1,6 milj. kr.).
6. Kostnader för hjälpmedel i revisionen beräknas öka med 166000 kr.
7. Intäkterna beräknas sammanlagt öka med 430 000 kr.
Örerbefälhavarens yttrande
Anslagsyrkandet bör minskas med 3.2 milj. kr. som avser ersättning i
anledning av kroppsskador och 300000 kr. som avser personalkostnader.
Överföringen till försvarsgrenarna av kostnader för intrång i fiske tillstyrks.
Överbefälhavaren tillstyrker i övrigt planeringen.
Föredragandens överl'äganden
Jag kan i huvudsak godta vad försvarets civilförvaltning har anfört om
verksamheten under programplaneperioden.
Jag förordar att kostnader för intrång i fiske överförs till försvarsgrenarna.
Min beräkning av medelsbehovet framgår av sammanställningen över
kostnader och medclsbehov. I likhet med överbefälhavaren har jag räknat
med ett lägre belopp för personalkostnader än vad civilförvaltningen begärt. I min beräkning ingår ett engångsbelopp om 400000 kr. för konsultmedverkan och datoranskaffning.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Försvarets civi/förl'a/tning för budgetåret 1985/86 anvisa ett
förslagsanslag av 104 470000 kr.

Försvarets sjukvårdsstyrelse
Försvarets sjukvårdsstyrelse har fackuppgifter och tillsynsansvar för
försvarsmaktens hälso- och sjukvård. miljö- och hälsoskydd. djurhälsovård, djursjukvård och djurskydd. Styrelsen har vidare produktionsansvar
för anskaffning av sjukvårdsfömödenheter för försvaret.
Chef för försvarets sjukvårdsstyrelse är en generalläkare som också är
chef för försvarets medicinalkår. Styrelsen är organiserad på en enhet för
hälso- och sjukvård i krig, en enhet för hälso- och sjukvård i fred, en
pcrsonalförsörjningsenhet. en enhet för förnödenhetsförsörjning samt en
administrativ enhet.
Försvarets sjukvårdsstyrelse ligger i Karlstad.
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Verksamheten under delprogrammet Försvarets sjukvårdsstyrelse budgeteras på ett primäruppdrag inom delproduktionsområdet Allmän ledning
och förbandsverksamhet.
Verksamheten finansieras från förslagsanslaget Försvarets sjukvårdsstyrelse.

Planering för perioden 1985/86-1989/90

Fiirsmrets sjukvårdsstyrelse anför bl. a. följande.
Verksamheten inriktas mot försvarspsykiatri samt frågor rörande A-, Boch C-stridsmedel med viss prioritet för medicinska motmedel mot kemiska stridsmedel. Tillsammans med övriga totalförsvarsmyndigheter genomförs samordnade sjukvårdsstudier.
Den av sjukvårdsstyrelsen beräknade utvecklingen av anslaget Försvarets sjukvårdsstyrelse framgår av följande sammanställning (prisläge februari 1984; 1()(){)-tal kr.).
1984/85

1985/86

1986/87

1987/88

1988/89

1989/90

Summa
1985/90

26280 1

28150

27100

26650

26650

26650

135200

1

Prisläge februari 1983.

Den planerade personalutvecklingen (antal anställda omräknat till personårl inom sjukvårdsstyrelsen framgår av följande sammanställning.
1984/85

1985/86

1986/87

1987/88

1988/89

1989/90

66

65

64

61

61

61

10

Riksdagen 1984185. I sam/. Nr 100. Bilaga 6
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F 2. Försvarets sjukvårdsstyrelse
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

30224852
26280000
28200000

Kostnader och medelsbehov (1000-tal kr.)
Primäruppdrag m. m.

1984/85

1985/86

Utfall

Planerat

Förs varets
sjukvårdsstyrelse

Föredraganden

30225
30225

26425
26425

28150
28150

28250
28250

1983/84

Planerat

Försvarets sjukvårdsstyrelse: Allmän ledning och förbandsverksamhet
Kostnader

24840
24840

Tillkommer/avgår:
Förskottsförändringar
Medel från tredje
huvudtitelns anslag
A 10. Kommitteer m. m.

-2255
-145

Medgiven prisreglering

+2870

Medels behov

27710

27970

26280

-50

28150

28200

Personal
Personalkategori

Antal anställda omräknat till personår
1983/84

Militär personal
Civil per~onal

1984/85

1985/86

Planerat

Utfall

Planerat

Förs varets
sjukvårdsstyrelse

Föredraganden

22
47

16
57

22
44

22
43

22
43

69

73 1

66

65

65

1
Inkl. lönebidragsanställda, reservsjuksköterskor, beredskapsarbetare m. fl. (5 personår).

Budgetåret 1983/84

Försvarets sju/.:vårdsstyrelse anger att den planerade verksamheten i
stort har kunnat genomföras.
Ett datorbaserat system för beräkning av sjukvårdsförnödenheter grundat på såväl sjukdoms- som skadepanoramor har tagits fram. Standardiserade behandlingsmetoder anpassade till krigets krav har tagits fram och
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krigssjukvårdsplanen har reviderats. Ny författning om hörselskydd samt
nya bestämmelser för epidemiplan har tagits fram. Planering för och försörjning av FN-sjukhuset i Libanon har genomförts som planerat. Sjukvårdsförnödcnheter har anskaffats enligt försvarsgrenarnas produktionsplaner.
Budgetåret I 984/85
Den planerade verksamheten beräknas i huvudsak kunna följas. Planeringen för och försörjningen av FN-sjukhuset i Libanon kommer även
under budgetåret I 984/85 att kräva resurser avsedda för andra uppgifter.
eftersom sjukvårdsstyrelsens organisation inte är anpassad för att lösa de
uppgifter som följer av åtagandet.
Budgetåret I 985/86
Försvarets sjukvårdsstyrelse
Förändringarna i förhållande till budgetåret 1984/85 motiveras på följande sätt.
A. Pris- och löneomräkning
Kostnaderna ökar med I 120000 kr.
B. Förändringar enligt regeringens beslut
Bedömda personalavgångar minskar kostnaderna med 150000 kr.
C. Uppgiftsförändringar

l. Skottskadesymposiet (Wound Ballistics) ökar kostnaderna med
100000 kr.
2. Inköp av datorutrustning ökar kostnaderna med 800000 kr.
Överbefälhavarens yttrande
Sjukvårdsstyrelsens anslags yrkande bör minskas med 390000 kr., varav
300000 kr. utgör en minskning av sjukvårdsstyrelsens grundanslag och
40000 kr. ett schablonavdrag för administrativa kostnader. Anslagsyrkandet bör vidare minskas med 50000 kr. för symposiet Wound Ballistics,
vilket bör bekostas utanför den militära utgiftsramen.
Anslaget bör föras upp med 27760000 kr. vilket även innefattar inköp av
ADB-utrustning för ett system för operativ ledning av sjukvård i krig om
800000 kr.
Föredragandens överväganden
Jag kan i huvudsak godta vad försvarets sjukvårdsstyrelse har anfört om
verksamheten under programplaneperioden.
Vid min beräkning av kostnaderna för primäruppdraget har jag utgått
från sjukvårdsstyrelsens pris- och löneomräkning. Jag har dock minskat
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grundanslaget med 100000 kr. mot bakgrund av vad överbefälhavaren har
angett. I min beräkning ingår vidare ett engångsbelopp om 800000 kr. för
anskaffning av datorutrustning. samt 100000 kr. för symposiet Wound
Ballistics.
Min beräkning av medelsbehovet framgår av sammanställningen över
kostnader och medels behov.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Försvarets sjukvårdsstyre/se för budgetåret 1985/86 anvisa ett
förslagsanslag <LV 28 200 000 kr.

Fortitikationsförvaltningen
Fortifikationsförvaltningen har produktionsansvar för försvarsmaktens
anskaffning av fortifikatoriska anläggningar. byggnader och mark samt för
sådana ombyggnads- och reparationsarbeten som kräver särskild kompetens. Förvaltningen har fackuppgifter inom sakområdet Fastighetsförvaltning. Förvaltningen skall i fred organisera byggnads- och reparationsberedskapen, vilken består av företag från den civila byggnadsindustrin
som förbereds för uppgifter i krig.
Chef för fortifikationsförvaltningen är en generaldirektör med en överdirektör som ställföreträdande chef. Fortifikationsförvaltningen är organiserad på femton enheter, nämligen en planeringsenhet, sex sakenheter,
byggnads- och reparationsberedskapens centralkontor, en administrativ
enhet samt sex byggnadsområden.
Fortifikationsförvaltningcns huvuddel ligger i Eskilstuna. Del av forskningsbyrån ligger i Sigtuna samt byggnads- och reparationsberedskapens
centralkontor ligger i Stockholmsområdet. Byggnadsområdenas huvuddelar ligger i Kristianstad. Skövde. Strängnäs. Karlstad. Östersund och
Boden. Därutöver finns ett antal lokalkontor.
Verksamheten under delprogrammet Fortifikationsförvaltningen budgeteras på två primäruppdrag inom delproduktionsområdena Allmän ledning
och förbandsverksamhet och Centralt vidtagen materielanskaffning m. m.
Huvuddelen av verksamheten finansieras från förslagsanslaget Fortifikationsförvaltningen. Verksamheten vid forskningsenhetcn finansieras
från anslaget Gemensam försvarsforskning.
Kostnaderna för konsulter som utför projektering täcks från resp. anslag
till anskaffning av anläggningar.

Planering för perioden 1985/86-1989/90
Beträffande utvecklingen av delprogrammet anför fortijikationsförva/tningen bl. a. följande.
Inriktningen är att antalet årsanställda som avlönas från anslaget F 3.
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Fortifikationsförvaltningcn får utgöra högst 733 budgetåret 1989/90 exkl.
personal som undergår arbetsvård och personal som intäktsfinansieras.
Fortifikations- och byggnadsförvaltningen på alla niviicr inom det militära försvaret skall anpassas till försvarets planerings- och ekonomisystem.
Försvarets bostäder och andra byggnader som inte behövs skall avvecklas.
Ett informationssystem för fortifikations- och byggnadsverksamheten
införs på olika nivåer inom försvarets organisation.
Åtgärder för att spara energi skall ägnas särskild uppmärksamhet. Eldning med inhemska fasta bränslen skall införas när det är lämpligt. Fortifikationsförvaltningen har i detta sammanhang på regeringens uppdrag redovisat en oljereduktionsplan för perioden 1980 - 1990.
Planeringen för byggnads- och reparationsberedskapen skall anpassas
till utvecklingen inom de civila byggnadsföretagen och till ändringarna i
totalförsvarets byggnadsbehov i krig.
Den av fortifikationsförvaltningen beräknade utvecklingen av anslaget
Fortifikationsförvaltningen framgår av följande sammanställning (prisläge
februari 1984: I 000-tal kr.).
1984/85

1985/86

1986/87

1987/88

1988/89

1989/90

Summa
1985/90

159 850 1

168 655

157 505

152 685

148695

148695

776245

1

Prisläge februari 1983.

Den av fortifikationsförvaltningen planerade personalutvecklingen för
de anställda som förvaltningen har arbetsgivaransvar för (antal anställda
omräknat till personår) framgår av följande sammanställning.
Anslag

1984/85

1985/86

1986/87

1987/88

1988/89

1989/90

F3
F5

827

26

803
25

778
25

753
24

733
24

733
24

Summa

853

828

803

777

757

757
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F 3. Fortifikationsförvaltningen
1983/84 utgift

164181333

1984/85 Anslag

159850000
171750000

1985/86 Förslag

Kostnader och mede/sbelwv (I 000-tal kr.)
Primäruppdrag m. m.

1983/84

1984/85

1985/86

Utfall

Planerat

Fortifikationsförvaltningen

Föredraganden

Fortifikationsförvaltningen:
Allmän ledning och
förbands verksamhet
158 850
Centralt vidtagen mate1760
riclanskaffning m. m.

160185

161650

170465

173900

1500

1700

1700

1700

Kostnader

160610

161685

163350

172165

175600

+5570
-2000
164180

5570
-3074
164181

-3500
159850

-3500
168665

-3850
171750

Planerat

Tillkommer/avgår:

Medgiven prisreglering
Intäkter
Medels behov

Personal
Personalkategori

Antal anställda omräknat till personår
1983/84

Militär personal
Civil personal

Planerat

Utfall

22
857

20
828

879 1

848'

1984/85

1985/86

Planerat

Fortifikationsförvaltningen

Föredraganden

21
807
828'" 2

21
807
828 2 "3

22
831
853'- 2

1 Härav är personal motsvarande 26 personår avlönad från anslaget F 5. Gemensam
försvarsforskning.
2 Personal motsvarande 20 personår har förts över till anslaget E I. Operativ ledning
m. m.: Ledning och förbandsverksamhet.
3 Härav är personal motsvarande 25 personår avlönad från anslaget F 5. Gemensam
försvarsforskning.

Budgetåret 1983/84

Fortifikationsförvaltningen anmäler att förvaltningen i stort har genomfört den markanskaffning. nybyggnad m. m. samt de centralt beslutade
ombyggnads- och underhållsåtgärder som planerats.
Möjligheterna att elda med helved vid försvarets förband har undersökts. Resultatet har varit positivt. Vidare fortsätter försök med eldning
med inhemska bränslen i övrigt.
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Försök med långtidsplanerat fastighetsunderhåll har bedrivits vid förbanden inom Bodens garnison.
Utveckling av ett informationssystem för försvarets fastigheter har påbörjats.
Utbildningen har haft stor omfattning. Bl. a. har förhandschefer fått viss
utbildning inom fortifikations- och byggnadsområdet.
Budgetåret 1984/85
Den planering av verksamheten som anges i prop. 1983/84: 100 bil. 6
(FöU 15, rskr 219) beräknas i stort kunna genomföras.
Budgetåret 1985/86
Fortifikationsförvaltningen
Förändringarna i förhållande till budgetåret 1984/85 motiverar fortifikationsförvaltningen på följande sätt.

A. Pris- och löneomräkning
Pris- och löneomräkningen innebär att kostnaderna ökar med 4 975 000
kr.
B. Förändringar enligt regeringens beslut
Kostnaderna (50000 kr.) för att slutföra omlokaliseringen till Eskilstuna
kvarstår.
C. Uppgiftsförändringar
l. Byggnadsområdet i Bergslagens militärområde skall omlokaliseras
till Karolinen i Karlstad. varvid hyreskostnaden m. m. ökar med 290000
kr. utöver tidigare beräknad ökning med 600000 kr.
2. För att kunna ge nyanställd personal erforderlig utbildning behövs
ytterligare 125 000 kr.
3. För att kunna erbjuda praktikanter anställning vid förvaltningen och
därmed kunna brygga för en framtida rekrytering behövs 275 000 kr.
4. För att påbörja införandet av ett datorstött system för information om
försvarets fastigheter behövs 6150000 kr.
5. För anskaffning av generell ADB-utrustning behövs l milj. kr.
6. Enligt riksdagens beslut (FöU 18, rskr 374) skall fortifikationsförvaltningen minska personalstyrkan. I förhållande till budgetåret 1984/85 beräknas minskningen till 25 personår vilket motsvarar 4 milj. kr. inkl. omkostnader m. m.
Överbefälhavarens yttrande

Överbefälhavaren tillstyrker i stort fortifikationsförvaltningens anslagsyrkande. Överbefälhavaren anser dock inte att medlen för praktikanter
och personalutveckling behövs. Överbefälhavaren anser vidare att även
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inkomsterna bör omräknas i likhet med kostnaderna samt att ett högre
avdrag för administrativa kostnader skall tillämpas vid personalminskningar. Överbefälhavaren föreslår att myndighetens personalram ökas med 11
personår omfattande personal för bergrensning och att denna verksamhet
finansieras med medd från anslagen till anskaffning av anläggningar.
Föredragandens överväganden

Jag kan i huvudsak godta vad fortifikalionsförvaltningen har anfört om
verksamheten under programplaneperioden.
Min beräkning av medelsbehovet för nästa budgetår framgår av sammanställningen över kostnader och medelsbehov. I beräkningen ingår
50000kr. i kvarvarande kostnader för att genomföra fortifikationsförvaltningens omlokalisering till Eskilstuna. Jag har vidare beräknat ett engångsbelopp om 6 milj. kr. för anskaffning av ADB-utrustning till informationssystem för fastighetsunderhåll m. m. Jag har inte beräknat ytterligare medel för att tillgodose behovet av personalutveckling m. m. för personalen
inom förvaltningen.
Jag instämmer i överbefälhavarens syn på att den personal som f. n.
avlönas för bergrensning bör redovisas. Däremot bör om inte synnerliga
skäl föreligger undvikas att låta verkställighetsresurser inordnas i de gemensamma myndigheternas verksamhet. Dessa personår har i stället tillförts chefen för armen och anslaget Allmän ledning och förbandsverksamhet och verksamheten finansieras med medel från de olika huvudprogrammens anslag Anskaffning av anläggningar.
Med hänvisning till vad jag har anfört och till sammanställningen hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen
all till Fortifikationsfön'altningen för budgetåret 1985/86 anvisa ett
förslagsanslag av 171750000 kr.

Försvarets materielverk
Försvarets materielverk har produktionsansvar för materielanskaffningen inom försvarsmakten utom i fråga om viss sjukvårdsmateriel och fortifikatorisk materiel. Materielverket har även produktionsansvar för större
underhålls- och reparationsarbeten på försvarets materiel. Verket har
fackuppgifter inom sakområdena Förplägnad. Förrådsverksamhet, Materielunderhåll och Verkstadsdri.ft. Verket svarar vidare för fördelningen i
krig av landets samlade fordonsresurser och för reparationstjänsten för
dessa.
Materielverket leds av en styrelse. Chef för verket är en generaldirektör.
Verket är organiserat på sex huvudavdelningar. nämligen en huvudavdelning för central ledning, en för kommersiell verksamhet, en för armemateriel m. m., en för marinmateriel m. m., en för flygmateriel m. m. samt en
för gemensamma fackfrågor m. m.
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Huvudavdelningarna för central ledning, kommersiell verksamhet. armemateriel m. m., marinmaterid m. m. samt flygmakriel m. m. ligger i
huvudsak i Stockholmsområdet medan huvudavdelningen för gemensamma fackfrågor är lokaliserad till Karlstad. Andra delar av materielverket
ligger bl. a. i Linköping, Arboga, Karlsborg och Vidsel.
Verksamheten under delprogrammet Försvarets materielverk budgeteras på ett primäruppdrag inom delproduktionsområdet Allmän ledning och
förbands verksamhet.
Verksamheten finansieras från förslagsanslaget Försvarets materielverk.
Planering för perioden 1985/86- 1989/90
Beträffande utvecklingen av delprogrammet anför försvarets materie/verk bl. a. följande.
Under perioden kommer de organisationsförändringar och den anpassning av resurserna som är en följd av riksdagens beslut (prop. 1981/82: 199,
FöU 1982/83: 5, rskr 21 och prop. 1982/83: 138, FöU 15, rskr 324) om
försvarets materielverks organisation m. m. fortlöpande att genomföras.
En ny organisation på huvudavdelnings- och avdelningsnivå har fast-

ställts av regeringen den I 0 juni 1982 med ändringar den lO november 1983,
den 5 april 1984 och den 20 september 1984. De viktigaste organisatoriska
förändringarna avser övergång till enheter som är gemensamma för verket,
den tekniska beredningslimktionen och inom inköpsfunktioncn m. m. Härigenom avses bl. a. uppnås en förbättrad intern samordning. Andra förändringar avser breddning av verkets kompetensprofil samt utveckling av
verkets relationer till de militära staberna och till industrin.
Inom facken Materielunderhåll, Verkstadsdrift, Förrådsverksamhet och
Förplägnad prioriteras rationaliseringsåtgärder och övrig medverkan vid
genomförandet av de besparingar som ingår i 1982 års försvarsbeslut.
Den av materielverket beräknade utvecklingen av anslaget Försvarets
materielverk framgår av följande sammanställning (prisläge februari
1984; 1000-tal kr.).
1985/86

1984/85

1986/87

1987/88

1988/89

1989/90

Summa
1985/90

568 150

1

562 010~

546290

530440

514500

498 130

2651370

1

Prisläge februari 1983.
Häri ingår 9, I milj. kr. för verksamhet som inte medräknats i den av överbefälhavaren anvisade ramen. 890000 kr. för anställda meds. k. NOM-garanti tillkommer.
~

Den av materielverket planerade personalutvecklingen (antal anställda
omräknat till personår) inom verket framgår av följande sammanställning.
1984185

1985/86

1986187

1987/88

1988189

1989/90

3 107 1

3 052

2932

2 832

2 732

2632

1

Exkl. den successiva uppbyggnaden av reservmatericlavdclningen.
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F 4. Försvarets materielverk

1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

602953573
568150000
578000000

Kostnader och medelsbehov (I 000-tal kr.)
Primäruppdrag m. m.

1983/84
Planerat

1984185

1985/86

Utfall

Planerat

Försvarets Föredramateriel- ganden
verk

Försvarets materielverk:
Allmän ledning och
förbandsverksamhet

571950

614290

587905

582621

599045

Kostnader

571950

614290

587905

582621

599045

1900

-1900

-6000

-4320

-4470

6100
150

-7061

-7840
40

-8030
75

-8310
80

Tillkommer/avgår:
Intäkter av extern
provning
Intäkter av förvaltningskontoret
Intäkter av lokalvård
Intäkter av administration av ackordhästorganisationen
Medgiven prisreglering
Kapitalkostnader för
anläggningar
Medgivet överskridande

50
+58460

275

275

- 275

275

- 2100
- 6000

-2100

-5600

-7910

-7910

Medelsbehov

614110

602954

568150

562011 1

57800n2

1
Häri ingår 9.1 milj. kr. som äskats utöver överbefälhavarens ram. Försvarets
materielverk begär därutöver 890000 kr. för anställda meds. k. NOM-garanti.
~ Häri ingår 9410000 kr. för reservmaterielavdelningen. Därutöver beräknas
920000 kr. för anställda meds. k. NOM-garanti.

Personal
Personalkategori

Antal anställda omräknat till personår
1983/84

Militär personal
Civil personal
Varav intäktsfinansierade

1984185

1985186

Planerat

Utfall

Planerat

Försvarets materielverk

Föredraganden

285
2975

281
2856

285
2822

3052 1

3050 1

32602

31372

31072

30523

30502

(60)

(56)

(70)

(70)

(70)

1 Fördelningen kan inte anges på grund av pågående omorganisation. I enlighet med
regeringsbeslut den JO juni 1982 får materielverket besätta högst 285 tjänster med
militär personal.
2 Exkl. ca 30 personår för intäktsfinansierad extern provning.
3 Personalminskningen är 120 personår. Utökad organisation genom tillkomsten av
den för försvarsmakten gemensamma reservmaterielavdelningen ( + 65 personår)
ger en nettominskning med 55 personår.
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Budgetåret 1983/84

Försmrcts materie/verk anger i sin redovisning för budgetåret 1983/84
att den verksamhet som planerades i allt väsentligt har genomförts.
Materielanskaffning samt forskning och utveckling har i huvudsak genomförts enligt uppgjorda planer. Fack verksamheten har i hög grad inriktats mot direkt stöd till regionala och lokala myndigheter, t. ex. genom
deltagande i förhandsanalyser.
Verket har genomfört flera organisationsförändringar. Bl. a. har en särskild ekonomiavdelning inrättats vid huvudavdelningen för central ledning. Riksdagen beslutade våren 1983 att en för försvarsmakten gemensam
reservmaterielenhet skall organiseras vid försvarets materielverk. Regeringen har i april 1984 föreskrivit att enheten skall ingå i huvudavdelningen
för kommersiell verksamhet och inrättas den I juli 1984. Materielverket
har förberett enhetens införande.
Ett internt revisionsprojekt har inletts i syfte att granska uppgiftsfördelningen mellan materielverket och industrin.
Arbetet med att utveckla ett verksgemensamt system för verksamhetsplanering har fortsatt. En samlad verksamhetsplan har utarbetats.
Budgetåret 1984/85
Den inriktning av verksamheten som anges i prop. 1983/84: 100 bil. 6
(FöU 15, rskr 219) och i regleringsbrevet för budgetåret 1984/85 beräknas i
stort sett kunna följas.
Enligt regeringens beslut skall försvarets materielverk i samband med
årsredovisningen för budgetåret 1984/85 redovisa erfarenheterna från den
genomförda omorganisationen och resursanpassningen. Arbetet med denna utvärdering (kontroll 85) har hög prioritet.
Arbetet med att samordna metoder och rutiner för materielplanering och
ekonomisk uppföljning fortsätter. De viktigaste åtgärderna för en materielplanering som är gemensam för försvarsmakten bedöms genomförda så att
de kan tillämpas i programplanearbetet inför nästa försvarsbeslut.
Reservmaterielenheten, som enligt regeringens beslut skall utgöra en
avdelning, skall färdigorganiseras under budgetåret.
Inom fackverksamheten fortsätter stödet till produktionsmyndigheterna
med tyngdpunkt i genomförandet av de stora rationaliseringsprojekten.
Budgetåret 1985/86

Försvarets materie/verk
Förändringarna i förhållande till budgetåret 1984/85 motiverar försvarets
materielverk på följande sätt.

A. Pris- och löneomräkning
Pris- och löneomräkningen innebär att kostnaderna ökar med 19475000
kr.
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B. Föriindringar enligt regeringens beslut
Den personalminskning som det åligger materielverket att genomföra
minskar medclsbehovet för budgetåret 1985/86 med 18,2 milj. kr.
C. lJ ppgiftsförändringar
1. Vissa lönekostnader vid telelaboratoriet övelförs till försvarets materielverk (+3430000 kr.).
2. Hyrorna minskar med I 307000 kr.
3. Datorkostnaderna minskar med 10395000 kr.. varav 10095000 kr.
beror på att uppgifter förs över till huvudprogrammen 1-3.
4. Konsultkostnaderna ökar med I 916000 kr.. bl. a. till följd av att
medel som avser genomförande av "Struktur 90" återförs till berörda
anslag.
5. Övriga inköp av tjänster minskar med 640000 kr. och investeringar
med 9498000 kr.
6. Inkomsterna minskar med 1455 000 kr.
7. Utöver den av överbefälhavaren givna ramen iiskas 9.1 milj. kr. för
tillkommande uppgifter för den nyinrättade rcservmaterielavdelningen.

Öi·crbcfällwl'llrens yttrande
I sitt yttrande över myndigheternas anslagsframställningar föreslår överbefälhavaren att personalramen för försvarets materielverk räknas upp
med 65 personår och anslaget med 9.1 milj. kr. för att kunna organisera
reservmaterielavdelningen. Överbefälhavaren föreslår vidare en höjning
av personalramen med 4 personår med hänsyn till att vissa uppgifter
övertagits från I 2/Fo 52. Överbefälhavaren tillstyrker övelföring av medel
till huvudprogrammen 1-3 för utveckling. drift och underhåll av administrativa datasystem.
överbefälhavaren tillstyrker även i övrigt planeringen.

Föredragandens överväganden
Jag kan i huvudsak godta vad försvarets materielverk har anfört om
verksamheten under programplaneperioden.
Min beräkning av det totala medclsbehovet framgår av sammanställningen över kostnader och medelsbchov. Jag har därvid tagit hänsyn till en
överföring av uppgifter för utveckling, drift och underhåll av administrativa datasystem till huvudprogrammen 1-3 motsvarande 10095 000 kr. samt
en överföring från huvudprogrammen 1-3 av lönekostnader för personal
vid telelaboratoriet inom materielverkets provningsavdelning. Jag har vidare räknat upp anslaget med 9410000 kr. till följd av att organisationen
för försvarsmaktens rescrvmaterielförsörjning utökats med 65 helårsanställda. Jag har även räknat med något högre kostnader för personal till
följd av 1984 års löneavtal.
Jag anser att personårsramen för budgetåret 1985/86 skall vara 3 050,
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riiknat som helårsanställda. Jag har därvid beaktat vissa personalöverföringar mellan materielverket och andra myndigheter.
Liksom föregående budgetår bör regeringen inhämta riksdagens bemyndigande att medge att förnödenheter för fredsutbildningen inom det militära försvaret får läggas ut inom en kostnadsram av 700 milj. kr.
Med hänvisning till vad jag har anfört m:h till sammanställningen hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen att
J. bemyndiga regeringen att medge att för budgetåret 1985/86 förnödenheter för fredsutbildningen får beställas så att vid varje
tillfälle uteliggande skuld inte överstiger 700000000 kr.,
2. till Försvurets muterielverk för budgetåret 1985/86 anvisa ett
förslagsanslag av 578 000 000 kr.

Gemensam försvarsforskning
Delprogrammet Gemensam försvarsforskning omfattar tillämpad forskning och grundforskning för totalförsvarsändamål främst inom de naturvetenskapliga, tekniskt-vetenskapliga, medicinska och beteendevetenskapliga forskningsgrenarna. Verksamheten är indelad i tio programelement
(forskningsprogram).
Försvarets forskningsanstalt har programansvar för delprogrammet
samt produktionsansvar för huvuddelen av den forskning som bedrivs
inom delprogrammet. Fortifikationsförvaltningen har produktionsansvar
för den fortifikatoriska forskningen och försvarets materielverk har motsvarande ansvar inom programelementet Övrig försvarsteknisk forskning.
Verksamheten finansieras från förslagsanslaget Gemensam försvarsforskning.
Under rubriken Försvarets forskningsanstalt (s. 307l beskrivs försvarets
forskningsanstalts organisation och lokalisering samt den intäktsfinansicrade verksamheten.

Planering för perioden 1985/86-1989/90 ·
Beträffande utvecklingen av delprogrammet anför försvarets forskningsanstalt bl. a. följande.
Anslaget Gemensam försvarsforskning har sedan slutet av 1960-talet
minskat med drygt 30 % i fast penningvärde. Den personal som finansieras
från anslaget har gradvis reducerats. T. o. m. budgetåret 1988/89 förutsätts
ytterligare minskningar av personalen. Forskningsanstalten anför att behovet av forskningsunderlag är beroende av statsmakternas ambition att
tidigt upptäcka förändringar som påverkar vår säkerhetspolitiska situation
och av strävan att upprätthålla vår handlingsfrihet. Försvarsforskningen är
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ett medel att dels bedöma hotet, dels förse försvaret med effektiva vapenoch skyddssystem. De planerade minskningarna av delprogrammet Gemensam försvarsforskning leder enligt forskningsanstalten till att Sveriges
möjligheter att följa med i den militärtekniska utvecklingen minskar.
Överbefälhavaren har i samråd med civilförsvarsstyrelsen, socialstyrelsen och överstyrelsen för ekonomiskt försvar utfärdat rekommendationer
för inriktningen av försvarsforskningen under perioden 1982/83-1988/89.
Förändringar av resursramen har framtvingat en förnyad översyn av forskningsprogrammet, vilken har resulterat i tilläggsrekommendationer för
inriktningen av försvarsforskningen under perioden 1985/86-1988/89.
Den av forskningsanstalten beräknade utvecklingen av anslaget Gemensam försvarsforskning framgår av följande sammanställning (prisläge februari 1984; I 0()(1-tal kr.).
1984/85

1985/86

1986/87

1987/88

1988/89

1989/90

Summa
1985/90

301950 1

322 125

314195

309450

303 560

300700

1550030

' Prisläge februari 1983.

Den av forskningsanstalten planerade personalutvecklingen (antal anställda omräknat till personår) för den personal vid försvarets forskningsanstalt och fortifikationsförvaltningen som finansieras över anslaget Gemensam försvarsforskning framgår av följande sammanställning.
1984/85

1985/86

1986/87

1987/88

1988/89

1989/90

I 125

I 103

I 083

I 026

I 003

998

Prop. 1984/85: 100

Bilaga 6

Försvarsdepartementet

159

F 5. Gemensam försvarsforskning
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

311271369
301950000
320800000

Kostnader och medelsbt'hm· I I 000-tal kr.)
Primäruppdrag m. m.

1984/85

1985/86

Utfall

Planerat

Försvarets Föredraganden
forskningsanstalt

195 345

212 589

205720

219670

218740

75360

82230

79545

84955

84550

4830

5 566

4 735

4 755

4850

765

873

745

745

760

3900

4290

4125

4415

4400

1983/84
Planerat

Gemensam försvarsforskning:
Tillämpad forskning inom
försvarets forskningsanstalt
Grundforskning inom försvarets forskningsanstalt
Tillämpad forskning för
programelementet Fortifikatorisk forskning
Grundforskning för programelementet Fortifikatorisk forskning
Tillämpad forskning fgr
programelementet Ovrig
försvarsteknisk forskning
Grundforskning f(jr programelementet Ovrig
försvarsteknisk forskning
Kostnader

6700

7359

7080

7 585

7 500

286900

312907

301950

322125

320800

301950

322125 1

320800

Tillkommer/avgår:
Intäkter
Medgiven prisreglering

+21780

Mcdelsbehov

308680

1

-1636

311271

Häri ingår tilläggsäskande om 5.5 milj. kr. för bl. a. forskning om sjukvård i krig.

Personal
Personalkategori

Antal anställda omräknat till personår
1983/84

Civil personal
1

2

1984/85

1985/86

Planerat

Utfall

Planerat

Försvarets Föredraforskganden
ningsanstalt

1154

1130

1125

I 103 1

Y<trav 25 personår för fortifikatorisk forskning.
Varav I personår för explosivämneslaboratoriet.

I 1041>

2
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Budgetåret 1983/84

För.n·arcts forskningsanstalt anger sin redovisning för budgetåret
1983/84 bl. a. följande.
Forskningsverksamhctcn har fortskridit i stort enligt tidigare planering,
men krav på deltagande i akuta projekt, bl. a. i samband med ubåtsjakt. har
inneburit viss omprioritering.
Utöver den verksamhet som beskrivs i forskningsprogrammen har
forskningsanstalten medverkat i totalförsvarsmyndigheternas studieverksamhet och lämnat forskningsresultat till dem. På överbefälhavarens uppdrag har forskningsanstalten bedrivit utredningar rörande systemfrågor
såsom bl. a. pansarvärn, sjömålsbekämpning och skydd mot icke-konventionella stridsmedel.
På regeringens uppdrag utarbetar forskningsanstalten i samverkan med
andra totalförsvarsmyndigheter en samlad syn på försvarsforskningens
långsiktiga utveckling. Resultatet av den första etappen av arbetet redovisades i juni 1984.
Budgetåret 1984/85
Den inriktning av verksamheten som anges i prop. 1983/84: 100 bil. 6
(FöU 15, rskr 219) och i regleringsbrevet för budgetåret 1984/85 bedöms i
stort sett kunna följas. Vissa tillfälliga omdispositioner inom forskningen
och en längre omsättningstid för materielen måste godtas med hänsyn till
den ekonomiska ram som har tilldelats anstalten. Verksamheten kommer
dock i stort sett att kunna följa överbefälhavarens rekommendationer från
år 1981 samt tilläggsrckommendationerna från den 20 maj 1983.
Forskningsanstalten kommer att i samverkan med andra totalförsvarsmyndigheter fortsätta arbetet med en samlad syn på försvarsforskningens
långsiktiga utveckling.
Budgetåret 1985/86

Försvarets forskningsanstalt
Förändringarna i förhållande till budgetåret 1984/85 motiverar försvarets
forskningsanstalt på följande sätt.
A. Pris- och löneomräkning
Pris- och löneomräkningen innebär att kostnaderna ökar med 16020000
kr.
B. U ppgiftsförändringar
I. Planerade personalreduceringar medför att kostnaderna minskar med
4,7 milj. kr.
2. Kostnaderna för hyror beräknas minska med 850000 kr. på grund av
ökad andel intäktsfinansierad verksamhet.
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3. forskning inom samband~området kommer att läggas ut pf1 industrier
och högskolor. Detta beräknas öka kostnaderna med 790000 kr.
4. Kostnaderna för inredning och utrustning under hudgetilret beräknas
minska med 125 000 kr.
5. Anskaffning av datorutrustning ökar kostnaderna med 3.6 milj. kr.
Utöver den ram som överbefälhavaren har tilldelat försvarets forsknings•mstalt begär forskningsanstalten på s. k. tillägg~rader ytterligare medel.
6. Utlagd forskning inom omriidet sjukvttrd i krig ökar kostnaderna med
500000 kr.
7. Basutrustning för sjukviird i krig ökar kostnaderna med 1.5 milj. kr.
8. Övriga investeringar i forskningsmatericl beräknas öka kostnaderna
med 3.5 milj. kr.
For~kningsanstaltens bemyndigande att utöver anvisade medel liigga ut
beställningar av materiel bör ökas till 11 milj. kr.

Öl'er/1cfälha1·are11s yttrande

I sitt yttrande över myndigheternas anslagsframställningar avstyrker
överbefälhavaren forskningsanstaltens tilläggsäskanden för investeringar i
forskningsmateriel om 3 .5 milj. kr. samt utlagd forskning och viss basutrustning för sjukvård i krig om 2 milj. kr. Överbefälhavaren tillstyrker i
övrigt forskningsanstaltens planering och föreslår att anslaget förs upp
med 3 16 625 000 kr.
Föredragandens 61·en·äganden

Jag kan i huvudsak godta vad försvarets forskningsanstalt har anfört om
verksamheten under programplaneperiodcn.
Min heräkning av medelsbehovet framgår av sammanställningen över
kostnader och medels behov. Jag har därvid bl. a. räknat med något högre
kostnader för personal samt något lägre kostnader för inredning och utrustning.
Jag är inte nu beredd att förorda att ytterligare medel anvisas för utlagd
forskning och basutrustning inom området hiilso- och sjukvård i krig samt
för övriga investeringar. Behovet av medel kommer att belysas och avvägning mellan olika forskningsinsatser kommer att ske inför kommande
försvarsbeslut. Mot bakgrund av angelägenheten i föreslagna projekt inom
området hälso- och sjukvård i krig bör dock forskningsanstalten i samråd
med överbefälhavaren och övriga totalförsvarsmyndigheter kunna överväga om det är möjligt att t.v. göra viss omfördelning inom ramen för
befintliga resurser.
Regeringen bör inhämta riksdagens bemyndigande att medge beställningar av materiel för forskningsändamål utöver anvisade medel. Kostnadsramen bör bestämmas till 11 milj. kr.
11

Riksdagen 1984185. I sam/. Nr IUO. Bilaga 6

Prop. 1984/85: 100

Bilaga 6

Förs,·arsdepartementet

162

Med hiinvisning till vad jag har anfört och till sammanställningen hemstiiller jag att regeringen föreslär riksdagen att
I. bemyndiga regeringen att under budgetåret 1985/86 medge att
materiel for forskningsändamiil beställs inom en kostnadsram av
11000000 kr.,
2. till Gemensam .fi"ir.1·1·cir.1:fi)r.1·k11i11g för budgetåret 1985/86 anvisa
ett förslagsanslag av 320800000 kr.

F 6. Anskaffning a\· anläggningar för försvarets forskningsanstalt
198~/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

I 820 000
16600000
36500000

Verksamheten under anslaget omfattar nybyggnad av lokaler m. m. för
försvarets forskningsanstalt.

Kostnader och medelshehor I I 000-ta/ kr. i
Primäruppdrag m. m.

1984/85

Beräknad andring 1985/86
Försvareh
forskningsanstalt

Fiiredraganden

Nybyggnad m. m. för delprogrammet
Gemensam försvarsforskning
Smärre objekt
Grindsjöprojcktct
Ursviksprojektcl

1600
13000
2000

~()()()()

5 ()()()

I 500
30000
5000

Beräknat medelsbehuv

16600

36500

36500

1500

Budgetåret 1983/84
Den planerade verksamheten har i stort sett genomförts.
Budgetåret 1984/85
Den planerade verksamheten beräknas kunna genomföras. Ny- och
ombyggnader av lokaler i Grindsjön (beräknad totalkostnad 79 milj. kr.)
påbörjas under januari 1985. Regeringen har i januari 1984 givit byggnadsstyrelsen i uppdrag att i samråd med försvarets forskningsanstalt genomföra en förprojektering av anläggningarna i Ursvik (beräknad totalkostnad
185 milj. kr.) innefattande generalplan, byggnadsprogram och inventering
av försörjningsåtgärder. Projekteringsarbetet för Ursviksprojektet redovisas för regeringen under slutet av år 1984.
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Budgetåret 1985/86

Förs1·arcts .fi>rskninr.;.1·anstalt
Medelsbehovet beräknas till 36.5 milj. kr. enligt vad som framgår av
sammanställningen över kostnader 01.:h meddsbehov.

Ö1·crh{'.fd/lu11·arens rttranJc
I sitt yttande över myndigheternas anslagsframstiillningar föresbr överbefälhavaren att anslaget förs upp med 36.5 milj. kr.

Fiiredmgandens ii1·en·iigande11
Jag förordar att medel för niista budgetiir anvisas enligt sammanställningen över kostnader rn:h medelsbehov (intagen p~i s. 162) och följande
anskaffningsplan.
Byggnadsstyrelsen skall redovisa huvudhandlingar för de nya byggnadsobjekt som finns intagna i anskaffningsplanen. Det ankommer p[1 regeringen eller i förekommande fall överbefälhavaren att. efter prövning av huvudhandlingarna och inom ramen för det anslag som riksdagen anvisar,
besluta om de redovisade byggnadsföretagen.

Anskajfi1inr.;spla11 (/ 000-tal kr.)
Kostnadsram

Objekt

Medelsförbrukning
Faktisk

Beräknad för

t. o. m.
83-01-0 I 84-01-0 I 84-06- 30 1984/85

1985/86

A. Nyh_1·gg11ud m. m.

Delprogram 5.5
il.

Fc'iretag ptlh<Jrjlldl'
Firc !9M-V7-0I

Smärre objekt
Grindsjöpro_iektet
Ursvikspro_iektet

"-

75000

77 500

3 819
9754 1
152

600
13000
2000

30000
5000

I 000

500

16600

36500

Fiiretag pähi>~ilidl'

l'ller a1•sedda all
påhc'irja.1 J9fi4/i:i5

Smärre objekt
c. Företag avsedda all
påhii~ja.1· 1985186

Smärre objekt
Summa A (a-c)

I 000
75000

77500

13725

1
Inom kostnadsramen 77.5 milj. kr. efter bortskrivning av 1.5 milj. kr. i projcktcringskostnader som inte är hänförbara till projektets nuvarande omfattning.

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen

att till A nskaff i1ing m· anliigg11i11,:;arfi'ir.fi:irs1 'lll'<' ts j(Jrskningsanstal t
för budgetåret 1985/86 anvisa ett förslagsanslag av 36 500 000 kr.
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Försvarets radioanstalt
Försvarets radioanstalt svarar för signalspaning inom totalförsvaret.
Fiirsvarets radioanstalt leds av en generaldirektör. Anstalten iir orga11iserad pii en produktionsavdclning. en administrativ enhet. en teknisk
enhet. en uthildningsenhet och ett plancringssckretariat.
Radioanstaltcns huvuddel ligger i Stockholmsomr{1dct.
Verksamheten under delprogrammet Försvarets radioanstalt budgeteras
på två primäruppdrag inom delproduktionsomrfalena Allmän ledning och
förbandsverksamhet och Centralt vidtagen materielanskaffning m. m.
Verksamheten finansieras från fiirslagsanslaget Försvarets radioanstalt.

Planering för perioden 1985/86-1989/90
Den av radioanstalten angivna utvecklingen av anslaget Försvarets radioanstalt framgår av följande tabell (prisläge februari 1984; I 000-tal kr.).
1984/85

1985/86

1986/87

1987/88

1988/89

1989!90

Summa
1985/90

182 000 1

190710

200 390

195 270

189780

188 850

965000

1

Prisläge febr~1ari 1983.

I övrigt är verksamheten av siidan natur att närmare redogörelse inte hör
lämnas till regeringsprotokollet. Ytterligare upplysningar kommer att lämnas riksdagens försvarsutskott.

F 7. Försrnrets radioanstalt
1983/84 Utgift

202 190492

1984/85 Anslag

18~000000

I 985/86 Förslag

195600000

Kostnader och medclshe/wl' (I 000-tal kr.)
Primäruppdrag m. m.

1984/85

1985/86

Utfall

Planerat

Fön, varets Föredraradioan- ganden
stall

1983/84
Planerat

Försvarets radim111stalt:
Allmän ledning och
förbands verksamhet
Centralt vidtagen matcrielanskaffning m. m.

128100

141190

137860

141520

145 510

45600

61000

46140

52 370

52 370

Kostnader

173700

202190

184000

193 890

197 880

-2000

-2280

-2280

182 000

191610

195 600

Til/kommeria1·går:

Överplanering. reserver
m.m.
Medgiven prisreglering
Medelshehov

- 2000
+28570

200270

202190
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Budgetåret 1985/86
Fårs1·arcts radioanstalt

A. Pris- och löneomräkning
Pris- och löneomräkningen innebär att kostnaderna ökar med 9 750000
kr.
B. U ppgiftsförändringar
Upplysningar beträffande föreslagna uppgiftsförändringar kommer att
Jämnas riksdagens försvarsutskott. Totalt innebär uppgiflsförändringarna
att kostnaderna minskar med 140000 kr.
Ö1·erhefiilha1·arens yttrande

I sitt yttrande över myndigheternas anslagsframställningar tillstyrker
överbefälhavaren radioanstaltens planering och föreslår att anslaget förs
upp med 191613000 kr.
Fiiri'dragandens ii1•crviigandcn

Jag kan i huvudsak godta vad försvarets radioanstalt har anfört om
inriktningen av verksamheten under programplaneperioden.
Min beräkning av medelsbehovet framgår av sammanställningen över
kostnader och medels behov. Med hänvisning till denna hemsliiller jag att
regeringen föreslår riksdagen
att till Försmrets radioanstalt för budgetåret 1985/86 anvisa ett
förs lagsanslag av 195 600 000 kr.

Värnpliktsverket
Värnpliktsverkets produktionsansvar omfattar inskrivning av personal
enligt värnpliktslagen, uttagning, fördelning och inkallelse av värnpliktiga
samt redovisning och medverkan vid krigsplacering av försvarsmaktens
personal.
Verket leds av en verkschef och har sitt huvudkontor i Karlstad. Den
regionala verksamheten bedrivs i huvudsak militärområdesvis av sju värnpliktskontor som lyder direkt under verkschefen.
Verksamheten under delprogrammet Värnplikts verket budgeteras på ett
primäruppdrag inom delproduktionsområdet Allmän ledning och förbandsverksamhet.
Verksamheten finansieras från förslagsanslaget Värnpliktsverkct.

Planering för perioden I 985/86-1989/90

Beträffande utvecklingen av delprogrammet anför 1·iirnplikt.1Terket bl. a.
följande.
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Samarhetsrutinerna mellan verket och överhefälhavarcn. försvarsgrenscheferna, arbetsmarknadsstyrelsen m. fl. kommer att utvecklas ytterligare.
Metoder för ett mera rationellt tillvaratagande av viirnpliktiga kommer
att utvecklas. Härvid skall regeringens beslut med anledning av utredningen "Personal i totalförsvaret" (ÖB/AMS-utrcdningen) omsättas till hanterbara rutiner.
Metoder för handläggning av uppskovsärenden skall ut värderas och
utvecklas.
Verkets planerings- och uppföljningssystem skall utvecklas med målsättningen att ytterligare inarbeta marinen och flygvapnet i systemet.
Statistiska metoder för produktionsuppföljning skall vidareutvecklas.
Verket skall delta i studievcrksamhet avseende hl. a. försvarets fredsorganisation.
Ett nytt inskrivningssystem. med reviderade prövnings- och urvalsmetoder utvecklas och tas i bruk efter hand.
Västra värnpliktskontoret skall omlokaliseras från Säve till MK VIKA 4
(Käringberget) i Göteborg.
Den av överbefälhavaren beräknade utvecklingen av anslaget Värnpliktsverket framgår av följande sammanställning (prisläge februari
1984; I 000-tal kr. l.
1984/85

1985/86

1986/87

1987/88

1988/89

1989190

Summa
1985/90

94 500

1

991:!5

96035

96035

96035

94985

482215

' Pri<>läge februari 1983.

Den av överhefalhavaren planerade personalutvecklingen (antal anstiillda omräknat till pcrsonår) för värnpliktsverket framgår av följande sammanställning.
1984/85

1985/86

1986/87

1987/88

1988/89

1989/90

359

358

351

351

351

350
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F 8. VärnpliktSl'erket
1983184 Utgift

125881329

1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

94500000
107000000

Kostnader och ml'delshehm· (I 000-tal kr, i
Primiiruppdrag m,

m,

1984/85

1985/86

Utfall

Planerat

Viirnpliktsvi:rket

Fiin.:dragandi:n

97200

12<; 881

94500

99 125

!07 000

97200

1251!1!1

94500

99125

107000

125 881

94500

99125

!07000

1983/!<4

Planerat

Varnpliktsverket:
Allman ledning och
fiirbandsverksamhet
Koqnader
Tillkommer/111,~är,'

Medgiven prisreglering
Meddsbehov

+29 525
126725

Personal
Personalkategori

Antal anställda omräknat till personår
1983/84

Militär personal
Civil personal
Summa

1984/8:"

1985/86

Planerat

Utfall

Planerat

Varnplikt;verket

Föredraganden

106
256

99
271

106
253

106
252

106
250

362

370

359

358

356

Budgetåret 1983/84

Viirnplikt.n·crker anger i sin redovisning för budgetåret 1983/84 alt den
verksamhet som planerades i allt väsentligt har genomförts, Inskrivningsverksamheten besväras dock fortfarande av läkarvakanser, Inskrivningarna har dock kunnat genomföras med hjälp av inkallade värnpliktiga läkare,
Verket har medverkat i arbetet med överbefälhavarens värnpliktsplan
83-93 som avslutades under våren 1983. Ett omfattande arbete har genomförts för att ta fram underlag rörande värnpliktstillgångarna under de
närmaste 15- 20 åren samt att anpassa dessa tillgångar till den planerade
krigs- och fredsorganisationen,
Under budgetåret har systemomläggning till en ny datakraftstruktur
p:lhörjats, Härvid har bl. a. sju nya datorer installerats. Arbetet har medfört avsevärd arbetsbelastning, Trots detta har en i huvudsak tillfredsställande servicenivå kunnat uppriitthållas.
Anstfindssituationen för vissa värnpliktskategorier är alltjämt ett pro-
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blem. Värnpliktsverket har diskuterat lämpliga åtgärder med chefen för
armen.
Värnpliktsverkets omställning till verksamhet under mobilisering m:h
krig har hittills grundat sig på fredsorganisationens resurser och kompletteringsåtgärder av provisorisk art. Dessa har bl. a. grundats på övningsverksamheten. som har varit omfattande. Erfarenheter har efter hand inarbetats i verkets rutiner. Ett omfattande arbete med verkets krigsorganisation
m. m. i ett nytt datorsystem återstår dock.
Budgetåret 1984/85
Den inriktning av verksamheten som anges i prop. 1983/84: 100 bil. 6
(FölJ 15 och 20. rskr 219 och 348) och i regleringsbrevet för budgetåret
1984/85 beräknas i stort sett kunna följas.
Budgetåret 1985/86
\/ iirnpliktsi•erket

Förändringarna i förhållande till budgetåret 1984/85 motiverar värnpliktsverket på följande sätt.
A. Pris- och löneomriikning
Pris- och löneomräkningen innebär att kostnaderna ökar med 4 350000
kr.
B. Uppgiftsförändringar
1. Den personalminskning som verket ålagts genomföra minskar lönekostnaderna med 500 000 kr.
2. Verket hemställer att personalramen utökas med tre personår för dels
handläggning av vissa ärenden överförda från regeringen och dels kompktteringsprövning av värnpliktiga (450000 kr.).
3. Övriga förändringar innebär att kostnaderna ökar med 325 000 kr.
I en särskild framställning har verket härutöver anmält ett preliminärt
medelsbehov av 6 385 000 kr. för omläggningen till det nya datorsystemet.
Verket hemställer vidare att den funktion inom huvudkontoret som
utgör truppregistreringsmyndighet för högkvarterets personal <TRM 9l
omlokaliseras från Solna till Karlstad och organisatoriskt tillförs redovisningsenheten vid huvudkontoret. Särskilda resurser för omlokaliseringen
erfordras ej.
Ö1·erhlfii/hal'(Jrens yttrande

I sitt yttrande över myndigheternas anslagsframställningar tillstyrker
överbefälhavaren omlokaliseringen av TRM 9 och att värnpliktsverket
tilldelas anslag i enlighet med verkets yrkande.
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Föredragandens iiverviigandcn
Jag kan i huvudsak godta vad värnpliktsverket har anfört om verksamheten under programplaneperioden.
Min beräkning av medelsbehovct framgår av sammanställningen över
kostnader och medelsbehov. Jag har därvid beräknat medel dels för särskilda av systemomläggningen föranledda åtgärder. dels för en årsanställd
för de ytterligare uppgifter som ankommer på verket. Ytterligare behov av
resurser för dessa uppgifter bör kunna tillgodoses genom omfördelning
inom personalramen.
Med hänvisning till vad jag har anfört och till sammanställningen över
kostnader och medelsbehov hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen
att till Viimplikts\'erkt!I för budgetåret 1985/86 anvisa ett förslagsanslag av 107000000 kr.

Försvarets rationaliseringsinstitut
Försvarets rationaliseringsinstitut har produktions- och fackansvar för
rationaliserings verksamhet en inom försvarsdepartementets område.
Institutet leds av en styrelse. Chef för institutet är en generaldirektör.
Vid institutet finns dessutom en samrådsdelegation med företriidare för de
centrala personalorganisationerna.
Försvarets rationaliseringsinstitut ligger i Stockholm.
Verksamheten under delprogrammet Försvarets rationaliseringsinstitut
budgeteras på ett primäruppdrag inom delproduktionsområdet Allmän ledning och förbands verksamhet.
Verksamheten finansieras huvudsakligen från förslagsanslaget Försvarets rationaliseringsinstitut. Medverkan i myndigheternas rationaliseringsarbete finansieras i begränsad utsträckning genom medel från resp. myndighets anslag.

Planering för perioden 1985/86- 1989/90
Beträffande utvecklingen av delprogrammet anför försvarets rationaliseringsinstitut bl. a. följande.
Den fredsorganisationsplan som riksdagen har godtagit genom 1982 års
försvarsbeslut ligger i allt väsentligt till grund för planeringen. Inriktningen
av institutets verksamhet grundar sig i huvudsak på de uppdrag institutet
erhållit i samverkan med berörda myndigheter med anledning av överbefälhavarens fredsorganisationsplan. Huvuddelen av uppdragen är av långsiktig karaktär och förväntas resultera i rationaliseringsförslag som åstadkommer väsentliga, bestående besparingar i fredsorganisationen. Ytterligare krav pä såväl strukturella förändringar som rationaliseringsverksam-
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hel inom totalförsvaret förutses. Institutets planering under programplaneperioden inriktas i huvudsak p~I att medverka till att nå besparingsmålen i
fredsorganisationsplanen genom redan planerade och nya åtgärder samtidigt som institutet riiknar med en viss ökning av stödet till övriga delar av
totalfors varet.
För medverkan i direkt rationalisering kommer höga krav att ställas på
institutet under perioden. Vi1 grund av de minskande personalresurserna
måste verksamheten under perioden minska totalt sett trots de ökade
kraven.
Institutet räknar med en relativt sett minskad andel för kompetens och
teknikutveckling.
Den personal som är placerad vid främst de centrala stabern:i minskar
något. Rationaliseringsplaneringen samt analysen av genomförda och planerade rationaliseringar bedöms däremot fil en oförändrad omfattning.
Den beriiknade utvecklingen av anslaget Försvarets rationaliscringsinstitut frarngär av följande sammanställning (prisläge februari 1984; I 000-tal
kr.).

1984/85

1985/86

1986/87

1987/88

1988/89

1989/90

Summa
1985/90

21860 1

23 770

21860

20080

18260

18260

102050

1

Prisläge februari 1983.
Planerad personalutveckling (antal anställda omräknat till personår)

inom rationaliseringsinstitutet framgår av följande sammanställning.
1984/85

1985/86

1986/87

1987/88

1988/89

79

75

71

67

62

1989/90
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F 9. Förs\·arets rationaliseringsinstitut

1983/84 utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag
Kostnader

01'11

23621970
21 8h0000
20800000

meddshelu11· (I 000-111/ kr. J

Primäruppdrai; m. m.

198J!84
Planerat

Utfall

1984/85

1985i86

Planerat

Förwarcts rationalisenngsinstitut

Föredragandcn

Fiirsvarcts rationalisaingsinstitut:
Allmtin ledning och
förhands verksamhet

23 200

28473

23860

25 770

23 000

Kostnader

23200

28473

23860

25770

23000

lntiikter
Medgiven prisreglcring

-3 250

-4851

-2000

-2000

-2200

Mcdelsbehov

23450

23622

21860

23770

20800

Tillk1>mmeria1·~år:

+3 500

Personal
Personalkategori

Antal anstiillda omriiknat till pcrsonår

1983/84

Militär personal
Civil personal

1984/85

1985/86
Fiirsvarcts rationalise ringsinstitut

Föredraganden

Planerat

Ctfall

Planerat

6
77

6
77

73

6
69

6
69

83

83

79

75

75

6

Budgetåret 1983/84
F1>rsn1re1.1· ratio11aliseri11gsi11sri1111 anger att personal har tjänstgjort vid
de centrala staberna i planerad omfattning. Den externa rationaliseringsutbildningen m. m. har omfattat ca 2 000 utbildningsdagar.
Studier avseende förutsättningarna för rationaliseringar har genomförts
vid 12 garnisonsorter. Institutet har lämnat särskilt stöd till försöken med
decentraliserad produktionsledning och garnisonssamordning inom Nedre
Norrlands militärområde samt till ett flertal projekt inom ramen för utveckling och införande av "Struktur 90"-system för olika fack och funktioner.
Vidare har försvarets rationaliseringsinstitut avrapporterat vissa regeringsuppdrag bl. a. inom civilförsvarets verksamhetsområde. Institutet har
liksom tidigare år lämnat en försvarets rationaliseringsplan till regeringen.
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Budgetärct 1984/85
Den plane1ing av verksamheten som anges i prop. 1983/84: 100 bil. 6
fföU 15, rskr 219l hcriiknas kunna genomföras. Detta innebär all verksamheten i stort sett är oförändrad jiimfört med föregående budgetfö·.
Budgetåret 1985/86

F örs1·arl'ls rationaliseringsinstit ut
Förändringarna i förhållande till budgetåret 1984/85 motiverar försvarets
rationaliseringsinstitut på följande sätt.
A. Pris- och löneomriikning
Pris- och löneomräkningen innebär all kostnaderna ökar med I 190000
kr.
B. Uppgiftsförändringar
Förändrade uppgifter medför ökade kostnader med 720000 kr.

Överhefiillwvarens yttrande
Överbefälhavaren tillstyrker i stort försvarets rationaliseringsinstituts
anslagsyrkande. Överbefälhavaren finner att den av institutet föreslagna
försvarsanpassningen av framtidsinriktad kontorsteknik är en angelägen
verksamhet som institutet bör genomföra. Den bör emellertid budgeteras
centralt av överbefälhavaren.

FöredraRandens öi·en·iiRanden
Jag kan i huvudsak godta vad försvarets rationaliseringsinstitut har
anfört om verksamheten under programplaneperioden.
Min beräkning av medelsbehovet framgår av sammanställningen över
kostnader och medels behov. Jag har liksom överbefälhavaren inte räknat
med särskilda medel för det av rationaliseringsinstitutet föreslagna kontorsutvecklingsprojektet under detta anslag.
Med hänvisning till vad jag har anfört och till sammanställningen hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen
att till Försmrets rationa/iscringsinstitut för budgetåret 1985/86 anvisa ett förslagsanslag av '.!0800000 kr.

Förs,·arshögskolan
Försvarshögskolan har till uppgift att utbilda personal för verksamhet i
ledande befattningar inom totalförsvaret.
Försvarshögskolan är organiserad på en chef. en lärarstab och en administrativ enhet.
Försvarshögskolan ligger i Stockholm.
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Verksamheten under delprogrammet försvarshögskolan budgeteras pa
ett primäruppdrag inom delproduktionsomr[idet Utbildning till och av fast
anstLilld personal m. 11.
Verksamheten finansieras från förslagsanslaget Försvarshögskolan.

Planering för perioden 1985/86 - 1989/90
Beträffande utvecklingen av delprogrammet anför ji'irsmrshiigs/.:olan
bl. a. att skolan årligen skall anordna en chefskurs om ca sex dagar och två
allmänna kurser om vardera elva veckor. Därutöver skall anordnas specialkurser avsedda huvudsakligen för deltagare från de civila delarna av
totalfors varet.
Det beräknade elevantalet for vart och ett av budgetaren 1984/85 1':)89/90 framgår av följande tabell.
Elevantal
1984/85 1985/86 1986/87 1987188 1988/89 1989/90
I chefskurs

2 allmiinna kurser
Övriga kurser

I

1

40
80
45

40
80
40

40
80
40

40
80
40

40
KO
40

40
80
40

165

160

160

160

160

160

Antalet kursdeltagare ar preliminärt.

Den av försvarshögskolan beräknade utvecklingen av anslaget Försvarshögsk.olan framgår av följande sammanställning (prisläge februari
1':)84; I 0()()-tal kr.).
i<JlW85

1985/86

1986/87

1987/88

1989/90

1988/89

Surnrna

1985190
:!895 1

3 145

3 125

3 125

18540

3 125

' PrisHige fchruari 1983.

Den av försvarshögskolan planerade personalutvei:klingen (antal anställda omräknat till personiir) inom skolan framgiir av följande sammanställning.
1984/85

1985/86

1986/87

1987/88

1988/89

1989190

11

11

Il

Il

Il

Il
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F 10. t"örsrnrshögskolan

1983/84 utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

3461646
2 895000
3050000

Kostnader och medelsbclw1• I I 000-tal kr. J
Primäruppdrag m. m.

1983/84
Planerat

Utfall

1984/85

1985/86

Planerat

Försvars- Föredrahögskolan gandcn

J-:'örsv•irshögskolan:
Utbildning till och
av fast anställd
personalm. Il

2 760

J46]

2895

3 145

3 050

Kostn;1dcr

2760

3461

2895

3145

3050

3461

2895

3145

3050

Tillk1m1mcrla1·r:iir:
Mcd!!iven pris~cglcring

~350

Medel~bchov

3110

Personal
Personalkategori

Antal anställda omräknat till personår
1983/84
Planerat

Militär personal
Civil per~onal

Utfall

1984/85

1985/86

Planerat

Försvars- Föredrahögskolan gandcn

6
5

6

6

5

5

5

5

11

Il

Il

Il

Il

6

6

Budgeti\ret 1983/84
Fiirs\'llrshiigskvlan anger i sin redovisning för budgetåret 1983/84 att den
planerade verksamheten har genomförts. Sammanlagt 157 deltagare har
utbildats vid skolans kurser.
Budgetåret 1984/85
Den inriktning av verksamheten som anges i prop. 1983/84: 100 bil. 6
(FöU 15, rskr 219) och i regleringsbrcvct för budgetåret 1984/85 bedöms
kunna följas.
Budgetåret 1985/86
Fiirs va r.1·/zii g skolan
Föriindringarna i förhållande till budgetåret 1984/85 motiverar försvarshögskolan på följande sätt.
A. Pris- och löneomr[ikning
Löneomräkningen innebär att kostnaderna ökar med 165 000 kr.

Prop. 1984/85: 100

Bilaga 6

Försvarsdepartementet

175

Uppgiftsför~indringar

B.

Övriga kostnader ökar med sammanlagt 85 000 kr.
Ö1·erhefiilha1·arens yttra11de

I sitt yttrande över myndigheternas anslagsframställningar föreslår överbefälhavaren att försvarshögskolans anslags yrkande minskas med 95 000
kr.

Fiiredruga11dc11s ii1·erviiga11de11
Jag kan i huvudsak godta vad försvarshögskolan har anfört om verksamheten under programplaneperioden. Vid min bedömning av försvarshögskolans medclsbehov har jag tagit hänsyn till den reducering av anslaget
med 2 <;;;, som en tillämpning av huvudförslaget på myndighetens administration m. m. medför.
Min beräkning av medelshehovet framgår av sammanställningen över
kostnader och medelsbehov. Med hänvisning till denna hemställer jag att
regeringen föreslår riksdagen
att till Förs1·arshögskolan för budgetåret 1985/86 anvisa ett förslagsanslag av 3 050000 kr.

Militärhögskolan
Militärhögskolan har till uppgift att utbilda yrkcsotficerarc för kvalificerade befattningar i krigs- och fredsorganisationen. Militärhögskolan svarar
också för den militärhistoriska forskningen inom försvarsmakten.
Militärhögskolan är organiserad på en stab och fyra linjer. nämligen
arme-, marin- och llyglinjerna samt en särskild linje för armens allmänna
kurser. Till skolan är knuten en militärhistorisk avdelning.
Militärhögskolan ligger i Stockholm.
Verksamheten under delprogrammet Militärhögskolan budgeteras på
två primäruppdrag inom delproduktionsområdena Utbildning till och av
fast anställd personal m.11. samt Grundforskning.
Verksamheten finansieras fran förslagsanslaget Militärhögskolan.
Planering för perioden 1985/86 - 1989/90

Beträffande utvecklingen av delprogrammet anför militiirhiigskolan
bl. a. följande.
Verksamheten vid militärhögskolan kommer att kännetecknas av ett
flertal linjevisa särlösningar heroende på blandningen av elever från den
gamla och den nya befälsordningen. Utbildningen vid allmänna och högre
kurser kommer successivt att anpassas till de principer som fastställts av
överbefälhavaren och som grundas på militärhögskolans förslag till den
nya chefsutbildningen som skall tillämpas pä samtliga kurser från 1986.

Prop. 1984/85: 100

Bilaga 6

Försvarsdepartementet

176

Det elevantal som nu kan förutses vid de ordinarie allmänna och högre
kurserna framgår av följande sammanställning.
Elevantal
1984/85 1985/86 1986/87 1987/88 1988/89 1989/90

Allmiinna kursa
Armen
Marinen
Flygvapnet

134
50
47

115
43
40

110
45
35

110

110

45
35

45
35

110
4.'i
35

231

198

190

190

190

190

83
29
40

94
33
)6

118
28
47

IOK
14
26

93
19
32

93
14
26

152

183

193

148

144

133

Hiigrt' kurser

Armen
Marinen
Flygvapnet

Den av militärhögskolan (MHS) beräknade utvecklingen av anslaget
Militärhögskolan och det av delegationen för militärhistorisk forskning
<DMFl bedömda medelsbehovet framgår av följande sammanställning
(prisläge februari 1984: I 000-tal kr.).
1984/85

MHS 33 585
415
DMF
34000 1
1

1985/86

1986/87

1987/88

1988/89

1989/90

Summa
1985/90

39540
500

38485
600

37635
700

3763.'i
800

37 635
900

224465
3915

40040

39085

38335

38435

38535

228380

Prisläge februari 1983.

Den av militärhögskolan planerade personalutvccklingcn (antal anställda omräknat till personår) inom skolan framgår av följande sammanställning.
1984/85

1985/86

1986/87

1987i88

1988/89

1989/90

110

113

120

119

119

119
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F Il. Militärhögskolan
1983/84 utgift

36431410

1984/85 Anslag

34000000

1985/86 Förslag

35 860000

Kostnader och medelsbehm· (I 000-ta/ kr. J
Primäruppdrag m. m.

1983/84

1984/85

1985/86

Planerat

Utfall

Planerat

MilitärhögskoIan

Föredraganden

Militärhögskolan:
Utbildning till och
av fast anställd persona! m. Il.
Grundforskning
Varav delegationen
för militärhistorisk
forskning

29920
1720

34429
2002

32 180
1820

38041
I 999

33 940
1920

Kostnader

31640

Tillkc1mmala1·går:
Medgiven prisreglenng m. m.

+3000

Mcdclsbehov

34640

1385)

1373)

1415)

(';()())

(430)

36431

34000

40040

.~5860

36431

34000

40040

35860

Personal
Pcn;onalkategori

Antal anställda omräknat till personar
1983/84

Planerat

Militär personal
Civil personal

Utfall

1984185

1985/86

Planerat

MilitärhögskoIan

Föredraganden

83
26

84
26

86

26

27

26

109

109

llO

tt3

lll

83

85

Budgetåret 1983/84

Militiirhc"igskolan anger i sin redovisning för budgetåret 1983/84 att högskolans verksamhet förändras endast obetydligt från ett budgetår till ett
annat. Givna primäruppdrag har genomförts.
Budgetåret 1984/85
Den inriktning av verksamheten som anges i prop. 1983/84: HlO bil. 6
fföU 15, rskr 219) och i rcgleringsbrevet för budgetåret 1984/85 bedöms
kunna följas.

12

Riksdagen 1984185. I sam/. Nr 100. Bilaga 6

Prop. 1984/85: 100

Bilaga 6

Försvarsdepartementet

178

Budgetåret 1985/86
Afilitiirhö,::skolan

Förändringarna i förhållande till hudgetåret 1984/85 motiverar militärhögskolan på följande sätt.
A. Pris- och löncomräkning
Pris- och löneomräkningcn innehär att kostnaderna ökar med 2695000
kr.
B. Uppgiftsförändringar
I. Högskolan föreslår inrättande av tjiinster för biträdande lärare för
armelinjens högre tekniska utbildning ( ATKFJ. biträdande lärare i ADB
och biträdande lärare i matematik m. m. ( + 525 000 kr.).
2. Kostnaderna för utrikes resor bör räknas upp med 150000 kr.
3. Kostnader för reservoflicerskurser. vilken tidigare hetalats av resp.
försvarsgrenschef, 950 000 kr.
4. Högskolan föreslår slutligen att I 635 000 kr. ställs till förfogande för
diverse engångsanskaffningar.
Delegationen .for militärhistorisk forskning

U ppgiftsförändringar
För att kunna stödja olika forskningsprojekt krävs ytterligare 85 000 kr.
Överhefälha1·arens yttramle

I sitt yttrande över myndigheternas anslagsframställningar tillstyrker
överbefälhavaren inrättande av en tjänst för biträdande lärare vid ATKF.
Överbefälhavaren föreslår vidare att militärhögskolan tillförs medel för
S-90 dator.
Fiiredra,::andens överväganden

Jag kan i huvudsak godta vad militärhögskolan har anfört om verksamheten under programplaneperioden.
Min beräkning av medelsbehovet framgår av sammanställningen över
kostnader och medelsbehov. Vid min bedömning av militärhögskolans
medelsbehov har jag tagit hänsyn till den reducering av anslaget med 2 %
som en tillämpning av huvudförslaget medför.
Jag har under anslaget beräknat medel för en tjänst för lärare vid ATKF.
för vilken medel tidigare har budgeterats under anslaget B I. Armcförband:
Ledning och förhandsverksamhet. Jag har också beräknat medel för anskaffning av storbildskopiator och utbyte av bordsdatorer.
Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen
föreslår riksdagen
att till Militärhögskolan för budgetåret 1985/86 anvisa ett förslagsanslag av 35 860000 kr.
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FörsYarets förvaltningsskola
Försvarets förvaltningsskola har till uppgift att uthilda personal inom
försvarsmakten i allmän administration. personaladministration. kamcraltj~inst.

förplägnad m. m.
Försvarets förvaltningsskola leds av en styrelse. Under en skolchef är
skolan organiserad på en administrativ enhet. en utbildningsenhet samt en
planerings- och utvecklingsdetalj.
Försvarets förvaltningsskola ligger i Östersund. Personaltjänstutbildningen är förlagd till Karlstad.
Verksamheten under delprogrammet Försvarets förvaltningsskola hudgetcras på ett primäruppdrag inom delproduktionsområdet Utbildning till
och av fast anställd personal m. fl. Elevberoende kostnader hudgeteras på
sekundäruppdrag.
Verksamheten finansieras från förslagsanslaget Försvarets förvaltningsskola samt från sekundäruppdrag fr<ln överbefälhavaren och försvarsgrenscheferna m. Il.

Planering för perioden 1985/86 - 1989/90
Beträffande utvecklingen av delprogrammet anför .forsrnrets fijn•alr-

nin;:sskola hl. a. följande.
Förvaltningsskolan hedömer att övertagandet av bl. a. pcrsonaltjänstutbildningen inom försvaret medför en ökning totalt av såväl antalet kurser
som elevdagar.
Den av skolan beräknade ut vecklingen av anslaget Försvarets förvaltningsskola framgår av följande sammanställning !prisläge februari
1984; I 000-tal kr.).
1984/85

1985/86

1986/87

1987/88

1988/89

1989/90

Summa
1985/90

9760 1

11220

10800

10800

10800

I0800

5H20

1

Prisläge februari 1983.

Den av försvarets förvaltningsskola planerade personalutvecklingen tantal anställda omräknat till personår) inom förvaltningsskolan framgår av
följande sammanställning.
1984/85

1985/86

1986/87

1987/88

1988/89

1989/90

29

31

31

31

31

31
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F 12. Fiirsvarets förvaltningsskola
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

10255 804
9760000
9825000

Kostnader och mcdelshchm· (I 000-tal kr.)
Primäruppdrag m. m.

1983/84

Planerat

1984/85

1985186

Utfall

Planerat

Fiirsvaretsförvaltningsskola

Föredraganden

försvarets förvaltningsskola: Utbildning till
och av fast anställd
personal m. Il

8050

10 ~55

9760

11

~20

9825

Kostnader

8050

10255

9760

11220

9825

10255

9760

11220

9825

Tillkommcrlm-går:
Medgiven prisreglering
m.m.

I 065

Medelshehov

9115

Personal
Personalkategori

Antal anstiillda omräknat till pcrsonår
1983/84

Militär personal
Civil personal

1984/85

1985/86

Planerat

Utfall

Planerat

Förs varetsförvaltning'>skola

Föredraganden

19

19
Il

19

22

Il

lO

9

19
9

30

30

29

31

28

Budgetåret 1983/84

Försvarets förva/tninR.1'.l'kola anger i sin redovisning av verksamheten
under budgetåret 1983/84 att skolans kapacitet har varit helt utnyttjad och
delvis överutnyttjad. De uppsatta utbildningsmålcn har i stort sett nåtts.
Sammanlagt har hållits 62 kurser om 41 000 devdagar.
Budgetåret 1984/85
Den inriktning av verksamheten som anges i prop. 1983/84: 100 bil. 6
(FöU 15, rskr 219) och i regleringsbrevet för budgetåret 1984/85 bedöms
kunna följas. Totalt planeras 55 kurser om sammanlagt 33 000 elevdagar.

Prop. 1984/85: 100

Bilaga 6

Försvarsdepartementet

181

Budgetåret 1985/86
Försl'arcrs fön·altningssk11/a
Enligt regeringens anvisningar redovisar försvarets förvaltningsskola

fr. o. m budgetåret 1985/86 ett nollbasbudgeterat anslag. Uppgiftsförändringar i förhållande till budgetåret 1984/85 motiverar försvarets förvaltningsskola på följande sätt.
I. För att genomföra uthildningsplanering m. m. inom omradet ADB
behövs en tjänst som huvudlärare (+210000 kr.) och en tjänst för operatör

(+ 130000 kr.).
2. För utvecklingsarbete krävs två tjänster för yrkesofficer ( +400000
kr.).
3. För ADB- och TV-utveckling behövs ytterligare 1320000 kr.
Ön?rhtfii/hai·arens yttrande
I sitt yttrande över myndigheternas anslagsframställningar tillstyrker
överbefälhavaren den begärda tjänsten för huvudlärare i ADB.
Föredragandens ö1•erväganclen
Jag kan i huvudsak godta vad försvarets förvaltningsskola har anfört om
verksamheten under programplaneperioden.
Min beräkning av medelsbehovet framgår av sammanställningen över
kostnader och medelsbehov. Jag har härvid beräknat medel för en civil
tjänst för huvudlärare i ADB.
Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen
föreslår riksdagen
att till Förs\'lirets fön·altningsskola för budgetåret 1985/86 anvisa
ett förslagsanslag av 9 825 000 kr.

Försvarets läromedelscentral
. Försvarets läromedelscentral har till uppgift att framställa publikationer
och läromedel åt myndigheter inom i första hand försvarsdepartementets
verksamhetsområde. Läromedelscentralens verksamhet skall huvudsakligen intäktslinansieras.
Försvarets läromedelscentral är organiserad på en chef, en administrativ
och ekonomisk enhet, en produktionsenhet och en driftenhet.
Försvarets läromedelscentral ligger i Stockholm.

Prop. 1984/85: 100

Bilaga 6

Försvarsdepartementet

182

Planering för perioden 1985/86-1989/90
Beträffande utvecklingen av delprogrammet anför .fi>rs1·arets lärome··
delscentral bl. a. att strävan är att nä en i det närmaste fullständig intäktslinansiering av uppdragsverksamheten under perioden. Beträffande organisation och utveckling av antalet anställda skall flexibilitet eftersträvas för
att möta växlande behov bland kunderna.
Den av läromcdelseentralcn beräknade utvecklingen av anslaget Försvarets läromcdelsccntral framgår av följande sammanställning 1prisläge februari 1984: I 000-tal kr.).
1984/85

I 001
1

1

1985/86

19%/87

1987/88

1988/89

19K9i90

Summa
1985/90

2001

2001

2001

2001

211111

11005

Prisliige februari 1983.

Den av försvarets läromcdelscentral planerade personalutvecklingen
(antal anställda omräknat till pcrsonår) inom läromedelscentralen framgår
av följande sammanställning.
1984/85

1985/86

1986/87

1987/88

1988/89

1989/90

76

73

73

73

73

73
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F 13. Förs\·arcts läromcdclsccntral
1983/84 utgift

6548 970

1984/85 Anslag

1001000

1985/86 Förslag

I 000

Kostnader och medelshe/101· (1 UOO-tal /.:r.)

Primäruppdrag m. m.

1983/84

1984185

1985/Rn

Planerat

Utfall

Planerat

Förs varets
liiromedelscentral

Försvarets läromedelscentral:
Allmän ledning och
förbands verksamhet
Tillämpad forskning

25000
150

31558

:!7 000

30000

30000

Kostnader

25150

31708

27000

30000

30000

-22650

-25 159

-25 999

-27999

-29999

6549

I 001

2001

Tillkommer/a1·går:
Intäkter av uppdragsverksamhet
lntäktsbokförda fordringar m. m.
Medgiven prisreglering

Medelsbehnv

Föredraganden

l.~O

+ 1260
3760

Budgetåret 1983/84
Fiir.1"\'arets liiromedelscentral anger
sm redovisning för budgetåret
1983/84 att den verksamhet som planlagts för budgetåret har kunnat genomföras.

Budgetåret 1984/85
Den inriktning av verksamheten som anges i prop. 1983/84: 100 bil. 6

<FöU 15, rskr 219) och i regleringsbrcvet för budgetåret 1984/85 bedöms
kunna genomföras.
Budgetåret 1985/86
Förs1·arcts läromedelscentral

Verksamheten kommer att ha ungefär samma omfattning som under
budgetåret 1984/85.
Läromedelseentralen begär för budgetåret 1985/86 ett anslag om 2 milj.
kr., avsett att täcka kostnaden för myndighetsuppgifter samt ett
I 000-kronorsanslag för att finansiera övrig verksamhet.
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Överhefällzal'arcns yttrande
I sitt yttrande över myndigheternas anslagsframställningar föreslår överbefälhavaren att läromedelscentralen tilldelas ett 1 000-kronorsanslag.
FåredraR<mdens överväganden
Jag kan i huvudsak godta inriktningen av verksamheten under programplaneperioden.
Inriktningen mot en fullständig intäktsfinansiering av läromedelscentralens verksamhet bör fullföljas. Med hänsyn härtill bör inte någon personalram för läromedelscentralen redovisas gentemot riksdagen.
Jag vill erinra om att det ankommer på regeringen att fastställa omfattningen av den rörliga krediten.
Min beräkning av medelsbehovet framgår av sammanställningen över
kostnader och medelsbehov. Med hänvisning till denna hemställer jag att
regeringen föreslår riksdagen
att till Försvarets liiromedelscentral för budgetåret 1985/86 anvisa
ett förslagsanslag av I 000 kr.

Krigsarkivet
Krigsarkivet har produktionsansvar för depåtjänsten och forskarservicen i Stockholm och för arkivservicen till myndigheterna inom försvarsdepartementets verksamhetsområde. Krigsarkivet är arkivmyndighet enligt
allmänna arkivstadgan (1961: 590).
Chef förkrigsarkivet är en krigsarkivarie. Arkivet är organiserat på sex
sektioner.
Krigsarkivet ligger i Stockholm.
Verksamheten under delprogrammet Krigsarkivet budgeteras på ett primäruppdrag inom dclproduktionsområdet Allmän ledning och förbandsverksamhet.
Verksamheten finansieras från förslagsanslaget Krigsarkivet. Som uppbördsmedel redovisas inkomster av kopieringsvcrksamhet.

Planering för perioden 1985/86-1989/90
Krivarki1·e1 anför bl. a. följande.
Servicen åt forskare och utbildningen i arkivfrågor kommer att bedrivas
i oförändrad omfattning. Myndighetsservice kommer att prioriteras.
En förutsättning för att leveranser av handlingar skall kunna tas emot är
att lokaler som övertas i Solvallaområdet kan iordningställas.
Den av överbefälhavaren beräknade utvecklingen av anslaget Krigsarkivct framgår av följande sammanställning (prisläge februari 1984: l 000-tal
kr.).
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1984/85

1985/86

1986/87

1987/88

1988/89

1989/90

Summa
1985/90

6105 1

7760

7760

7760

7760

h l'iO

37190

1

Prisläge februari 1983.
Den av överbefälhavaren planerade personalutvecklingi.:n (antal anställ-

da omräknat till personår) inom arkivet framgår av följande sammanställning.
1984/85

1985/86

1986/87

1987/88

1988/89

1989/90

29

29

28

28

28

28

F 14. Krigsarkivet
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

6429247
6105 000
7950000

Kostnoder och medelsbC'hm· (I 000-ta/ kr.)
Primäruppdrag m. m.

1983/84

1984/85

1985/81)

Krigsarkivet

Föredraganden

Planerat

Utfall

Planerat

Krigsarkivet: Allmän
ledning och förbandsverksamhet

5665

6484

6165

8208

8015

Kostnader

5665

6484

6165

11208

8015

Ti/lkommerlm·går:
Intäkter av foto
Medgiven prisreglering

- 40
+660

-55

-60

-65

-65

Medelsbehov

6285

6429

6105

8143

7950

Personal
Persom1lkategori

Antal anställda omräknat till personår
1983/84

Civil personal'

1984/85

1985/86

Planerat

Utfall

Planerat

Krigsarkivet

Föredraganden

29 2

30 2

29 2

292

29 2

' Exkl. lönebidragsanställda och beredskapsarbctare.
Varav ett personår för utbildning till arkivbokbindare och papperskonservator.

1

Prop. 1984/85: 100
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Budgetåret 1983/84
Krigsarki1·e1 anger att planerad verksamhet i stort har genomförts. Bl. a.
har upphyggnaden av moderna tätpackningsanläggningar för försvarets
arkivhandlingar fortsatt. Kurser för arkivvardare och arkivförestandare
har genomförts.

Budgetaret 1984/85
Den planerade inriktningen av verksamheten bedöms i huvudsak kunna
följas.
Budgetåret 1985/86
Krigsarki1·er

Förändringarna i förhållande till budgetilret 1984/85 motiveras på följande sätt.
A. Pris- och löneomräkning
Kostnaderna ökar med 449 000 kr.
B. Uppgiftsförändringar
I.
2.
3.
4.
kr.

Ökade intäkter minskar medelshehovet med 5 000 kr.
För lokaler behövs ytterligare 480000 kr.
Anskaffning av tätpackningshyllor ökar kostnaderna med I 260000 kr.
Övriga volymförändringar gör att kostnaderna minskar med 146 000

Överhefiillu1w1rens yttrande
Krigsarkivets an slagsyrkande hör minskas med 200 000 kr. på grund av
uppkomna vakanser och med 183 000 kr. för felaktig löneuppräkning.
Föredragandens Öl'en·iiganden

Jag kan i huvudsak godta vad krigsarkivet har anfört om verksamheten
under programplaneperioden.
Min beräkning av medelsbehovet framgår av sammanställningen över
kostnader och medelsbehov. Vid min bedömning av krigsarkivets medelsbehov har jag tagit hänsyn till den reducering av anslaget med 2 % som en
tillämpning av huvudförslaget innebär. Jag har vidare beräknat medel för
engångsanskaffning av tätpackningshyllor.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Krigsarkfret för budgetåret 1985/86 anvisa ett förslagsanslag
av 7950000 kr.
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Statens försvarshistoriska museer
Statens försvarshistoriska museer omfattar armemuseum. marinmuseum och flygvapenmuseum och har bl. a. till uppgift att bevara föremål av
hetydelsc för kunskapen om det svenska försvarets verksamhet och utveckling genom tiderna, att verka för information härom samt att främja
studier och forskning i ämnen inom sitt omrä<le.
Försvarsmuseerna leds av en styrelse. Varje museum förestäs av en
chef.
Armemuseum ligger i Stockholm, marinmuscum i Karlskrona och flygvapenmuseum i Linköping.
Verksamheten under delprogrammet Statens fiirsvarshistoriska museer
bu<lgcteras på fyra primäruppdrag inom delproduktionsområdct Allmän
ledning och förbandsvcrksamhet. ett för resp. museum samt ett för den
centrala ledningen.
Verksamheten finansieras från förslagsanslaget Statens försvarshistoriska museer. Som uppbördsmedcl redovisas inkomster av inträdesavgifter.

Planering för perioden 1985/86-1989/90
Beträffande utvecklingen av delprogrammet anför statens för.\Tarshistoriska mu.l"l't'I" bl. a. följande.
Museerna skall bedriva insamlande, bevarande. bearbetande, offentliggörande samt rådgivande och stödjande verksamhet.
Den av statens försvarshistoriska museer beräknade utvecklingen av
anslaget Statens försvarshistoriska museer framgår av följande sammanställning (prisläge februari 1984: I 000-tal kr.).
1984/85

1985/86

1986/87

1987/88

1988/89

1989190

Summa
1985/90

10420 1

12270

11670

11670

11670

11670

58950

1

Prisläge februari 1983.

Den av försvarsmuseerna planerade personalutvccklingen (antal anställda omräknat till personår) inom museerna framgår av följande sammanställning.
1984/85

1985/86

1986/87

1987/88

1988/89

1989190

45.'i

45.5

45

45

45

45
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F 15. Statens förs\'arshistoriska museer

1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

11259335
10420000
11 350000

Kostnader och meddshehov ( 1 000-tal kr.)
Verksamhet

1983/84
Planerat

Utfall

1984/85

1985/86

Planerat

Statens
Förcdraförsvars- ganden
historiska
museer

Statens försvarshistoriska musi:er: Allmän
ledning och förbandsverksamhet
Central ledning
Armemuscum
Marinmusi:um
Flygvapenmuseum

415
5 500
1905
1740

417
6533
2 353
2005

440
6100
2000
1910

450
7 505
2 190
2 155

840
6710
2 155
1840

Kostnader

9560

11308

10450

12300

11545

-30

-49

-30

-30

-155
-40

11259

10420

12270

11350

Tillkommer/al'går:
Inträdesavgifter vid
al Armemuseum
b) Marinmuseum
c) flygvapenmuseum
Medgiven prisrcglcring
Mcdelsbehov

+1775

11305

Personal
Primäruppdrag

Antal anställda omräknat till personär
1984/85

1985/86

Utfall

Planerat

Statens
försvarshistoriska
museer

27

29
8
8

29
8
9

3
27,5
8
8

45,5

46,5 1

46,5

1983/84
Planerat

Central ledning
Armcmuseum
Marinmuseum
Flygvapenmuseum

0,5
27,5
7
8

43
1

0.5
8

7
42

0,5

Föredraganden

Härutöver finns 18 löncbidragsanställda.

Budgetåret 1983/84

Statensförsvarshistoriska museer anger i sin redovisning av verksamheten under budgetåret 1983/84 att styrelsen medverkat i en utredning avseende försvarsmuseernas organisation m. m.
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Armemuseum har fortsatt projekteringen för ombyggnad, renovering
och överflyttning av vissa verksamheter till flyglarna.
Marinmuseum har utnyttjat resurser för magasinsflyttning.
Flygvapenmuseum har inlett en utställningsverksamhet i nyuppförd museibyggnad.
Budgetåret 1984/85
Den inriktning av verksamheten som anges i prop. 1983/84: 100 bil. 6
(FöU 15, rskr 219l och i reglcringsbrevet för budgetåret 1984/85 bedöms i

stort sett kunna följas.
Budgetåret 1985/86
Statens förs1·arshistoriska museer
Förändringarna i förhållande till budgetåret 1984/85 motiverar statens
försvarshistoriska museer på följande sätt.
A. Pris- och löneomriikning
Pris- och löneomräkningen innebär att kostnaderna ökar med 1 115 000
kr.
B. Uppgiftsförändringar
I.

Vid

flygvapenmuseum föreslås en tjänst för byråsekreterare

(+ 135 000 kr.).
Ö1•crhefällwl'arens yttrande
I sitt yttrande över myndigheternas anslagsframställningar anger överbefälhavaren att statens försvarshistoriska museers ram för budgetåret
1985/86 enligt regeringens anvisningar skall minskas med 2 % i förhållande
till budgetåret 1984/85. Överbefälhavaren anser att en tvilprocentig minskning skulle medföra orimliga konsekvenser. Han föreslår därför att museerna fritas från detta krav. Överbefälhavaren godtar museernas planering för budgetåret 1985/86 och föreslår att anslaget förs upp med
10 660 000 kr.
FöredraRandcns ii1·en'iiRandcn
Jag kan i huvudsak godta vad statens försvarshistoriska museer har
anfört om verksamheten under programplaneperioden.
Försvarets rationaliseringsinstitut har på regeringens uppdrag under
budgetåret 1983/84 redovisat en översyn av statens försvarshistoriska museers verksamhet. Jag delar institutets uppfattning att en förstärkning av
den centrala ledningen bör ske bl. a. genom att en tjänst för myndighetschef inrättas. Tjänsten bör delvis finansieras genom att entreavgifler införs
vid armemuseum. Även vid flygvapenmuseum bör entreavgifter införas så
snart utställningsverksamheten medger detta. Jag bedömer emellertid att
detta inte är möjligt redan under budgetåret 198.'i/86.
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Min beriikning av mcdelsbehovet framgår av sammanställningen över
kostnader och medels behov. Jag har därvid utöver nämnda tjänst för
myndighetschef beräknat medel för armcmuseums flyttning till nya förrådslokaler.
Vid en samlad bedömning av museernas medelsbehov har jag funnit att
anslaget bör reduceras med 2 %.
Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen
föreslår riksdagen att
I. bemyndiga regeringen att inrätta en extra ordinarie tjänst för chef
för statens försvarshistoriska museer.
2. till Statens f("irs1·arshistoriska m11s1•er för budgetåret 1985/86 anvisa ett förslagsanslag av 11 350000 kr.

Frivilliga försvarsorganisationer m. m.
De frivilliga försvarsorganisationerna bedriver försvarsupplysning och
rekryterings verksamhet, medverkar vid och leder viss utbildning av frivillig personal samt tecknar avtal med. registrerar och krigsplacerar viss
sådan personal.
Verksamheten under delprogrammet Frivilliga försvarsorganisationer
m. m. budgeteras på två primäruppdrag inom delproduktionsområdena
Allmän ledning och förbandsverksamhet samt Utbildning till och av fast
anställd personalm. fl.
Verksamheten finansieras från förslagsanslaget Frivilliga försvarsorganisationer m. m.

Planering för perioden 1985/86-1989/90
Beträffande utvecklingen av delprogrammet anför ii1·erhcfä/lwmren
bl. a. följande.
Frivilligverksamheten är så betydelsefull att den även i fortsättningen
kommer att prioriteras. Stor uppmärksamhet behöver ägnas åt såväl rekrytering som utbildning av medlemmar.
Verksamheten inom de frivilliga försvarsorganisationerna styrs av försvarsgrenarnas personal- och uthildningsbehov. F. n. råder i första hand
brist på frivillig sambandspersonal och sjukvårdspersonal themvärnssamariter) inom hemvärnet samt !ottor och bilkårister inom samtliga försvarsgrenar. Härutöver finns behov av frivillig utbildning avseende värnpliktiga plutonchefer inom armen.
Den av överbefälhavaren beräknade utvecklingen av anslaget Frivilliga
försvarsorganisationer m. m. framgår av följande sammanställning (prisläge februari 1984: 1000-tal kr.).

Prop. 1984/85:100 Bilaga 6 Försvarsdepartementet
1985/86

1984/85

1986/87

1987/88

1988/89

1989/90

191
Summa
19l'-'i/90

72800 1
1

78250

78 250

78250

78250

78 250

391250

Prisläge februari 1983.

F 16. Frh·illiga förs\'arsorganisationer m. m.
1983/84 utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

74300000
72800000
75 000 000

Kostnader och medc/shelw1• (I 000-ta/ kr. J
Primäruppdrag m. m.

1983/84

1984/85

1985/86

Planerat

Utfall

Planerat

Överbefälhavaren

Fliredraganden

21 882

20720

Frivilliga försvarsorganisationer m. m.:
Allmän ledning och
förbands verksamhet
Utbildning till och
av fast anställd persona! m. fl.

19197

19197

20127

50103

50 !03

52673

56368

54280

Ko~tnader

69300

74300

72800

78250

75000

74300

72800

78250

75000

Tillkommer:

Medgiven prisreglering
Medclsbehov

+5000
74300

Budgetåret 1983/84

Öl'crhefälha\'lm:n anger att verksamheten i stort hållits vid tidigare nivå
eller tvingats nedgå något till följd av bristande resurser. Genom att kostnaderna inte kunnat hållas inom ursprungligen anvisade ramar, har tillskott
av prisregleringsmcdel varit en förutsättning för verksamhetens genomförande. Intresset för frivillig försvarsverksamhet fortsätter att stiga. Flera
organisationer noterar ökat medlemsantal.
Budgetåret 1984/85
För budgetåret har något större resurser ställts till förfogande än tidigare. Trots fortsatt rationalisering. större kostnadsmedvctande hos organisationerna och en ökad insats av frivilligt arbete finner dock överbefälhavaren de för budgetåret 1984/85 anvisade medlen för små. För att undgå
allvarliga konsekvenser för krigsorganisationen och bibehålla nuvarande
starka engagemang från många frivilliga är det nödvändigt att kunna tillföra
ytterligare medel.
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Budgetåret 1985/86

Ö1·erbefiilhavarcn
Med hänsyn till vad som har anförts om budgetiiret 1984/85 samt till den
beräknade pris- och löneutvecklingen hemställer överbefälhavaren att anslaget ökas med 5 450000 kr.

F1"iredragandens c"iven·iiganden
Jag kan i huvudsak godta vad överbefälhavaren har anfört om verksamheten under programplaneperioden.
Min beräkning av medelsbehovet framgår av sammanställningen över
kostnader och medels behov.
Med hänvisning till sammanställningen hemstiiller jag att regeringen
föreslår riksdagen
att till Fril'il/iga j("irn·arsorganisationer m. m. för budgetåret
1985/86 anvisa ett förslagsanslag av 75 000000 kr.

Försvarets datacentral
Försvarets datacentral skall på uppdrag utföra databehandling åt myndigheter inom försvarsdepartementets område samt medverka vid utveckling. modifiering och ADB-teknisk förvaltning av datorbaserade informationssystem.
Försvarets datacentral leds av en styrelse. Under chefen för datacentralen lyder enheter för teknik. produktion, systemutveckling och administration.
Driftledningen är i huvudsak lokaliserad till Stockholm. Lokala produktionsorgan finns i Arboga. Karlstad, Kristianstad. Stockholm och Östersund.
Verksamheten inom delprogrammet Försvarets datacentral budgeteras
på två primäruppdrag inom delproduktionsområdena Allmän ledning och
förbands verksamhet och Centralt vidtagen materielanskaffning m. m.
Verksamheten under primäruppdraget Försvarets datacentral: Allmän
ledning och förbands verksamhet redovisas som självbärande.

Planering för perioden 1985/86-1989/90
Beträffande utvecklingen av delprogrammet anför får.1·1·arcts datacentral bl. a. följande.
Datacentralens planering påverkas starkt av att en ny datakraftstruktur

börjar införas !Struktur 90l.
Vid införandet av ''Struktur 90" har försvarets datacentral det direkta
ansvaret för att organisera det centrala stödet till ADB-användarna och
utbilda datapersonalen i nya metoder och ny teknik.
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Det iir naturligt att datacentrakns verksamhet måste anpassas till de
föriindrade krav som kan komma att stiillas med anledning av vad ··struktur 90-projektct'' ger men det är inte möjligt att redan nu avgöra vilka
förändringar som bör genomföras.
Inriktningen mol decentralisering av ADB-verksamheten får konsekvenser iiven för vad som brukar betecknas som ~tordatorverksamhet. Inte sft
::.1tt den försvinner eller i absoluta tal minskar i omfattning. men den iindrar

karaktär. De lokala datorerna kan inte fungera isolerade. De mfiste samverka med andra datorer och andra system. inte minst de bassystem av
olika slag som under överskftdlig tid kommer att utnyttja centrala datorre~urser.

Samverkan och kommunikation blir huvudfragor inom ADB-verksamheten under hela planeringsperioden. Försvarets datacentral ser som
en av sina väsentligaste uppgifter all bidra till goda lösningar inom dessa

områden.
Den av datacentralen beräknade iirsomslutningen under anslaget Försvarets datacentral !exkl. primäruppdraget Försvarets datacentral: Centralt vidtagen materielanskaffning m. m. I framgår av följande sammanställning (prisläge februari 1984: I 000-tal kr. I.
1984/85

1985/86

1986/87

1987i88

1988/89

1989/90

Summa
1985/90

91091

96831

92001

90001

91001

R9001

458835

Den av försvarets datacentral planerade personalutvecklingen (antal
anställda omräknat till personår) inom datacentralen framgår av följande
sammanställning.
1984/85

1985/86

1986187

1987/88

1988/89

1989/90

260

255

250

240

230

220

13

Riksdai.:en 1984185. I .1aml. Nr /00. BilaKa 6
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F 17. Fiirsrnrets datacentral
1983/84 Utgift

17 236000

1984/8.'.i Anslag

121.51000

198.'.i/86 Förslag

702 r ooo

Bl'.ltiillningshcm_\'lldiganden och hew/11i11gsmcdc/ I I 000-tal kr.)
Primiiruppdrag m. m.

19~W85

1985/8(>

Hem.

Bet.

h>rsvarets <.latacentral:
Allmim kdninE? och
förbamlsve1i..s;1mhet
Centralt vidtagen
m<itericlanskaffmnµ m. m.

Förs\'arets datacentral

h>rcdragandc.n

Hem.

lkm.

Bet.

91>331

91091

Rct.

%.l'll

12 150

13 020

7020

103241

109351

103351

-91 090

-96 330

-% 330

12151

13021

7021

Ko>tna<.lcr

Til/k,nnmcr/ai·går:
Intäkter
Medelsbehov
Bemyndigan<.lebehl>V

Kostnader och intäkter (I 000-tal kr.)
Kostnader/intakter
för primiiruppdraget
Förwarets <.latacentral: Allmiin lc:dning
och förbandsverksamhct

1983/84

1984/85

1985/86

Planerat

Ctfall

Planerat

Förs varets
datacentral

foredragandcn

7-171

Ingående balans den
I juli ri:-sp. [ir
Utgifter

-911~9

7 473
-94 384

3000
-91091

3 000
-96331

3 000
-%331

Summa utgifter

-83686

-86911

-88091

-963.~I

-96331

894K'i
1

89 910
I

91090
I

%830
I

96830
I

5800

.~000

3000

3500

3500

Tillkomm<'r/a1·gi/r:
lnh1mster
Medelsbchov
Utgilemk balans den
30 juni resp. år

Personal
PersonalkategL>ri

Antal anstiillda omriiknat till pcrsL>nilr

1983184

Civil personal

1984/85

198'i8h

Planerat

Utfall

Planerat

Förs varet;.
datacentral

Föredraganden

265

250

260

255

255
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B u d g e t ii r e t 1 9 8 3 I K 4

Fiir.1·1·ar1•1.1· d11111cc•n1rnl anger sm redovisning av verksamheten att
produktionen vid datoranliiggningarna har fungerat väl. Verksamheten har
ökat ytterligare och be!iiggningen har varit hög.
Förmedling av persondatorer startade den 1 juli 1982. Under budgetåret
har ca 140 datorer, ca 185 taminaler och ca 10 ordbehandlingsutrustningar
förmedlats.
Stordatordriften i Kristianstad och Östersund har planenligt avvecklats i
och med utgilngen av år 198.\.
Behovet av dataregistrering har minskat planenligt. Stansenheten i Kristianstad har avvecklats den 1 september 1983.
Utvecklingen av försvarets datacentrals kommunikation~nät har fortsatt.
Efterfrågan på tjänster för systemutveckling har varit hög men har inte
alltid kunnat täckas. Nyrekrytering av si!viil uppdrag~ledare som systemerare/programmerare har dock kunnat ske. Andelen uppdrag inom smädatorområdet och med inriktning mot '"Struktur 90 .. har successivt ökat.
Datacentralens priser har. utom vad giiller vissa persontjiinster, genom
ökat utnyttjande och fortg[iende produktivitetshöjning kunnat hällas oförändrade.
Budgetåret 1984/85
Den planerade inriktningen av verksamheten bedöms kunna följas.
Organisationen kommer i stort att vara ofi.iriindrad.
En lokalt integrerad organisation som biittre svarar mot kundernas behov kommer att prövas i Arboga och Karlstad. En platschcf med ansvar
för datacentralens totala verksamhet pft dessa orter kommer att tillsättas.
Lämplig organisation i Stockholm, där verksamheten iir mer mangskiftande, utreds senare.
För stordatordriften byts datorutrustningar i Karlstad. Viss öve1i'öring
av datorbearbetningar sker till Arboga och Karlstad från Stockholm.
En funktion för marknadsföring inrättas försöksvis.
Budgetåret 1985/S6

Fiir.ITarets dawcenTral
Datacentralen begiir ett anslag om 1.\ 020000 kr. för anskaffning av datorutrustning m. m.

Ö1·erhefiilharnre11s vttrandc
Överbefälhavaren tillstyrker datacentralens planering och föreslår att
anslaget förs upp med 13 021 000 kr.
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FiireJraRanJcns cil·cn·iigancfrn

Min beräkning av medelsbehovct framg[ir av sammanstiillningarna över
bestiillningsbcmyndiganden och bctalningsmedcl samt kostnader och intäkter. Jag har beräknat 7 020 000 kr. för anskaffning av datorutrustning.
För att finansiera förmedlingen av datorutrustning utgår jag från att datacentralens rörelsekapital utnyttjas och att den rörliga krediten hos riksgäldskontoret kan utökas.
Med hiinvisning till vad jag har anfört och till sammanställningarna
.hemställer jag att regeringen föresl{ir riksdagen
att till Fiir.\Tarets Jataccntral for hudgetåret 1985/86 anvisa ett
förslagsanslag av 7 021 000 kr.

F 18. Vissa nämnder m. m. inom det militära försvaret
1983/84 utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

12078 389
12 500000
12 890000

Från anslaget täcks fr. o. m. budgetåret 1983/84 kostnader för vapenfrinämndcn. värnpliktsnämnden, försvarets fastighetsnämnd. försvarets personalnämnd, riksvärderingsnämndcn, de lokala värdcringsniimndcrna. försvarets skaderegleringsnämnd. försvarets personalvårdsnämnd. försvarets
skolnämnd. sakkunniga för rådgi\ ning i publicitetsfrågor, militära arbetstidsdelegationcn. fiskeskyddsnämndcr inom försvarsdepartementets verksamhetsområde. försvarets arbetstidsniimnd, försvarets underriittelsenämnd. militärledningens rådgivande nämnd och försvarets centrala forslagskommittc.
KostnaJer och 111cdelshelw1· (I 000-tal kr.i

•

Primäruppdrag m. m.

1983/84
Planerat

I. Vapenfrini1mnden
" Viirnpliktsnämndcn
3. Försvarets fastighetsnämnd
4. Fiirwan:ts personalnämnd
5. Övriga nämnder
Kostnader

Til!k1m1m,·r!a1·g,/r:
Medgiven prisrcglcring
Mcdelshehov

Utfall

1984/85

1985/86

Planerat

N:imnden Föredraganden

8 365
I 660

8 291
1915

8560
I 925

8711
2646

8 500
2 375

655

017

680

090

680

625
W5

fil7
638

ooO
075

710
698

700
635

11900

12078

12500

13455

12890

12078

12 500

13455

12890

800
12700
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Personal
Personalkatc:gori

Antal anställda omriiknat till p..:rsoni1r
1983/84

1984/8.'i

198.'i/86

Planerat

Utfall

Planerat

Nämnden Föredraganden

17
6

17

6

17
6

17
6

17
6

4
4

4

4

4

4

6
6

5
5

'.!

'.!

2

2

'.!

\iapcnfriniim11Jcn

Handläggande per~onal
Ovrig personal
\'iimplilasniimndc11

Handläggande personal
Övrig personal
Fiin1·an·rs ./i1sli).!hersniim11d

Handhiggande personal
Övrig personal
För.1Tarcrs pcrsonalniimnd

lfandläggande personal
Ovrig personal

I

36

36

36

I

40

38

I. \/apenfrinämndcn
a) Pris- och löneomräkningen medför att kostnaderna ökar med 190000
kr.
bl Nämnden beräknar att kostnaderna för köp av datakraft minskar med
40000 kr.
2. Viimp/iktsniimnden
a) Pris- och löneomräkningen ökar kostnaderna med 125 000 kr.
hJ För personalförstärkningar erfordras ytterligare 532 000 kr.
c) För ordbehandling erfordras ytterligare 64 000 kr.

3. Försl'lirets fastighetsniimnd
Pris- och löneomräkningen ökar kostnaderna med 10000 kr.

4. Försl'arets personalnämnd
Pris- och löneomräkningen medför att kostnaderna ökar med 50000 kr.

5. Öi·riga nämnder
Pris- och löneomräkning samt vissa volymförändringar inom de övriga
nämnderna medför att kostnaderna ökar med 23 000 kr.

Föredragandens ö1·erviiganden
Med hänvisning till sammanställningen över kostnader och medelshehov
beräknar jag anslaget för nästa budgetår till 12890000 kr. Vid min bedömning av nämndernas medelsbehov har jag tagit hänsyn till den reducering
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av anslaget med 2 r:;(, som en tifömpning av huvudförslaget medför, rör
värnpliktsnämnden har jag heriiknat medel för en ordhehandlingsmaskin.
tn handliiggartjänst samt en hitriidest.iiinst.
Jag hemstiiller att regeringen föreslår riksdagen
att till Vissa niimnder m. m. inom det 111ilitiirafiir.1Tarct för budgetåret 1985/86 anvisa ett förslagsanslag av 12 890000 kr.

F 19. Reglering av prisstcgringar för det militära försvarrt
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
I985/8h Förslag
1

I 650 000 000

2 150000000

Utgiftt:rna redovisas under övriga an-,lag inom utgiftsramcn för det militiira förwa-

rrt.

Anslagen inom utgif'tsramen för det militära försvaret är för budgetilret
1985/86 berLiknade i pris- och löneliigct februari 1984. Anslaget Reglering
av prisstegringar för det militära försvaret är avsett att tiicka sådana prisoch löneökningar som inträffar från februari 1984 till det genomsnittliga
prisliiget budgetåret 1985/86. Anslaget är ett s. k. tiiekningsanslag som inte
skall belastas.
Budgethet 1985/86
Under avsnittet 5.11.2 Ramheriikning för budget;\rct 1985/86 m. m. Is.
75 l har jag angett hur jag har beräknat kompensationen för pris- och
löneskgringar för niista budgetår. Med hiinvisning till vad jag har anfört
diir hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen
att till Reglering m· prisstcgringar .fi'ir det militiira .flir.1·1·aret för
budgetåret 1985/86 anvisa ett förslagsanslag av 2 150000000 kr.

Prop. 1984/85: 100

6

Bilaga 6

Försvarsdepartementet

199

Civilförsvaret

6.1 Inledning
Civilförsvarets verksamhet har till syfte att vid väpnade angrepp mot
landet skydda och rädda civilbefolkningens liv samt enskild och civil
allmän egendom. Uppgiften att skydda och rädda liv kommer naturligtvis i
första hand. Under fredstid planläggs verksamheten. hyggs skyddsrum.
anskaffas och förråd~hf1lls materiel. utbildas personal osv.
Civilförsvarsstyrelsen utövar under regeringen den centrala ledningen
av civilförsvaret och iir central förvaltningsmyndighet för civilförsvaret.
På regional och lokal nivå handhas civilförsvarsuppgifterna av civilbefälhavarna och länsstyrelserna samt till viss del av kommunerna.
Försvarets planerings- och ekonomisystem tillämpas inom civilförsvarsstyn:lsens verksamhetsomritde. Planeringen är inriktad på underhttll och
ut veckling av enheter i krigsorganisationen för ledning och undsättning
m. m. samt på vidtagande! av skyddsåtgärder. främst genom byggande av
skyddsrum och anskaffning av andningsskydd.
Civilförsvaret bildar ett huvudprogram. Inom detta finns delprogram för
skydd för befolkningen, räddningstjänst och administration. Verksamheten indelas i följande produktionsomr{1den.
- Administration
- Utbildning
Underhåll och förrådsverksamhet
Materielanskaffning
Anskaffning av anläggningar förkrigsorganisationen
Anskaffning av anläggningar för fredsorganisationen
- Skyddsrum för befolkningen
- Forskning och utveckling
- Kommunal planläggning m. m.
Målen för verksamheten har angetts i 1982 ars försvarsbeslut. Huvudinriktningen skall enligt beslutet även i fortsättningen vara att ge befolkningen skydd mot verkningarna av konventionella stridsmedel. men ökad
uppmiirksamhet skall ägnas skyddet mot kärnvapen och kemiska stridsmedel. En strävan skall vara att astadkomma en stark samhällsanknytning,
och förutsättningar skall skapas för befolkningens aktiva deltagande i
civilförsvarsverksamheten. Riksdagen <prop. 1983/84: 40 bil. 2. FöU 7.
rskr 88) har därefter med hiinsyn till det rådande samhällsekonomiska och
statslinansiella liiget beslutat att amhitionsökningarna i 1982 års försvarsbeslut inte till alla delar skall genomförns i den takt som tidigare hade
planerats.
Försvarsbeslutet innebiir o<.:kså att kommunerna skall ta över ansvaret
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för ledningen av civilförsvarsverksamheten på lokal nivå i krig och det
planläggningsansvar i fred som hänger samman härmed. Riksdagen (prop.
1984/85:49. FöU 5. rskr 93) har nyligen beslutat om sådana ändringar i
civilförsvarslagen ( 1960: 74) och lagen ( 1964: 63) om kommunal beredskap
som behövs för att kunna genomföra beslutet om kommunernas ansvar för
civilförsvarsverksamheten. Tidigare reglering av civilförsvarschefernas·
verksamhet har ersatts med i stort sett motsvarande bestämmelser för
kommunerna. I civilförsvarslagcn regleras nu också kommunernas planläggningsansvar. Reglerna för skyddsrumshyggandet har ändrats p<I så sätt
att skyddsrumsplanen har ersatts av en skyddsplan som bl. a. skall innehålla uppgifter om tillgången på och behovet av skydd och om andra skyddsåtgiirder inom kommunen. Lagändringarna triider i kraft den I januari
1987. Enligt övergångsbestämmelserna gäller dock reglerna om kommunernas planläggningsansvar och om den ersättning som skall utgii till
kommunerna för planläggningen från den I januari 1985.
Genom försvarsbeslutet infördes också en hemskyddsorganisation.
Denna organisation skall ha till uppgift att genom information. rådgivning
och praktiska insatser biträda allmiinheten vid genomförandet av olika
skyddsåtgärder samt att utgöra en kontaktliink mellan främst kommunen
och civilbefolkningen.
Kommitten för samordning av den centrala ledningen av räddningstjänsten i fred och civilförsvarsverksamheten (CESAM-kommittcn) har den 8
mars 1984 avgett betänkandet (Ds Fö 1984: 2) Räddningsverket. Kommitten föreslår att nuvarande civilförsvarsstyrelsen. statens brandniimnd,
sprängämnesinspektionen och riksnämnden för kommunal beredskap avvecklas och att en ny central myndighet - räddningsverket - byggs upp.
Den samordningsfunktion avseende beredskapsplaneringen mot kärnkraftolyckor som ligger på statens strålskyddsinstitut föreslås hli knuten till
verket. Kommitten föreslår också att sjöfartsverkets uppgifter avseende
land- och sjötransporter av farligt gods skall föras över till det nya verket.
Utbildning i räddningstjänst för freds- och krigsuppgifterna skall enligt
förslaget ske integrerat och i första hand vid civilförsvarets utbildningsoch förrådsanläggningar (CUF AJ.
CESAM-kommittcns förslag innebär i övrigt en förskjutning av viss
verksamhet från central till regional och lokal nivå. Övningsverksamheten
vid CU F A skall enligt förslaget successivt avvecklas och i stället bedrivas
lokalt. Kommitten ser fördelar i att hanteringen av civilförsvarets materiel
förs över till kommunerna och föreslår att så sker redan nu med s. k. akutoch förstärkningsmateriel.
1982 ars kommittc om försvarets gemensamma myndigheter m. m., den
s. k. Hpg 5-kommitten. har i sitt betänkande (Ds Fö 1983: 5) Strukturförändringar och samordning tagit upp frågan om att till försvarets materielverk föra över civilförsvarsstyrelsens produktionsuppgiftcr för utveckling,
anskaffning och redovisning av materiel. Denna fråga måste enligt kommit-
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tens mening noga prövas mot bakgrund av andra pågående utredningar
angående samordning i olika instanser av elen fredstida räddningstjänsten,
kommunanknutet civilförsvar och civilförsvar~verksamhet i övrigt. Kommitten har också tagit upp frågan om det kan anses motiverat att behålla
den nuvarande tekniska kompetensen inom styrelsen för produktion av
skyddsrum och anläggningar. Statens planverk och fortifikationsförvaltningen skulle enligt kommitten kunna utnyttjas i ökad omfattning när det
gäller skyddsrumsproduktionen resp. produktionen av anläggningar för
civilförsvarets krigsorganisation.
Försvarets rationaliseringsinstitut <FRI) har i rapporten (nr 3.834401)
Civilförsvarets materielförsörjning redovisat resultatet av sina studier av
effekten av att produktionsuppgifterna för utveckling, anskaffning och
redovisning övertas av materielverket och försvarets sjukvårdsstyrclse.
FRI anser att den samverkan i materielförsörjningen som har förekommit
mellan civilförsvarsstyrelsen samt materielverket och sjukvårdsstyrelsen
har haft positiva effekter och att ytterligare positiva effekter kan uppnås
även i framtiden om denna samverkan utvecklas på ett målmedvetet sätt.
FRI förordar således en ökning av den samverkan som redan finns och inte
ett överförande av produktionsuppgifterna från civilförsvarsstyrelsen.
Kommitteförslagen har remissbehandlats och bereds f. n. Jag avser att
under våren 1985 återkomma till regeringen med förslag till proposition i de
frågor som tas upp i betänkandena och rapporten från FRI.
För att kommunerna skall kunna leda bl. a. civilförsvarsverksamhcten
på lokal nivå i krig fordras en ny beslutsordning i kommunerna. Utredningen om den kommunala beslutsprocessen m. m. under beredskap och krig
har lagt fram betänkandet <Os Fö 1984: 31 Kommunal beslutsordning under
beredskap och krig. Förslaget remissbehandlas f. n. Vidare har provp\anläggningskommitten - civilförsvaret och kommunerna (ProCKI i sitt betänkande <SOU 1984: 57) Kommunerna i totalförsvaret lämnat förslag om
bl. a. samordning mellan civilförsvarsplanläggning och annan kommunal
planläggning samt om totalförsvarsutbildning för förtroendevalda och
tjänstemän i kommunerna. Jag behandlar denna fråga under littera I Övrigt
totalförsvar, kommunal beredskap.
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6.2 Föregående budgetår (1983/841
6.2. 1 Verksamheten
Den verksamhet som planerades för budgeltirct 1983/84 har i stort sett
kunnat genomföras. 131. a. har förberedande åtgärder vidtagits inför övergangen den I januari 1987 till kommunal ledning av civilförsvarsverksamheten på lokal nivå i krig. Vissa åtgärder har också vidtagits för att
förbiittra krigsorganisationens beredskap.
Tillgängliga resurser har medgett att s. k. skyddsrumsbesked har kunnat
liimnas för produktion av ca 150000 skyddsrumsp\atser. Skyddsrumshesked för byggande av skyddsrum i småhusomrt1den har lämnats i kraftigt
reducerad omfattning under budgetåret 1983/84.

6.2.2 Det ekonomiska utfallet
Utgiftsramen för civilförsvar utom skyddsrum var i prisläget februari
1982 380680000 kr. (prop. 1982/83: 100 bil. 6 s. 185, FöU 9, rskr 271 l. Efter
omräkning till medelprisläget för budgetåret 1983/84 med försvarsprisindex
motsvarar detta ( 1.1145 x 380,68) avrundat 424,3 milj. kr. Utgiftsramen för
budgetåret 1982/83 överutnyttjades med 2, I milj. kr. Enligt de regler som
gällde för budgetåret 1982/83 (prop. 1976/77: 74 bil. I s. 138, FöU 13, rskr
311) skall beloppet dras från utgiftsramen för budgetåret 1983/84. Detta har
skett genom att prisregleringsmedlen har minskats i motsvarande mån. Det
tillgängliga utrymmet inom utgiftsramen för civilförsvar utom skyddsrum
budgetåret 1983/84 var alltså (424,3-2,1) 422.2 milj. kr.
Enligt riksrevisionsverkets budgetredovisning uppgick utgifterna inom
utgifts ramen för civilförsvar utom skyddsrum till 412.6 milj. kr. under
budgetåret 1983/84. Utgifterna var alltså 9.6milj. kr. mindre än den tillgängliga ramen. Regeringen kommer med stöd av riksdagens bemyndigande (prop. 1983/84: 100 bil. 6 s. 131. FöU 15, rskr 219) att beakta
underutnyttjandet när utgiftsramcn för civilförsvar utom skyddsrum för
budgetåret 1984/85 prisrcgleras.
Utgiftsramen för skyddsrum uppgick budgetåret 198:1/84 till 363.8
milj. kr. i prisHiget februari 1982 (prop. 1982/83: 100 bil. 6 s. 185, FöU 9.
rskr 271 l. Till detta belopp tillkommer 150 milj. kr. p[1 till äggsbudget I för
år 1983/84 (prop. 1983/84:25, FöU 9. rskr 118). Efter omriikning till
medelprisläget för budgetåret 1983/84 med nettoprisindex motsvarar detta
( 1.1236 x 513 ,8) avrundat 577 .3 milj. kr. Enligt riksrevisionsverkets hudgctredovisning uppgick utgifterna for skyddsrum till 588,) milj. kr. Utgifterna var alltså 11 milj. kr. större än tillgängliga medel. Detta överutnyttjande kan beaktas när anslaget för skyddsrum för budgetåret 1984/85 skall
pris regleras.
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6.2.3 Hcmställan
Jag hemställer att regeringen heredcr riksdagen tillfallc
att ta del av vad jag har anfört om <.:ivilförsvaret under hudget[iret
1983/84.
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6.3 Innevarande budgetar (1984/85)
6.3.1 Verksamheten
Verksamheten unda budgt:tfiret 1984/85 bedrivs enligt riksdagens ( prop.
1983/84: !00 bil. 6. FöU 15, rskr 219) beslut om riktlinjer för civilförsvarets
fortsatta utveckling och om ekonomiska resurser för civilförsvaret samt
cnli~t regleringshrevet för budgetåret. Förberedelserna för övergången till
kommunal ledning av civilförsvarsverksamheten på lokal nivå i krig och
för införandet av en till den kommunala ledningen anpassad krigsorganisation (Org 80 K) prioriteras före annan verksamhet. Utbildningen i Brännebrona har överförts till en ny utbildningsanläggning i Skövde.

6.3.2 Hemställan
Jag hemställer att regeringen bereder riksdagen tillfälle
att ta del av vad jag har anfört om civilförsvaret under budgetåret
1984/85.
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6.4. l Civilförsvarsstyrelsen
Civilförsvarsstyrclsen har i sm programplan för perioden 1985/861989/90 utgått frän den inriktning som anges i 1982 års försvarsheslut och
regeringens beslut den 15 mars 1984 om anvisningar för programplaneringen. Programplanen iir den tredje programplanen efter försvarsbeslutet och
plancringspcriodcn sträcker sig tre år bortom nästa försvarsbeslut år 1987.
Några stora förändringar av planeringsförutsiittningarna har inte inträffat
sed<tn försvarsbeslutet. Tidigare inriktning ligger därför i huvudsak fast.
Innehållet i den lagrådsremiss som föregick riksdagens beslut om de
ändringar i civilförsvarslagen ( l 960: 74 l och lagen ( l 964: 63 lom kommunal
beredskap som behövs för att kunna genomföra beslutet om kommunernas
ansvar fiir civilförsvarsverksamheten har heaktats i planeringen. Civilför~varsstyrclsen

har dock endast beräknat medel för ersättning till kommu-

nerna för civilförsvarsplanHiggningen och förutsatt att riksnamnden för
kommunal beredskap täcker de kostnader som översynen av övrig kommunal planläggning för med sig. Kommittens för samordning av den central<• ledningen av räddningstjänsten i fred och civilförsvarsverksamheten
tCESAM-kommitten) förslag har inte lagts till grund för programplanen.
Vissa fögärder som avser den centrala administrationen har emellertid
inplanerats för att förbereda ett genomförande av förslaget.
I programplanen redovisas en slutlig plan för förberedelserna för kommum:rnas övertagande av ansvaret för ledningen av civilförsvarsverksamheten på lokal nivi! i krig och för genomförande av civilförsvarsplanläggning:en. Det förutsätts att kommunerna påbörjar sin planläggning snarast
efter den I januari 1985 och övertar ledningsansvaret den I januari 1987.
Samtidigt som kommunerna övertar ledningen av den lokala civilförsvarsverksamhctcn i krig införs en till den kommunala ledningen anpassad
krigsorganisation 10rg 80 K). Org 80 K innebär att varje kommun tilldelas
minst en civilförsvarsstab, en eller flera kommunala brandgrupper och ett
antal hemskyddsgrupper. En kommun kan dessutom tilldelas andra resurser t. ex. en eller flera undsättningsplutoncr. Den nya krigsorganisationen ryms inom en personalram på ca 150000 personer. Org 80 K baseras
i huvudsak på de tidigare prioriterade A- och B-enheterna. Personal och
materiel koncentreras till dessa enheter. C-enheterna avvecklas den I
januari 1987. Med Org 80 K införs hemskyddsorganisationen i krigsorganisationen. Övningsverksamheten inriktas mot att samtliga A-enheter övas
vart tredje år och B-enheter vart ljärde år. Mobiliseringsövning genomförs
vart ljärde år. Civilförsvarsstahernas övningsverksamhet samordnas med
ledningsövningarna av totalförsvaret p[i lokal nivå.
Under planeringsperioden avvecklas ordnings- och bevakningsenheter-
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na inom civilförsvaret. Programansvaret för sjukvi\rdsplutonerna förs över
till socialstyrelsen. Produktionsansvaret för plutonerna ligger dock kvar p;i
civilförsvarsstyrelsen. Chefen för flygvapnet övertar produktionsansvar
m. m. för alarmningstjiinsten i flygvapnets stridsledningscentraler. Programansvaret för alarmeringstjiinsten ligger kvar hos civilförsvarsstyrelsen.
Vad gäller skyddet för befolkningen fortsätter arbetet med att förbättra
alarmeringssystemet. Möjligheterna att bygga skyddsrum skall så långt
möjligt tillvaratas i samband med nybyggnation i skyddsrumsorterna.
Civilförsvarsstyrelsen föreslår i programplanen nya riktlinjer för prioritering av skyddsrumsproduktionen i samband med nybyggnad. Förutsättningar fi.ir att göra avgränsningar inom skyddsrumsorterna och för att
bcgriinsa skyddsrumsproduktionen i vissa områden med lägre risk skapas
genom de skyddsplaner som nu skall utarbetas av kommunerna. Ökade
insatser avses bli genomförda för att täcka allvarliga skyddsrumsbrister
genom produktion utan samband med nybyggnad.
Produktionen av skyddsrum i samband med ny- och ombyggnad planeras ge ca 190 000 skyddsrumsplatser va1je budgetår under perioden. Antalet producerade skyddsrum utan samband med ny- eller ombyggnad beräknas öka från 88 objekt under budgetåret I 985186 till 130 objekt om året
under periodens två sista {1r. Sammanlagt innebiir detta en skyddsrumsproduktion under perioden om ca 1 milj. skyddsrumsplatser.
Hemskyddsorgani~ationen. som vid planeringsperiodens slut skall vara
helt uppbygd. kommer all best;'t av 8000 hemskyddsgrupper med tre befattningshavare i varje grupp. Uppbyggnaden av grupperna, som beräknas
ha genomförts till 60% den 1 januari 1987. inriktas mot att det vid denna
tidpunkt finns minst en grundutbildad befattningshavare i varje grupp.
Hemskyddsgrupperna avses bli kompletterade med s. k. hemskyddsombud som på sikt beräknas uppgä till ett antal av ca 100000 under civilförsvarsberedskap. St1 många som möjligt av dessa ombud avses bli n:kryterade och utbildade redan i fredstid. Under programplaneperiodens inledning avses försök bli genomförda i Sveriges civilförsvarsförbunds regi med
information om hemskyddsombudsverksamheten samt med rekrytering
och utbildning av ombud. Försöken skall ligga till grund för beslut om
framtida inriktning.
Civilförsvarsstyrelsen redovisar följande plan för anskaffning av andningsskydd som innebär att full behovstäckning nits under budgetåret
1994/95 (prisläge februari 1984).
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Tota Il

tillgängar behllv
Skydlbmask Di:-: Y
340000
produktion
Kostnad milj. kr.
Skyddsjacka 36 B
(storlek mindre I
produktion

36.2

300000

300000

300000

300000

300000

300001)

300000

200000

32.0

32.0

32.0

32.0

32.0

32.0

32.0

21.3

7 300000

-

~
~

25 000

2:\ 000

25 000

25 000

2:\ 000

25 000

25 000

25 (){)()

11.3

18.8

18.8

18.8

18.t<

18.8

18.8

18.8

18.8

10000

10000

IOOUO

10000

10000

10000

10000

10000

5 000

Kostnad milj. kr.

7.">

7.5

7 ..'

7.5

7.5

7.5

7.5

7.5

3.8

Kostnad utvcckling

1.0

1.0

I.Il

1.n

3.0

.3.0

62,J

62.J

Kostnad milj. kr.

230000

230000

100000

100000

'="'

...,
o:
.,
.,""t.l
c.
""
'C
.,t.l
~

Smiiharn<;skydd
produktit'n

Summa milj. kr.

-==
l1Q
t.l

15000

Verk tygskostnad
milj. kr.

7 300 000

"'--~
~

S6,0

10000
7.5

~

;3
tt>

a
~

S9.J

S8,J

S8,J

S8,J

S8.J

~7.<1

J,8

8'"'
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flt1 regeringens uppdrag redovisar styrelsen även följande alternativa
program där befolkningens behov är täckt itr 1992 !prisläge februari 1984).
Hudgctiir

1986i87

1987/88

1988/89

1989i90

1990191

1991/92

Summa Totalt
tillgång behov

380000
40.5

380000
40.5

380000
. 40.5

380000
40.5

380000
40.5

380000
40,5

7 300 000 7 300 000

35 000
2fi.3

-"'000

35000
26.3

35 000

30000

230000

2tU

:!2.)

30000
:!2.5

230000

2td

15 000
11.3

15000
11.3

15 000
11.3

15 000
11.3

10000
7,5

10000
7.5

100000

100000

1.0

1.0

1.0

3.0

3.0

64.1

82.1

82.1

79.1

78.1

70.5

70,5

56.U

62.3

62.3

59.3

."i8.3

58,3

58.3

8.1

19.8

19.8

19.8

19.8

12.2

12.2

1985/86

Skvddsmask 33/NY
produktion
380000
Kostnad milj. kr.
40 .."
Skyddsjacka 36 B
!storlek mindre)
15000
produktion
Kostnad milj. kr.
11.3
Srniibarnssk vdd
15000
produktion
Kostnad milj. kr.
IU
Kostnad utveck1.0
ling milj. kr.
Verktygskostnad
milj. kr.
Summa milj. kr.
Enligt programplan 1985/90
Behov av vtterligarc medel i
förhiillande till
programplan
1985190

Detta alternativ kan enligt styrelsen inte rymmas inom den ekonomiska
planeringsramen utan att grundläggande ominriktning av övrig civilforsvarsverksamhet framtvingas. Det alternativa programmet kräver att 87.3
milj. kr. utöver den ekonomiska planeringsramen stiills till civilförsvarsstyrelsens förfogande under programplaneperioden.
Inom produktionsomrädet Underhåll och förrådsverksamhet föreligger
enligt genomförda utredningar stora brister. Civilförsvarsstyrelsen föreslår
diirför att resurser omfördelas till detta produktionsområde. Detta anses
nödvändigt för att civilförsvarsmaterielen skall kunna undcrhttllas och
vardas på ett tillfredsställande sätt samt för att erforderlig omläggning av
materiel för Org 80 K skall kunna ske.
I enlighet med regeringens anvisningar redovisar civilförsvarsstyrclsen
krigsorganisationens tillstånd och en plan för hur de allvarligaste bristerna
skall rättas till. En värdering av krigsorganisationcn med avseende på
användbarhet direkt efter mobilisering genomförs med hjälp av ett datorbaserat system tSKROTl. Länsstyrdserna kompletterar systemet med
sina värderingar av bcrcdskapslägt:t.
Bristerna i krigsorganisationcn hiinför sig främst till materielen. En
kontinuerlig förbättring sker dock genom pågående organisationsomläggning samt genom omfördelning och nyanskaffning av materiel. Personalliiget har förbättrats genom överföring av personal från C-enheterna till de
prioriterade A- och B-enhetcma. Vakanser kvarstår dock i chefsbefattning-
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ar samt i sjukvårds- och specialplutoner. Två länsstyrelser har redovisat
brister i sin mobiliseringsplanläggning till följd av bristande personella
resurser vid sina försvarsenheter. Civilförsvarsstyrclsen redovisar en rad
åtgärder som planeras för att höja beredskapen på kort sikt.
Civilförsvarsstyrelsens fördelning av kostnaderna på delprogram och
betalningsmedlen på anslag framgår av följande sammanställningar (prisläge februari 1984; milj. kr.).
1984/85 1

1985/86

1986/87

1987/88

1988/89

1989/90

Summa
1985/90

Skydd för befolkningen
Rilddningstjänst
Administration

695,5
116.9
187.5

841.9
147.o
208.8

854.7
146. I
217.2

886.8
137.1
21:1.2

874.7
149.9
202.7

860.fi
lfi2.2
194.1

4318.7
742.9
I 036.0

Kostnader

999.9

198.3

1218.0

l 237 .l

l 227,3

I 216,9

6097,6

A1·i:iir:
Till regeringens
disposition
Överplanering
Intäkter

+

0.1
-13.1
-15,9

-11.2
-27.4

-11.2
-30.6

-10.2
-31.0

-· 9.4
-31.2

- 8,7
-31.5

- 50.7
-151.7

Summa:

971.0

1159,7

1176.2

l 195,9

1186,7

1176,7

5895,2

Delprogram

1
Pris- och lönelägc februari 1983.
: Exkl. investeringar för n~imnden för u-landsutbildning.

Anslag 1
G I. Civilförsvar
G 2. Civilförsvar: Anskaffning av anläggningar
Summa civilförsvar
utom skyddsrum

1984/85:

1985/86

1986/87

1987/88

1988/89

1989190

Summa
1985/90

372,6

420.3

43 I. I

431.6

437.9

442.9

2163,8

18.9

19.1

21.8

21,3

15.0

10.0

87.2

391,5

439,4

452,9

452,9

452,9

452,9

2 251,0

G 3. Civilförsvar:
Skyddsrum

579,5

720,3

723,3

743.0

Totalt

971,0

1159,7

1176,2

1195,9

733.8
1186,7

1
Exkl. investeringar för nämnden för u-landsutbildning.
: Pris· och löneläge februari 1983.

6.4.2 Föredragandens överväganden
Grunderna för civilförsvarets utveckling har lagts fast genom 1982 års
försvarsbeslut. Perioden 1985/86-1989/90, som jag nu behandlar, innefattar tre budgetår utöver försvarsbeslutsperioden.
I försvarsbeslutet anges bl. a. att huvudinriktningen av civilförsvarsvcrksamheten skall vara att ge befolkningen skydd mot verkningarna av
konventionella stridsmedel. Ökad uppmärksamhet skall dock enligt beslutet ägnas åt skyddet mot kärnvapen och kemiska stridsmedel samt åt
förmågan att möta verkningarna av överraskande angrepp.
14

Riksdagnz 1984185. 1 sam/. Nr 100. Bilaga 6

723,8

3 644,2

1176,7

5895,2
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Civilförsvarsstyrdsen föreslilr i sin programplan för pt:rioden en inriktning som stämmer överens med försvarsbeslutet. Enligt 1982 års försvarsbeslut skall hl. a. ledningen på den lokala nivån av civilförsvarsverksamheten i krig föras över till kommunana. en hemskyddsorganisation införas
och skyddsplaner upprättas för alla kommuner. Kravet i beslutet på ökad
förmåga att möta verkningarna av ett överraskande angrepp innebär bl. a.
skärpta krav på civilförsvarsorganisationens mobiliseringsberedskap och
förmåga till insatser omedelbart efter mobilisering.
Jag kan - utom vad gäller finansieringen av kostnaderna för kommunal
beredskapsplanläggning - i allt väsentligt ansluta mig till de överväganden
och förslag som civilförsvarsstyrelsen redovisar i programplanen. I det
följande behandlar jag några frågor utförligare.
Riksdagen !prop. 1984/85: 49. FölJ 5. rskr 93) har beslutat om de iindringar i civilförsvarslagcn och lagen om kommunal beredskap som hehövs
för att kommunana skall kunna ta över ledningen på den lokala nivan av
civilförsvarsvcrksamheten i krig och det planliiggningsansvar i fred som
hänger samman med detta. I civilförsvarslagen regleras även kommunernas rätt till ersättning för sin planläggning för civilförsvarsverksamheten.
Kommunerna kommer nu att genomföra sin civilförsvarsplanläggning.
Arbetet skall vara genomfört den I januari 1987 då kommunerna övertar
ansvaret för ledningen av civilförsvarsverksamheten på lokal nivå i krig.
Kostnaderna för reformen redovisas under anslagen G I. Civilförsvar och
G 3. Civilförsvar: Skyddsrum.
För att avhjälpa de redovisade bristerna i krigsorganisationen genomförs
bl. a. en omläggning av organisationen genom att personal och matt:riel
överförs till A- och B-enheterna. Krigsorganisationen blir även anpassad
till dt:n kommunala ledningen och till den nya personalramen på ca 150000
personer. Jag anser att arbetet med de nu bt:rörda ändringarna bör ges hög
prioritet. Detsamma bör gälla de andra åtgärder som civilförsvarsstyrelsen
avser att genomföra för att höja krigsorganisationens beredskap. Till skillnad från civilförsvarsstyrelsen räknar jag dock med att såväl A-enheter
som B-cnheter skall övas vart fjärde år. Jag kan ansluta mig till styrelsens
förslag att civilförsvarsstabernas övningsverksamhet samordnas med ledningsövningarna av totalförsvaret på lokal nivå.
Hemskyddsorganisationen, som är en resurs for hela totalförsvaret.
byggs upp under planeringsperiodcn och införs i krigsorganisationen den I
januari 1987. Enligt min mening bör information om verksamheten samt
försök med rekrytering och uthildning av hemskyddsombud genomföras
av Sveriges civilförsvarsförbund. Slutligt ställningstagande till verksamhetens inriktning samt till formerna för rekryteringen och utbildningen bör
tas i anslutning till det kommande försvarsbeslutet. Jag räknar med att
dessa frågor behandlas inom ramen för civilförsvarsstyrelsens perspektivplanearbete i nära samarbete med övriga berörda myndigheter. bl. a. överstyrelsen för åonomiskt försvar.
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Inriktningen i fråga om anskaffning av andningsskydd var i 1982 ars
försvarsbeslut att hela civilbefolkningens behov av andningsskydd skulle
vara tillgodosett vid utgången av budgetiiret 1992/93. Riksdagen tprop.
1983/84: 40 bil. 2, FöU 7, rskr 88J beslöt år 1984 att ambitionsökningarna i
försvarsbeslutet inte till alla delar skulle genomföras i den takt som tidigare
hade planerats. Riksdagen uppdrog tit regeringen att redovisa en plan för
behovstäckning, om möjligt i denna budgetproposition.
Civilförsvarsstyrelsen redovisar nu en plan för anskaffning av andningsskydd som innebär att behoven för hela civilbefolkningen täcks under
budgetåret 1994/95. Ett alternativt program som innebär att befolkningens
behov är täckt redan år 1992 kan enligt styrelsen inte inrymmas inom den
ekonomiska planeringsramen. Enligt min mening bör civilförsvarsstyrelsens plan läggas till grund för anskaffningen av andningsskydd.
Enligt 1982 års försvarsbeslut skall den iirliga bemyndigandctilldelningen för skyddsrum bl. a. ge täckning för byggande av skyddsrum i takt med
den förväntade nyproduktionen av anHiggningar och byggnader i skyddsrumsorterna. Vidare anges i försvarsbeslutet att en hårdare styrning av
skyddsrumsbyggandet till riskområden bör vara möjlig. Ett system med
skyddsplaner skall enligt beslutet införas.
Skyddsplanerna upprättas av kommunerna under det nu påbörjade planeringsarbetet. Den riskanalys som ingär som ett led i arbetet med skyddsplanen leder till en revidering av de skyddsrumsplaner som nu ligger till
grund för byggandet av skyddsrum i skyddsrumsorterna. Undantag kommer att kunna göras från kravet pa skyddsrumsbyggande i vissa h'tgriskområden inom sådana orter. Detta leder till minskningar av behoven av
skyddsrum. främst i områden med småhusbebyggelse. Vissa omriiden med
småhusbebyggelse kommer emellertid även i fortsättningen att behöva
förses med skyddsrum med hänsyn till att de ligger i högriskområden.
Di.:tta bör i vissa fall kunna ske även utan samband med nybyggnad.
Skyddsrum i områden med småhusbebyggelse kan t. o. m. i vissa fall
komma att prioriteras före skyddsrum i områden mi.:d flerbostadshus och
arbetsplatser.
En konsekvent genomförd begränsning av skyddsrumsbyggandet går
inte att genomföra förrän skyddsplanerna har upprättats. I avvaktan på att
skyddsplanerna uppriittas bör emellertid med hänsyn till den nuvarande
ekonomiska situationen beställningen av nya skyddsrum i småhusområden
starkt begränsas.
Som jag tidigare har framhäll it avser jag att återkomma under v[iren 1985
till regeringen med förslag till proposition med anledning av bl. a. CESAMkommittens förslag Räddningsverket.
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6.4.3 Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att godkänna de riktlinjer för civilförsvarets fortsatta utveckling
som jag har angett i det föregående.
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6.5 Ekonomiska resurser för civilförsvaret
6.5.1 Planeringsram för civilförsvar utom skyddsrum under perioden
1985/86-1989/90, m. m.
Ci l'i{fiirs va rss tyre/se n

Civilförsvarsstyrelsen har med utgångspunkt i regeringens anvisningar
för programplaneringen beräknat en planeringsram för civilförsvar utom
skyddsrum för perioden 1985/86-1989/90 som framgår av följande tabell
(prisläge februari 1984; milj. kr.).
1985/86

1986/87

1987/88

1988/89

1989/90

Summa
1985/90

447.4 1

452.9

452,9

452.9

452.9

2259,0

1

Utgiftsram.

För skyddsrum har styrelsen beräknat ett bemyndigande om 887 ,5
milj. kr. och en utgiftsram om 720.3 milj. kr. i prisläget februari 1984 för
budgetåret 1985/86.
Föredragandens överväganden

Jag beräknar planeringsramen för civilförsvar utom skyddsrum för perioden 1985/86-1989/90 enligt följande tabell (prisläge februari
1984; milj. kr.).
1985/86

1986/87

1987/88

1988/89

1989/90

Summa
1985/90

450,5 1

455.2

455.2

455.2

455,2

2271,3

1

Utgiftsram.

Planeringsramen är mindre än vad som svarar mot 1982 års totalförsvarsbeslut. Jag har tidigare (avsnitt 6.4.2) förordat att en något senare
tidpunkt än vad som förutsattes i försvarsbeslutet väljs för när behovet av
skyddsmasker och motsvarande skydd för barn skall vara tillgodosett för
hela civilbefolkningen. I övrigt räknar jag med att den planeringsram som
jag har förordat skall vara tillräcklig för att kunna fullfölja den inriktning
som anges i försvarsbeslutet. Detta innebär bl. a. att någon ändring av
tidigare planering inte skall behöva göras för hcmskyddsorganisationen.
den kommunala ledningen eller för de regelbundet återkommande övningarna för civilförsvarets krigsorganisation.
För att främja stabiliteten i planeringen bör liksom f. n. ett underutnytt-
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jandc om högst 2 t;:~. av utgiftsramen m föras över friln ett hudgctår till
nästa. Ett överskridande hör avräknas under nästkommande hudgetår.
Jag förordar ett hemyndigandi;: för skyddsrumshyggande m. m. under
budgetåret 1985/86 om 545 milj. kr. samt 91.5 milj. kr. för prisrcglering i
prisläget februari 1984. Jag kan inte nu ta ställning till bemyndigandenas
storlek under de därpå följande budgetåren.

6.5.2 Ramberäkningar för budgetåret 1985/86 m. m.
Civi{/i'irs\ ·arss tvre/sen

Civilförsvarsstyrelsen beräknar utgiftsramen för civilförsvar utom
skyddsrum till 439 374 000 kr., vartill kommer 8 milj. kr. som avser investeringar i Sandö för nämnden för u-landsutbildning, samt utgiftsramcn för
skyddsrum till 720,3 milj. kr.
Fiiredraganden.1· ö1•en•1lgandcn

Jag heräknar utgiftsramarna för civilförsvar utom skyddsrum och
skyddsrum för budgetåret 1985/86 till 450.5 resp. 683 milj. kr. i prisläget
februari 1984. Till detta kommer heräknad kompensation för pris- och
löneökningar enligt försvarsprisindex med 47 milj. kr. för civilförsvar utom
skyddsrum och enligt nettoprisindex med 66 milj. kr. för skyddsrum.
Beräkningen för civilförsvar utom skyddsrum framgår av följande sammanställning.
Civi(fbrsvar utom skvddsrum
Basbelopp (prisläge februari 1983)

411900000

Tillkommer:
l'risomräkning februari 1983-februari 1984

+29600000

Bashelopp (prisläge februari 1984)

441500000

Tillkommer:
Investeringar för u-landsutbildning
Utbildning av förtroendevalda i
kommunerna

+ 8000000
+I 000000

+9000000

Utgiftsram (prisläge februari 1984)

450500000

Tillkommer:
Beräknad priskompensation februari 1983mcdelprisläget 1985/86

+47000000

Beräknat utfall den 30 juni 1985

497500000

Liksom tidigare bör utgiftsramen för civilförsvar utom skyddsrum tillfälligt höjas med ett belopp som svarar mot planerade investeringar för
u-landsutbildning i Sandö. Medel för investeringarna anvisas av praktiska
skäl under anslaget Civilförsvar: Anskaffning av anläggningar men skall
enligt riksdagens beslut (prop. 1973: I bil. 6 s. 44, FöU 16, rskr 95) inte
belasta civilförsvarets utgiftsram.
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För att genomföra utbildning av förtroendevalda i kommunerna för
ledning av bl. a. civilförsvars verksamheten i krig bör utgiftsramen för
civilförsvar utom skyddsrum ökas med I milj. kr.
Medel för syssehättningsskapandc åtgärder under tionde huvudtiteln
har under en följd av år i vissa fall ställts till förfogande för att betala
byggnadsarbeten. materiel m. m. för civilförsvaret. Efter samråd med chefen för arbetsmarknadsdepartementet förutsätter jag att sådana medel
under budget<iret 1985/86 får disponeras utöver utgiftsramarna till ett belopp av 5 milj. kr.
Vid 1983/84 års riksmöte (prop. 1983/84: 100 bil. 6 s. 131. FöC 15, rskr
219) har riksdagen bemyndigat regeringen att justera utgiftsramarna för
budgetåret 1984/85 för civilförsvar utom skyddsrum med hiinsyn till prisutvccklingcn enligt försvarsprisindex och för skyddsrum med hänsyn till
prisutvecklingen enligt nelloprisindex. Jag förordar att motsvarande bemyndigande begärs för budgetåret 1985/86.
Genom det nyss nämnda beslutet vid 1983/84 års riksmöte har riksdagen
bemyndigat regeringen att justera de beställningsbemyndiganden som har
lämnats för prisreglcring med hänsyn till skillnaden mellan den prognosticerade utvecklingen av nettoprisindex och den verkliga. Motsvarande
bemyndigande bör begäras för budgetåret 1985/86.
Genom nyssnämnda beslut har riksdagen vidare bemyndigat regeringen
att justera utgiftsramen för civilförsvar utom skyddsrum för budgetåret
1984/85 på grund av över- eller underutnyttjande av utgiftsramen för budgetåret 1983/84. Jag förordar att regeringen begär bemyndigande för utgiftsramen för civilförsvar utom skyddsrum för budgetåret 1985/86 enligt
samma principer.
För innevarande budgetår har riksdagen genom nämnda beslut vid
1983/84 års riksmöte även bemyndigat regeringen att av konjunkturskäl
medge överskridande av utgiftsramarna för civilförsvaret och av lämnade
bcställningsbemyndiganden. Ett sådant överskridande regleras genom
motsvarande justering av utgiftsramarna för ett eller flera efterföljande
budgetår. Ett motsvarande bemyndigande för regeringen behövs för biida
utgiftsramarna för budgetåret 1985/86 och bör därför begäras.
Genom nämnda beslut har riksdagen vidare bemyndigat regeringen att
under budgetåret 1984/85 överskrida utgiftsramarna för civilförsvaret samt
lämnade beställningsbemyndiganden om beredskapsbudgeten för totalförsvaret sätts i kraft, dvs. vid krigsfara eller i krig. Ett motsvarande
bemyndigande behövs för budgetåret 1985/86. Jag förordar därför att regeringen inhämtar riksdagens bemyndigande att överskrida utgiftsramarna
för civilförsvar samt lämnade beställningsbcmyndiganden, om det behövs
av beredskapsskäl.
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6.5.3 Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att
I. godkänna vad jag har förordat i fråga om planeringsram för
civilförsvar utom skyddsrum under perioden 1985186-1989/90.
2. för budgetåret 1985/86 fastställa utgiftsramen för civilförsvar
utom skyddsrum till 450500000 kr. och utgiftsramen för skyddsrum till 683000000 kr., båda i prisläget februari 1984.
3. bemyndiga regeringen att för budgetåret 1985/86 justera utgiftsramen för civilförsvar utom skyddsrum med hänsyn till prisutvecklingen enligt försvarsprisindex samt utgiftsramen för
skyddsrum med hänsyn till prisutvecklingen enligt nettoprisindex.
4. bemyndiga regeringen att justera lämnade beställningsbemyndiganden med hänsyn till prisutvecklingen enligt nettoprisindex.
5. bemyndiga regeringen att justera utgiftsramen för civilförsvar
utom skyddsrum för budgetåret 1985/86 på grund av över- eller
underutnyttjande av utgiftsramen för budgetåret 1984/85,
6. bemyndiga regeringen att under budgetåret 1985/86 medge
överskridande av utgiftsramarna för civilförsvaret samt av lämnade beställningsbemyndiganden. om det behövs av konjunktureller beredskapsskäl.
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6.6 Anslagsfrågor för budgetåret 1985/86
De anslag som jag i det följande föreslår regeringen att förelägga riksdagen har beräknats i prisläget februari 1984 och i lönelägct februari 1984
inkl. 39 ~''(; lönekostnadspålägg.
Summan av de förordade anslagen inom utgiftsramarna för civilförsvaret
uppgår till 1133.5 milj. kr. Härtill kommer ett prisregleringsanslag om 113
milj. kr. Sammanlagt begärs alltså (I !33.5 + 113) 1246.5 milj. kr. för
civilförsvaret.
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Fjärde hm•udtite/11

G.

Civilförs,'ar

Civilförsvarsstyrelsen iir central förvaltningsmyndighet för civilförsvaret och har programansvar för huvudprogrammet Civilförsvar.
Civilförsvarsstyrelsen leds av en styrelse. Chef för civilförsvarsstyrelsen är en generaldirektör. Inom styrelsen finns en plancringsenhet, en
produktionsavdelning och en administrativ byrå. Inom produktionsavdelningen finns tre byraer.
Civilförsvarsstyrclscns centrala del ligger i Karlstad. Inom styrelsen
finns vidare fem skol- och förrådsanläggningar där personal för krigsorganisationen utbildas och övas och där förrådsverksamheten handhas.
Lokaliseringen av skol- och förrådsanläggningarna framgt1r av följande
karta <intagen på s. 219).
Verksamheten under huvudprogrammet Civilförsvar budgeteras på ett
antal primäruppdrag inom produktionsområdena Administration, Utbildning. Underhåll och förrådsverksamhct, Materielanskaffning. Anskaffning
av anläggningar förkrigsorganisationen. Anskaffning av anläggningar för
frcdsorganisationen, Skyddsrum för befolkningen, Forskning och ut veckling samt Kommunal planläggning m. m.
Verksamheten finansieras från följande anslag.
G I. Civilförsvar
G 2. Civilförsvar: Anskaffning av anläggningar
G 3. Ch·ilförsrnr: Skyddsrum
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• KRAMFORS

• CUFA SANDÖ

• UPPSAlA

. e CUFA ROSERSBERG
• S10CKHOLM

KARLSTAD e

e
CUFA SKÖVDE

e

CUFA KATRINEHOLM
· ...-,.·

GÖTEBORG •

MALMÖ •

e CUFA REVINGEBY .

=civilområdesgräns

·länsgräns

G I. Civilförsvar
1983/84 utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

393062441
372600000
425 500000

Bemyndigandeskulden för anskaffning av civilförsvarsmatericl var den
30 juni 1984 182 577 965 kr. För budgetåret 1984/85 har riksdagen lämnat ett
beställningsbemyndigande om 144 milj. kr. och anvisat 99 333 000 kr. i
betalningsmedel. Den beräknade bemyndigandeskulden den 30 juni 1985
blir därmed (182 577965+144000000-99 333 000) 227 244965 kr.
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Tidigare åtaganden beträffande ersättning till kommuner för anskaffning
av anläggningar för civilförsvarets krigsorganisation motsvarar en bcmyndigamlcskuld den 30 juni 1984 av 88 577 764 kr. För budgetåret 1984/85 har
riksdagen liimnat ett beställningshemyndigande om 46.5 milj. kr. För samma budgetår har 28,4 milj. kr. anvisats i betalningsmedcl. Med utnyttjande
av dessa belopp blir bemyndigandeskuldcn den 30 juni 1985
(88 577 764+46500000-28400000) 106677 764 kr.

Bes1iil/11i11gshemy11diga11den och bcralninr:smcdel (I 000-ral kr.)
Primäruppdrag m. m~

1984/85

1985/86
Civilförsvarsstyrelsen

Bern.
Civilförsvar:
Administration
Utbildning
Underhåll och förrådsvcrksamhet
Materielanskaffning
Anskaffning av anhlggningar för krigsorganisationen
Forskning och
utveckling

Tillkommer/a1·Rår:
Reducering på grund av
överplanering
- Materielanskaffning
Anskaffning av anläggningar för
krigsorganisationcn
Intäkter m. m.
Outnyttjade bemyndiganden
Reserv

Bel.

Hem.

57 157
185 753

Bel.
5t>225
183 849

146400 1

38 557
111 733

124995'

43 281
112470

130 737'

41043
1 lt>470

46 soo•

28400

78 686~

50800

78 800"

47700

192900

-2400

4 300

4600

4600

5000

5 200

13 200

398800

203681

459261

209537

4630117

-IOOOO

-10737

- 7 787

-10737

- 7787

-16200

-2000

-3800
-27 400

-2000

-3 800
-27400

-137800

-137800
1400

190500

425500

420274

372600

Medelsbehov
Bemyndigandebchov

Rem.

53488
157 322

Kommunal planläggning
m.m.
Kostnader

Bel.

Föredraganden

53144

59000

1 Varav 21765000 kr. i prisregleringsbemyndiganden.
'Varav 9 875 000 kr. i prisregleringsbcmyndiganden.
'Varav 11617000 kr. i prisregleringsbemyndiganden.
4
Varav 2 307 000 kr. för korrigering av bemyndigandercdovisningen och 7 993 000 kr. i prisregleringsbemyndi-

~anden.
6

Varav 3 186000 kr. i prisregleringsbemyndiganden.
Varav 3 300000 kr. i prisregleringsbemyndiganden.
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Personal
Personalkategori

Antal anställda omräknat till personår

1983i84
Planerat

Utfall

1984/85

1985/86

Planerat

Civilförsvar~sty-

Föredragamicn

relsen
Civil personal

512

522

522

549,5

534

Tillkommer:
Civilförsvarslärare
Arvodesanställda
Tillfälligt anställda
förråds män

114
19

106
4

123
19

130
7

128
7

2

2

2

647

634

666

12
698,5

12
681

Budgetåret 1983/84
Cil'i(försvars.1·tyrelsen har i stort sett kunnat genomföra den planerade
verksamheten.
Vissa åtgärder för att höja krigsorganisationens beredskap har vidtagits.
En prioritering av krigsorganisationen har slutförts som underlag för styrning av produktionen.
Övningsverksamhet i länsstyrelsernas regi har genomförts i mindre omfattning än som var planerat. J övrigt har de planerade målen inom produktionsområdena Utbildning, Underhåll och förrådsverksamhet, Materielanskaffning och Anskaffning av anläggningar för civilförsvarets krigsorganisation i stort sett uppnåtts under budgetåret.

Budgetåret 1984/85
Verksamheten under budgetåret 1984/85 bedrivs enligt de riktlinjer som
finns angivna i prop. 1983/84: 100 (bil. 6, FöU 15, rskr 219) och i regleringshrevet för budgetåret.
De åtgärder som syftar till att ge underlag för övergången till kommunal
ledning i krig på lokal nivå och till att höja krigsorganisationens beredskap
ges företräde framför annan verksamhet.
Verksamheten påbörjas vid den nya utbildningsanläggningen i Skövde.
Förberedelser görs för att ändra krigsorganisationen till organisation 80 K.
Den planerade verksamheten beräknas i huvudsak kunna genomföras.
Budgetåret 1985/86
Ci1·iiförsvarsstyrdsen

Medelsbehovet för budgetåret 1985/86 beräknas till 420 274 000 kr. För
materielanskaffning behövs ett beställningsbemyndigande om 52 258000
kr. Dessutom behövs ett bemyndigande att medge ersättning till kommuner för att anskaffa anläggningar för civilförsvarets krigsorganisation
om 886000 kr.
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Förändringarna i förhållande till budgetåret 1984/85 motiverar civilförsvarsstyrelsen på följande sätt.
A. Pris- och löneomräkning
Pris- och löneomriikningen innehär att kostnaderna ökar med 26 522 000
kr.
B. L ppgiftsförändringar
I. Administration
al En begränsning med 2 ~'(.av den pris- och löneomräknade omslutningen inom produktionsområdet har inte inplanerats pii grund av att beslutade
och föreslagna förändringar av civilförsvarsverksamheten kräver omfattande administrativa förberedelser under budgetåret.
b) Pii grund av tillkommande arbetsuppgifter behövs en ny tjänst vid
riksnämnden för kommunal beredskap (RKB). En omdisponering av en
handläggare från civilförsvarsstyrelsen bedöms vara möjlig.
2. Uthildning

a) Ökade elevvolymer. främst med anledning av den snabha uthyggnaden av hemskydds0rganisationen, medför att det hehövs ytterligare sex
civilförsvarslärare ( + 900 000 kr.).
b) För att möta de krav på utbildningsservice som de ökade elevvolymerna medför behövs det en ny tjänst ( + 130 000 kr.).
c) Vid den nya anläggningen i Skövde behövs tre tjänster för förrådsmän
1+375000 kr.).
d) Utökad vapenfriuthildning medför att det behövs en halvtidstjänst för
administratör vid resp. anläggning i Katrineholm. Revingc. Sandö och
Skövde ( + 260 000 kr.).
el En organisationsöversyn vid anläggningen i Rosersherg har visat att
det hehövs en ny tjänst som administrativ chef och en ny tjänst som
internatföreståndare ( + 300 000 kr.).
f) För att administrera besöksverksamhet vid anläggningen i Rosersberg
behövs två nya tjänster. varav en halvtidstjänst ( + 200000 kr.).
g) Tillkomsten av nya lokaler medför behov av två nya tjänster för
lokal vårdare ( + 240 000 kr.).
hl Genom rationaliseringsåtgärder m. m. heriiknas reduceringar om ca
fem person år kunna genomföras ( - 700 000 kr.).
i) Nya lokaler tas i bruk vid anläggningarna i Skövde och Rosersherg.
Detta medför att hyreskostnaderna ökar I+ 778 000 kr.).
j) Dagskostnaderna för elever som genomför civilförsvarsuthildning
ökar. bl. a. pt1 grund av ändrade administrativa rutiner för vapenfria tjiinstep_liktiga

<+

15162000 kr.).

k) Några särskilda medel för etablering i Skövde behövs inte för budgetåret 1985/86 (-2419000 kr.).
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1) Vissa kostnader för fordon och transporter förs över från produktionsområdet U nderhfill och förråds verksamhet ( + 2 900000 kr.).
m) Ansvaret för personalfi.irsörjningen till alarmeringsavdelningarna vid
flygvapnets luftförsvarscentraler förs över till chefen för flygvapnet. Kostnaden för detta ändamål ökar under budgetåret 1985/86 ( + 240 000 kr.).
n) Kostnaderna för resor och transporter ökar med anledning av en
ökning av utbildningen av personal i hemskyddsorganisationen som sker
lokalt ute i länen ( + 810 000 kr.).
o) Försök med lokalt bedrivna övningar ökar kostnaderna med 250000
kr.
p) Medverkan vid uthihlning av maskinister ökar resekostnaderna med
100000 kr.
q) Kostnaderna för anskaffning av inventarier och utrustning ökar med
2 215 000 kr.
r) Kostnaderna för underh[ill av utbildnings- och övningsanläggningar
ökar med 968 000 kr.
sJ Några särskilda medel för utbildning av förtroendemän och tjänstemän i kommunerna erfordras inte för budgetåret 1985/86 ( - 3 387 000 kr.).
t) Några medel för publicering av utrymningsplanläggning i telefonkataloger erfordras inte under budgetåret 1985/86 ( - I 340 000 kr.).
u) Några särskilda medel till Kungl. Svenska Areoklubben <KSAKl för
att genomföra rikstiivling för frivilliga flygkåren erfordras inte under budgetåret 1985/86 ( - 168 000 kr. l.
v) Bidraget till Sveriges civilförsvarsförbund behöver ökas för att förbundet skall kunna genomföra en försöksverksamhet med rekrytering
m. m. av frivilliga hemskyddsombud(+ 210000 kr.).
xl Bidraget till Svenska brukshundklubben för utbildning av räddningshundar behöver ökas med 40000 kr.
y) Medverkan vid bedömning och godkännande av räddningshundar
ökar resekostnaderna med 50000 kr.
z) För att inrätta ett civilförsvarsmuseum vid anläggningen i Rost:rsberg
behövs 450 000 kr.
å) Enligt CESAM-kommittens förslag skall fredsbrandutbildning förläggas till utbildnings- och förrt1dsanläggningarna. För att kunna vidareutbilda
ert antal civilförsvarslärare så att de kan tjiinstgöra inom fredsbrandutbildningen behövs medel för att kunna anställa ersättar1: under den tid ordinarie lärarpersonal genomgår utbildning ( + 600000 kr.).
3. Underhåll och förrådsvcrksamhet
a) För att täcka bristen på arbetskraft inom produktionsområdet behövs
tio nya tjänster för förrådsmän (+ 1230000 kr.).
bJ En ny krigsorganisation (0RG 80 KJ skall införa~ den I januari 1987.
För att kunna genomföra materieloml~iggning för denna nya krigsorganisation behövs tio tillfälliga tjänster som förrådsmän under budgetåren
1985/86 och 1986/87 <+ 1230000 kr.).
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c) Den personalförstärkning som begäns medför ökade resekostnader
(+520000 kr.).
d) Hyrorna for vissa förråd beräknas minska med 143000 kr.
el Några medel för ökade driftskostnader i samband med flyttningen av
förråds verksamheten från Hällingsjö till Göteborg behövs inte for budgetåret 1985/86 ( -214 000 kr.).
I) Terminalanslutning till reservdelsredovisningssystem (DEL TA) ökar
kostnaderna med 60000 kr.
g) En ny traktor med lastredskap och utrustning behövs vid centralförrådet i Malmby (+250000 kr.).
h) Nyinstallation av larmaggregat medför ökade drifts- och underhållskostnader (+240000 kr.).
i) Förbättringar av underhållet av civilförsvarets trådsamband medför
ökade kostnader <+ 400 000 kr. l.
j) Kostnaderna för drift och underhåll av sektorlarmnätet beräknas öka
med 150000 kr.
k) Vissa ko~tnader för underhåll av sambandssystem förs över från
länsstyrelser och kommuner till produktionsområdet ( + 115 000 kr.).
I) Vissa kostnader för fordon och transporter förs över till produktionsområdet Utbildning (- 2900000 kr.).
m) Förbättring av förrådshanteringsutrustning och anskaffning av kylutrymmen medför att kostnaderna ökar med 330000 kr.
nl Förbättringar av förråden i Runsten och Simonstorp ökar kostnaderna
med 300 000 kr.
o) En ny kraftledning erfordras vid ett förråd i Österåker(+ 100000 kr.).
4. Materielanskaffning
För budgetåret 1985/86 behövs bemyndiganden om 52 258 000 kr. och
betalningsmedel till ett belopp av 102 683 000 kr.
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Fördelningen pa materielslag av de bestiillningsbemyndiganden som hegärs för budgetåret 1985/86 framgår av följande sammanställning (pri~liige
februari 1984; 1 000-tal kr.).
Materieblag
Alarrneringsmatericl
Skyddsutrustning för allmänheten
Sjuk värdsmateriel
Brandmateriel
Fonlunsmateriel
Skydds- och sancringsmateriel
Radiomateriel
Riiddningsmatericl
Telefonmateriel
Diverse materiel
frakter

Datorutrustnin!!
Utrikes resor

A l'gär!Tillkommer
(>utnyttjade bemyndig:mden
Inkomster
Överplanering
Prisreglering
Summa

Bemyndigande

10950
300
5 000

.'i~

7 580

:iooo
10(1

14 255

6200
.5600
I 620
:100
2 140

75
-60000
- 2000
- IO 737

+ 9875
5.:?.:?58

5. Anskaffning av anläggningar för krigsorganisatitmen
För budgetåret 1985/86 behövs bemyndiganden om 886000 kr. och hctalningsmedel till ett belopp av 47 milj. kr.
Fördelning på objåtgruppcr av de hcmyndiganden som hegärs för budgetåret 1985/86 framgår av följande sammanställning (prisläge februari
1984; I 000-tal kr.).
Ohjcktgrupp
Nyhyggnad av ledningsccntraler
Modernisering av Iedningscentraler
Ledningsplatser för organisation 80 K

A i·i:år!Tillkommer
Outnyttjade bemyndiganden
Prisreglering
Summa

lkmyndigande
14 700
41700
19100

-77 800
+ 3186
1186

6. Forskning och utveckling
Inga ökade studie- och forskningsinsatser iir planerade för budget[trct
1985/86.
7. Kommunal planläggning m. m.
Ersättning till kommunerna för den planläggning som hchövs för att
kommunerna skall kunna ta över ledningen av civilförsvarsverksamheten
på lokal nivå beräknas minska med 141 000 kr.
15
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Jag har tidigare i samband med mina stiillningstaganden till civilförsvarets programplan !avsnitt fi.4 Civilförsvarets fortsatta utveckling, s. 209)
redogjo1i för de riktlinjer som civilförsvaret bör utvecklas efter i fortsättningen. Betriiffamk mcdclshehovet för budgetåret 1985/86 och heställningsbemyndiganden som behövs för verksamheten vill jag anföra följande.
Civilförsvarsstyrelsen har beriiknat att pris- och löneomriikningen ökar
kostnaderna med 26 522 000 kr. Jag beräknar kostnadsökningen till
25 814 ()()() kr.
Civilförsvarsstyrelsen har efter anmodan bmnat ett underlag heträffandc konsekvensen av en begränsning med 2 % av den pris- och löneomriiknade omslutningen under produktinnsomriidet Administration. Jag har till
skillnad från civilförsvarsstyrelsen riiknat med en sådan begriinsning. Behovet av resurser för en eventuell omorganisation av myndigheterna hchandlas i det följande.
Under produktionsområdet Utbildning har jag beräknat medel för fyra
nya tjänster för civilförsvarslärare och för två nya tjänster för förrådsmän.
Jag har räknat med att detta skall vara tillriickligt för att tillgodose behovet
om befintlig personal utnyttjas effektivare. Jag har inte räknat med några
nya tjänster för administration av vapenfria tjänstepliktiga. för utbildningsservice eller för administration m. m. av besöks verksamhet vid anläggningen i Rosersberg. Enligt min mening skall förutsättningen för att bedriva
viss övningsverksamhet i Luleå i stället för vid anläggningen i Sandö vara
att totalkostnaderna inom civilförsvarsramen blir lägre. Jag har räknat med
att bidraget till Sveriges civilförsvarsförbund bör ökas med 400 000 kr. med
hiinsyn till uppbyggnaden av hcmskyddsorganisationen och att bidraget till
Svenska hrukshundklubben bör ökas med 5 000 kr. Jag anser att nf1gra
särskilda medel inte behövs för att iordningställa ett civilförsvarsmuseum i
Rosersberg eller för att anställa vikarier för civilförsvarslärare då ordinarie
personal genomför viss utbildning. Jag har beräknat 2 milj. kr. för ökad
inventarieanskaffning som en engångsanvisning för budgetåret. Jag har
vidare räknat med lägre kostnader för underhåll av utbildningsanläggningar och för resor än vad styrelsen beräknat. För grundutbildning av förtroendevalda i kommunerna har jag beräknat 3 milj. kr. Mitt ställningstagande till utbildning av förtroendevalda i kommunerna redovisas under
avsnitt 8.3.2 Kommunal beredskap (s. 270). I övrigt biträder jag vad
civilförsvarsstyrelsen föreslagit för detta produktionsområde liksom för
produktionsområdet Forskning och utveckling.
Under produktionsområ~et Underhåll och fön-adsvcrksamhct föreslår
civilförsvarsstyrelsen att 20 nya tjänster för förrådsmän inrättas. Jag beräknar med hänsyn till de föreslagna förändringarna av civilförsvarsverksamheten medel för tio tillfälliga sådana tjänster. Jag heräknar vidare att
det är möjligt att genom rationaliseringsåtgärder m. m. minska övriga kostnader under produktionsområdet med 640000 kr.
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Under produktionsområdet Matericlanskaffning räknar jag med att ökade insatser är nödvändiga bl. a. för att förbiittra sambands- rn.:h alarmeringssäkerheten. Jag beräknar ett medclsbehov under produktionsområdet
till 106683000 kr.
Under produktionsområdet Anskaffning av anläggningar för krigsorganisationen utgår jag från att det är möjligt att genomföra planerad produktion
till liigre kostnader. Jag beräknar medelsbehovet under produktionsomdidet till 43 ,9 milj. kr.
I enlighet med vad jag tidigare har anfört i samband med mina stiillningstaganden till i.:ivilförsvarets programplan (avsnitt 6.4.2 Civilförsvarets fortsatta utveckling, s. 209) bcr~iknar jag för produktionsomriidet Kommunal
planläggning ett medelsbehov av 13.2 milj. kr.
Jag har räknat med att en reserv om l.4 milj. kr. behöver

st~illas

till

regeringens förfogande för att det skall bli möjligt att möta de krav p<i
tillfälliga resurser som kan aktualiseras vid en omorganisation av myndigheten.
För budgetåret 1985/86 beräknar jag att civilförsvarsstyrdsen för materielanskaffning behöver disponera ett beställningshcmyndigande om 58
milj. kr. Härvid har jag beaktat att 60 milj. kr. redan står till civilförsvarsstyrelsens förfogande i form av outnyttjade bemyndiganden. Behovet av
betalningsmedel heräknar jag till IOfl 683 000 kr. Vid bifall till vad jag har
förordat kommer hemyndigandeskulden för materielbeställningar den 30
juli 1986 att uppgå till 178 5() I 965 kr. Detta belopp bör emellertid justeras
med hänsyn till den beräknade förddningen av prisregleringsmedel för
hudgetilren 1984/85 och 1985/86. Den beräknade bemyndigandeskulden
den30juli 1986blirdärmedca 15'.'imilj. kr.
Jag beräknar att bemyndiganden att medge ersättning till kommuner för
att anskaffa anliiggningar för civilförsvarets krigsorganisation behövs till
ett belopp av 1 milj. kr. Härvid har jag beaktat att 77.8 milj. kr. redan står
till civilförsvarsstyrelsens förfogande i form av outnyttjade bemyndiganden. M.edelshehovet beräknar jag till 43.9 milj. kr. Med bifall av vad jag har
förordat kommer bemyndigandeskulden för ersättning för anskaffning av
anläggningar för civilförsvarets krigsorganisation den 30 juli 1986 att uppgå
till 63 777 764 kr. Detta belopp hör emellertid justeras med hänsyn till den
beräknade fördelningen av prisreglcringsmcdel för budgetaren 1984/85 och
1985/86. Den beräknade bemyndigandeskulden den 30juli 1986 blir därmed
ca 56 milj. kr.
Min heräkning av bemyndigande- och medebbehovet framg(1r av sammanställningen över heställningsbemyndiganden och betalningsmedel
(s. 220). Med hänvisning till vad jag har anfört och till sammanstiillningen
hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen att
1. bemyndiga regeringen att medge att civilförsvarsmateriel beställs
inom en kostnadsram av 58000000 kr ..
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2. bemyndiga regeringen att medge att ersättning utgar för anskaffning av anläggningar för civilförsvarets krigsorganisation inom en
kostnadsram av I 000000 kr..
3. till CiFi/ji'irs\'{/r för budgetåret 1985/86 anvisa ett förslagsanslag
av 425 500000 kr.

G 2. Civilförsvar: Anskaffning a\' anläggningar
1983/84 Utgift
1984185 Anslag

30900000

19572401

1985/86 Förslag

25000000

Verksamheten under anslaget omfattar nybyggnad av lokaler. utbildningsanordningar m. m. vid civilförsvarets skol- och förradsanliiggningar
och nybyggnad av förd1d för civilförsvarets mobiliscringsmateriel.
Kosmader och mi>delshelw1· (I 000-'ral kr.)
PrimiiruppJrag m. m.

1984/85

1985/86
Civilförsvarsstv-

rclscn Civilförsvar: Anskaffning av
anläggningar for delprogrammet
Rtiddningstjiinst
Proicktcring>kost nader
Re(iucering pi1 grund av
övaplanering

-5 512

Hcr;iknat mcdclsbehov

30900

35412
·I

I 000

24488
+2300

FörcJraganJen

24 488
+2 300
- I 7K8

27100

25000

Budgetåret 1983/84
Den planerade verksamheten har i stort sett kunnat genomföras. Planerade investeringar för u-landsutbildningen i Sandö har dock senarelagts på
grund av rådande osiikerhet om framtida lokalisering.
Budgetåret 1984/85
Den planerade verksamheten beräknas i stort sett kunna genomföras.
Osäkerheten rörande den framtida lokaliseringen av nämnden för u-landsutbildning har medfört att planerade investeringar vid anläggningen i
Sandö senarelagts till budget{iret 1985/86.
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Budgctt1ret 1985/86

Ci 1·i!fi:irsi·arsstyrc/sc n
Civilförsvarsstyrclsen beräknar ett medelsbehov av 27. I milj. kr. för
budgetåret 1985/86 enligt vad som framgiir av sammanställningen över
kostnader och medelsbehov. För objekt som har påbörjats eller avses
påbörjas före den I juli 1985 beräknas ca 9.5 milj. kr. För projekteringskostnadcr beräknas 2.3 milj. kr. Aterst[1endc medelsbehov hänför sig till de
nya objekt som avses påbör:ias under budgetfiret 1985/86. bl. a. ett utbildningsförråd i Rosersberg. Av det beräknade medelsbehovet hänför sig 8
milj. kr. till kostnader för investeringar i Sandö för den utbildningsverk~amhet

som nämnden för u-landsutbildning bedriver där. Denna kostnad

bör inte belasta utgiftsramen för civilförsvaret.

Fc'iredraga11d1'n.1· ii1·cn·ägandc11

Min beräkning av medclsbehovct framgiir av sammanställningen över
kostnader och medelsbchov. I enlighet med vad jag har förordat under
avsnittet 6.5 Ekonomiska resurser för civilförsvaret (s. 213! bör 8 milj. kr.
som avser anskaffning av lokaler för den utbildningsverksamhet som
nämnden för u-landsutbildning bedriver vid skol- och förrådsanläggningen
i Sandö inte belasta utgiftsramen för civilförsvaret. Jag förordar att medel
anvisas enligt följande anskaffningsplan.
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A11sk{{ffi1i11gsp/a11 I I 000-ral kr.)
Ohjt:kt

Ko,tnadsram

Medelsförhrukning
Faktisk
t. o. m.

Ueriiknad for

84-06-30

1984/85

Ayggstart
år-mån.

Färdigstäl!ande
ar-man.

83-0::'

84-09

84-08

85-11

83-01-01

84-01-01

31580

31 580

30 254

7'29

16600
25 780

17600

25 870

14>83
20 573

3 000
4961

217
336

73960

75 050

65 210

1!690

51!8

Rosersherg. Nyhyggnad av en matinrättning
5. Diverst: objekt

15 100
12400

17 500
10250

2861

9500
4650

4500
4400

Summa A

27500

27750

21!61

14150

8900

18900

:!0000

1300

8000

85-0t<

86-12

5 100

5400

1600

86-01

86-12

3600
1800
15000

85-08

86-08

A. Fiirctai: pähiirjadc
jiw IWl../-07-01
I. Slutförda men ännu
inte slutredovisadc
ot:iiekt
2. Skövdt:. Nybyggnad av en
uthildningsanliiggning
3. Diverse ohjckt
Summa A

1985/86

8. Fcirctai: pähii(iadc
eller lJl".rcdda 1111
påhiiri11.1 /9R4i85

4.

C. Fc"iretag 111·scdd11
all ptlhiirjas
!985i86

Sam.lo. Nybyggnad av
två förläggningshyggnadcr och tillbyggnad
fiir administrationsuch undervisningslokalcr
7. Sandö. Nybyggnad av
en förläggningsbyggnad med fritidslokaler
8. Rosersberg. Nybyggnad
av utbildningsförråd
9. Diverse objekt
Summa C

h.

Summa A-C

391

5 700

600

3 100

24000

34200

1230

1900

125460

137 000

69 30 I

24740

24488
+2300

Projektcringskostnadcr
Reducering pil grund av
överplanering

-3040

-1788

Beräknat medelsbehov

21700

25000

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
all till Cii·i{fårsl"{lr: A11skaj/i1i11K m· anläggninKar för hudgctarct
1985/86 anvisa ett förslagsanslag av 25 000000 kr.
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G 3. Civilförsvar: Skyddsrum
1983/84 Utgift

588 278992

1984/85 Anslag

579500000

1985/86 Förslag

683000000

Verksamheten under anslaget omfattar utbetalning av ersättning m. m.
för anordnande av skyddsrum för skydd av befolkningen.
lkmyndigandeskulden under anslaget var den 30 juni 1984 I 089 139 395
kr. För budgetåret 1984/85 har riksdagen lämnat ett best[illningsbemyndigande om 783 milj. k'f. och anvisat ell anslag om 579.5 milj. kr. Den beräknade bemyndigandeskulden den 30 juni 1985 blir därmed (I 089 139 395

+ 783 000 000- 579 500 000) I 292 639 395 kr.
Bemyndiganden och heta/11i11gsmcilc/ (I 000-tal kr. I
Primiiruppdrag m. m.

1985i8fi

1984!85

Civilförsvarsst yrelsen
Bem.

Bet.
569 500

Bt!m.

720500

Bet.
707 500

Föredraganden
Bem.
535 0()()

Bet.
673000

Skvddsrum
Kt)nm1unal planläggning m. m.

484500
10000

10000

12800

12800

10000

10000

Kostnader

494500

579500

733300

720300

545000

683000

Korrigering av
bcmyndiganderedovisningen
Pris reglering
Till regeringens
disposition

167364

+ 121 136

+91500

.,55 000
579500

Mcdclshehov
Bemyndigande behov

+99200

783000

720300
887 500

Budgetåret 1983/84
Civi/fiirsrnrsstyrdsen anmäler att tilldelade resurser har medgett en
produktion av ca 175 000 skyddsrumspla:ser. vilket i huvudsak överensstämmer med behovet för att vara i takt med nybyggnaden av anliiggningar
och byggnader. På grund av brist på resurser har dock skyddsrumsbesked
inte kunnat lämnas i samband med viss planerad byggnadsverksamhet i
småhusområden.

Budgetåret 1984/85
Civilförsvarsstyrclsen räknar med att det inom ramen för tilldelade
resun;er blir möjligt att producera det antal skyddsrumsplatscr som behövs
för att i stort sett vara i takt med den beräknade nybyggnaden av anläggningar och byggnader i riskområdcn. Under budgetåret 1984/85 beräknas

683000
636500
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skyddsrumsbesked i samband med planerad nybyggnad i småhusområden
endast kunna lämnas i mycket begränsad omfattning.
Budgetåret 1985/86
Cii ·i(fhrsi·a rss tyrelsc 11

För budgetåret 1985/86 behövs bemyndiganden om 887.5 milj. kr. och
betalningsmedel till ett belopp av 720.3 milj. kr.
Förddningen p{1 objektgrupper av de bemyndiganden som begärs för
budgetåret 1985/86 framgår av följande sammanställning (prisläge februari
1984: 1 000-tal kr.l.
Objdagrupp
Ersättning for skyddsrum>byggande enligt
32 9 civilförsvar.;;lagen
Ersättning för skyddsrumsiitgiirder enligt
40 !i ci vitfors varslagcn
Funktionsskydd för sjukvarden i krig
Tillrättandc av fel och brister
Underhållsbe~iktning av skyddsrum
Skyddsplaner
Summa

Bemyndigande

590000
107 000

7000

11000
5 500
12800
733 300

Det sammanlagda behovet av bemyndiganden är siiledes 733,3 milj. kr.
enligt prisläget den 1 februari 1984. Av begärda bemyndiganden avses
därutöver 99.2 milj. kr. för prisreglering.
I enlighet med regeringens anvisningar redovisas behovet av prisregleringsmedel som uppkommer vid en prisutveckling för år 1984 med 4/j{ och
för fir 1985 med 3 <,:;.. Om prisutvecklingen överstiger dessa formulerade
mål bör möjlighet finnas att redan under löpande budgetår korrigera för
1[1gt erhållna prisregleringsbemyndiganden. Fi>r detta ändamål föresllis att
55 milj. kr. i bemyndiganden avsätts till regeringens disposition.
Betalningsmedlen avses för att betala ersättning m. m. för den anskaffning av skyddsrum som har beställts med stöd av tidigare lämnade hemyndiganden.

F6redragu11de11.\ ÖH'rl'iigonden
Min heräkning av bemyndigande- och medelsbehovet framgår av sammanställningen över bemyndiganden och betalningsmedel.
Jag har tidigare under avsnittet 6.4.2 Civilförsvarets fortsatta utveckling
t s. 209) förordat en stark hegriinsning av nya bemyndigamkn för skyddsrum i småhusomriiden. I övrigt räknar jag med att de bemyndiganden som
jag har beräknat skall vara tillräckliga för all det skall bli möjligt att bygga
skyddsrum i stort sett i takt med nyproduktionen av anläggningar och
byggnader och för att därutöver bygga ett antal skyddsrum utan samband
med sfidan nyproduktion för att avhjälpa en del av de allvarligaste bristerna på skyddsrumsplatser i högriskområden. främst i de största städernas
innerområden.
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Med utnyttjande av de belopp som har tagits upp i sammanställningen
blir bemyndigandeskulden den 30 juni 1986 I 246 139 395 kr. Detta belopp
bör emellertid ju~teras med hän>yn till den beräknade tilldelningen av
prisregleringsmedel för budgetåren 1984/85 och 1985/86. Den beräknade
bcmyndigandcskulden den 30 juni 1986 blir därmed ca I I 00 mil.i. kr.
Jag hemsUiller att regeringen föreslär riksdagen att
I. bemyndiga regeringen att medge att ersättning utgtlr för anskaffning av skyddsrum för befolkningen inom en kostnadsram av
636 500 000 kr ..
2. till Cil·i(fiirsi·ar: Skyddsmm för budget:iret 1985/86 anvisa ett
förslagsanslag av 683 000000 kr.

G 4. Reglering a,· prisstegringar för civilförsrnret
I983/84 utgift
t 984/85 Anslag
1985/86 Förslag

100000000~
1

113 000000·

1 Utgifterna redovisas under övriga anslag inom utgiflsramama for civilförsvar utom
skyddsrum och skyddsrum.
' Härav avser 38 milj. kr. civilförsvar utom skyddsrum och 6~ milj. kr. skyddsrum.
'Härav avser 47 milj. kr. civilförsvar utom skyddsrum och flo milj. kr. skyddsrum.

Anslagen inom civilförsvaret är för budgetåret 1985/86 beräknade i prisoch löneläget februari 1984. Anslaget Reglering av prisstegringar för civilförsvaret är avsett att täcka sådana pris- och löneökningar som inträffar
från februari 1984 intill utgången av budgetåret 1985/86. Detta innebär att
ungefär två års pris- och löneökningar räknas in i anslaget. Anslaget är ett
s. k. täckningsanslag som inte skall belastas.
Budgetåret 1983/84
Riksdagen har för budgetåret 1983/84 anvisat 110 milj. kr. till reglering
av prisstegringar för civilförsvaret, varav 53 milj. kr. för civilförsvar utom
skyddsrum och 57 milj. kr. för skyddsrum.
Riksdagen har vid 1981/82 års riksmöte beslutat att ett nytt priskompensationssystcm - försvarsprisindex ffPI) - skall införas för civilförsvar
utom skyddsrum (prop. 1981/82: 102 bil. 2 s. 47, Föll 18, rskr 374). För
anslaget G 3. Civilförsvar: Skyddsrum sker prisregleringen under löpande
budgetär enligt nettoprisindex !NPI I.
Resultatet av beräkningarna av NP! och FPI för budgetåret 1983/84
framgår av följande sammanställning (februari 1982 = 100).

NP!
FPI

Augusti
1983

November
1983

Februari
1984

Maj'
1984

Medeltal
1983/84

109.17
!08.50

t I l.22
109,84

112.91
112.92

t lf>.15
114.54

112.36
111.45

1
NP! och FPI för maj 1984 är beräknade m~d hänsyn till den beslutade begränsningen av priskompensationen av utgiftsramama för civilförsvaret.
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Bortsett från prisregleringsanslaget var summan av de rambundna anslagen till civilförsvar utom skyddsrum för budgetåret 1983/84 380680000 kr.
För prisreglering av anslagen inom utgiftsramen för civilförsvar utom
skyddsrum disponerades alltså (! .1145 x 320.68) avrundat 424.3 milj. kr.
Från detta belopp skall emellertid dras 2.1 milj. kr. på grund av överutnyttjande av utgiftsramen för budgetåret 1982/83.
För prisreglcring av anslagen inom utgiftsramen för civilförsvar utom
skyddsrum disponerades alltså totalt (424.3-2.1) 422.2 milj. kr.
p,_,~gcringen har i november 1983 samt mars och juni 1984 beslutat om
överskridande av anslaget G I. Civilförsvar och G 2. Civilförsvar: Anskaffning av anläggningar på grund av pris- m:h löneökningar m. m. Genom
besluten har sammanlagt 36 milj. kr. ställts till förfogande för ändamål som
avses med anslagen.
Utgiftsramen för skyddsrum (anslaget G 3. Civilförsvar: Skyddsrum)
uppgick till 513.8 milj. kr. För prisreglering av anslaget till skyddsrum
disponerades alltså ( 1.1236 x 513.8) avrundat 577 .3 milj. kr.
Regeringen har i november 1983 samt mars och juni 1984 beslutat om
överskridande av anslaget G 3. Civilförsvar: Skyddsrum pä grund av prisoch löneökningar m. m. Genom besluten har sammanlagt 63.1 milj. kr.
ställts till förfogande för ändamål som avses med anslaget.
Budgetåret 1984/85
Med anledning av regeringens proposition om vissa ekonomisk-politiska
åtgärder m. m. !prop. 1983/84: 40 bil. 2 s. 2. FöU 7, rskr 88) beslöt riksdagen hl. a. att för år 1984 begriinsa priskompensationen av utgiftsramarna
för civilförsvaret till högst den förutsatta inflationsnivån, dvs. till 4 %.
Budgetåret 1985/86
Under avsnittet 6.5.2 Ramberäkningar för budgetåret 1985/86 m. m. (s.
214) nar jag angett hur jag har beräknat kompensationen för pris- och
löneökningar för nästa budgetår. Med hiinvisning till vad jag har anfört där
hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen
att till RcF;lcring a1· prisstcF;rinF;tJr fbr ci1'i(fi>rs\'llrct för budgetåret
1985/86 anvisa ett förslagsanslag av 113000000 kr.
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Det ekonomiska försvaret

7. I Inledning
Försörjningsberedskapen är ett samlingsbegrepp för landets
vid kriser och krig. Försörjningsberedskapen bygger i
allt viisentligt pä det fredstida samhällets resurser. En stark samhällseko·
nomi och ett konkurrenskraftigt. differentierat niiringsliv iir diirför av
för~;örjningsförm~1ga

grundläggande betydelse för försörjningsberedskapen.
Särskilda iltgärder kriivs för att förbereda och underlätta samhiillets
anpassning till skilda krissituationer. Dessa åtgärder brukar sammanfattas
i begreppet ekonomiskt försvar.
Yerks;tmheten inom det ekonomiska försvaret skall skapa en sådan
försörjningsberedskap att individens överlevnad och samhällets funktion
kan tryggas om vi helt eller delvis blir hiinvisade till egna försörjningsresurscr. Näringslivets egen förmiiga skall i största möjliga utsträckning
utnyttjas för att lösa förekommande uppgifter under kriser och i krig.
Riksdagen har genom 1982 års försvarsbeslut (prop. 1981/82: 102 bil. 3.
Föll 18. rskr 374i fastställt följande övergripande mål för det ekonomiska
försvaret.
"Verksamheten inom det ekonomiska försvaret skall. genom komplettering av det fredstida samhällets resurser och förberedelser för dess omställning. skapa en sådan försörjningsberedskap att individens överlevnad
och samhällets funktion kan tryggas om vi helt eller delvis blir hänvisade
till egna försörjningsresurser.
Tillgången på oundgängligen nödvändiga förnödenheter och tjänster
skall säkerställas genom en väl avvägd beredskap inom och mellan de olika
försörjningsområdena.
Samhällets resurser skall kunna sättas in på det sätt som i varje enskilt
läge bedöms ge den bästa effekten. när det giiller att mildra påfrestningarnas konsekvenser för landet. Resurserna skall härvid fördelas med beaktande av att befolkningens och de olika samhällsfunktionernas behov av
resurser kan föriindras efter hand som ett kris- eller krigsläge utvecklas."
Försvarsbeslutet innebar vidare att en utgångspunkt för planeringen
skall vara att samhällets minimibehov skall kunna tillgodoses med hög
säkerhet. Det innebär att försörjningsförmåga i första hand skall säkerställas för livsmedel. beklädnad. värme. hälso- och sjukvård samt härför
erforderliga stödfunktioner i form av insatsvaror. arbetskraft. energi och
transporter. Övriga varor och tjänster är inte oviktiga, men för dem måste
en lägre grad av säkerhet accepteras.
En annan utgångspunkt för planeringen skall vara att söka andra och
mindre kostsamma metoder än lagring. Stor vikt bör därvid liiggas vid
förberedelser för anpassning av produktion och konsumtion till krisförhållandcn.
När det gäller fredskriser begränsades det ekonomiska försvarets uppgifter i försvarsbeslutet.
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7 .2 Det ekonomiska försvarets fortsatta utveckling
7 .2.1 Inledning

Regeringen utfärdade i mars 1984 anvisningar för programplanering för
perioden 1985/86 - 1988/89 och för anslagsframställningar för budgetåret
1985/86 för det ekonomiska försvaret. Planeringen skulle syfta ti'ii'att ge
underlag för inriktningen av det ekonomiska försvaret under den kommande tS!mårsperioden.
Kommcrskollegium. överstyrelsen för ekonomiskt försvar (ÖEFl. riksförsäkringsverket, postvcrket, statens järnviigar. vägverket, sjöfartsverket, luftfartsverket, transporträdet. generaltullstyrelsen. försäkringsinspcktionen, statens krigsförsäkringsnämnd, statens krigsskadenämnd, statens pris- och kartellnämnd. lantbruksstyrelsen. statens jordbruksnämnd,
statens livsmedelsverk. arbetsmarknadsstyrelsen. nämnden för vapenfriutbildning och statens vattenfallsverk skulle delta i programplaneringen.
Riksbanken skulle beredas tillfälle att delta.
Det uppdrogs åt ÖEF att leda och samordna programplaneringen. Programplaneringen skulle dokumenteras av ÖEF i en programplan för ekonomiskt försvar.
Planeringen skulle omfatta all verksamhet inom det ekonomiska försvaret oavsett finansieringsform. I fråga om drift- och förvaltningskostnader
skulle planeringen utgå från vad som angavs i regeringens anvisningar den
15 mars 1984 för myndigheternas anslagsframställningar. l avvaktan på
regeringens ställningstagande till resultate1 av den särskilda översynen av
oljelagringsprogrammet skulle ÖEF och riksdagen planera i enlighet med
förslagen i prop. 1983/84: 110 om vissa oljefrågor. För övriga åtgärder industriella åtgärder. anskaffning av varor, materiel och anläggningar samt
åtgärder för att förbättra handlingsberedskapen - angav regeringen en
särskild medelsram för budgetåret 1985/86 pä 268 milj. kr. Det uppdrogs ät
ÖEF att i samråd med övriga myndigheter lämna förslag till fördelning av
medelsramen och redovisa behov av bemyndiganden för perioden. För
programmet Beklädnad m. m. skulle av medelsramen reserveras 127
milj. kr. För budgetåren 1986/87 - 1989/90 skulle för varje budgetår planeras åtgärder inom en motsvarande medelsram som för hudgetåret 1985/86 i
genomförandeprisläget 1984/85. Härutöver skulle redovisas en analys av
konsekvenserna av en i förhållande till medelsramen 268 milj. kr. minskad
resp. ökad medclsram om 35 milj. kr. På bekliidnadsområdet skulle dock
ÖEF för budgetåren 1986/87 - 1989/90 endast översiktligt redovisa medelshehovet.
När det gäller de säkerhetspolitiska utgångspunkterna för programplaneringen hänvisades i anvisningarna för denna till 1982 års försvar~beslut
och till det särskilda underlag avseende konfliktkategorierna. angreppsfall
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m. m. som överlämnas till myndigheterna av regeringcn för att ligga till
grund för deras perspektivstudier inför nästa försvarsbeslut.
Myndigheterna skulle i programplanerna redovisa resultatet av de analyser om försörjningsuthällighet, forsörjningsstandard och kristida utrikeshandel inom de olika försörjningsområdena som används som utgångspunkt för beredskapsplaneringen. Faktaunderlag av övergripande karaktär. t. ex. försörjningsanalyser, borde enligt anvisningarna biläggas programplanerna.

7.2.2 Överstyrelsen för ekonomiskt försvar
Örersyn

111·

planering.\fi'irutsiittningarna

Regeringen uppdrog i mars 1983 åt ÖEF att se över gällande planeringsförutsättningar. I programplanen för perioden 1984/85 - 1987/88 lämnades
vissa prelimin~ira förslag. Regeringen föreskrev i mars 1984 att det underlag om konfliktkategorier m. m. som används i perspektivstudierna i
tillämpliga delar ocksft skulle användas i programplaneringen. ÖEF har i
september 1984 lämnat en rapport om den utvärdering av detta underlag
som pågår som ett led i arbetet med planeringsnormerna.
Inriktning m· haedskaps!ltgiirdema
ÖEF föresli'ir att försörjningsben:dskapen inriktas mot ;ltgärder som
syftar till att upprätthålla handlingsberedskapen och inhemsk produktionskapacitet. att förbereda omställningar vid kris m:h att anskaffa sådan
materiel som inte efterfrågas i fred men som snabbt erfordras i krig. Ett
minskat beroende av beredskapslagring efterstriivas. även om sådan lagring också i fortsättningen blir betydelsefull.
Den f. n. högst prioriterade beredskaps{1tgärden iir att öka den administrativa. organisatoriska och personella handlingsberedskapen hos berörda
myndigheter och i näringslivt:t. Detta innebär att personal både i myndigheter och i företag med ansvar för verksamheten i kriser och krig skall
utbildas. Personalen mäste ges ökad förmiiga att utnyttja de samlade
resurserna efter lägets krav. Denna förmilga m[1stc övas redan i fred vid
återkommande övningar och spel av skilda slag. På så siitt skapas också en
bättre förstfielse för försörjningsberedskapens krav i den freclstida verksamheten. Resultatet av den övning med det ekonomiska försvaret som
genomförs hösten 1984 kommer att påverka utformningen av beredskapsåtgiirderna under perioden.
Särskild materielanskaffning kommer att ges hög prioritet för transportsektorns olika grenar, bl. a. för att trygga försvarsmaktens behov av transporter vid mobilisering och koncentrering. I övrigt måste viss materiel
anskaffas för prioriterade delar av tjänstesektorn (post. bank, socialförsäkringsviisende m. m.).
Den bästa försör:iningsförmågan nås om vi själva inom landet kan fram-
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ställa det vi behöver. Det är därför särskilt angeläget att säkerställa försörjningsviktig inhemsk produktionskapacitct inom de viktigaste områdena.
Detta kräver ekonomiska insatser inom vissa branscher som i dag har
lönsamhetsproblem.
Sveriges behov av varor tillgodoses i normala fall till stora delar genom
import. Önskvärd försörjningsförmåga i kriser och krig måste i största
möjliga utsträckning uppnås genom att utnyttja inhemska resurser. Detta
hör vara möjligt inom många områden, men kräver omställningar av varierande omfattning. En viktig bercdskapsåtgärd är därför att söka finna
inhemska substitut till insatsvaror som normalt importeras. Det är viktigt
att erforderliga omstiillningar för kriser och krig förbereds i fred.
1 de fall försörjningen inte helt kan tryggas med inhemska resurser eller
genom handelsuthytc som bedöms möjligt i kriser, blir det nödvändigt att
bygga upp beredskapslager. Det är av kostnadsskäl viktigt att hålla hcredskapslagernivån så U1g som möjligt och söka ytterligare alternativ till
lagring. Beredskapslagring kommer emellertid under överskådlig tid fortfarande att vara nödvändig och av betydande omfattning. Det är alltid
nödvändigt att beredskapslagra sådana viktiga varor för vilka inhemska
substitut saknas. Dessutom kan behov av viktiga insats- och råvaror under
den inledande perioden av en kris endast tillgodoses genom lagring, innan
omställning har kunnat ske till inhemsk produktion.

7.2.3 Föredragandens övcn·äganden

En översyn pågår f.n. av de plancringsförutsättningar som gäller för det
ekonomiska försvaret. Översynen sker med anledning av de uttalanden
som gjordes i prop. 1982/83: 130 om åtgärder för tekoindustrin. m. m. om
att det för de prioriterade försörjningsomradena, dvs. livsmedel, beklädnad, värme samt hälso- och sjukvård, finns en oenhetlighet i förutsättningarna om försörjningsuthållighet, kristida utrikeshandel m. m.
ÖEF har i programplanen samt i särskild skrivelse i oktober 1984 redovisat arbetsläget i översynen.
Jag avser återkomma till regeringen i denna fråga våren 1985 i anvisningarna för programplaneringen inom det ekonomiska försvaret. Enligt sina
direktiv kommer 1984 års försvarskommitte att överväga frägan om plancringsförutsättningar för det ekonomiska försvaret.
Jag kommenterar i det följande de olika programmen utifrån det förslag
som har lämnats i programplanen för ekonomiskt försvar. Mer detaljerade
ställningstaganden görs under resp. huvudtitlar vid behandlingen av de
berörda myndigheternas anslagsframställningar.
Programmct Lii·smedcl

Programmet omfattar frågor om försör:jningen med livsmedel. fodermedcl, utsäde. fettråvaror samt handelsgödscl- och bekämpningsmedel. Statens jordbruksnämnd har programansvar.
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Den grundläggande beredskapsåtgärden enligt programplanen är att förbereda en omställning av livsmedelsproduktioncn. Beredskapslagring genomförs bl. a. för an tillgodose jordbrukets behov av importerade insatsvaror under den tid del tar an bygga upp en inhemsk ersättningsproduktion. En huvud uppgift blir att utreda möjligheterna att ig[rngsiitta en ersättningsproduktion i Sverige.
Förhandlingar pågår mellan de svenska och norska regeringarna om en
överenskommelse om krishandelsavtal för att bidra till den svenska försörjningen med kviivegödselmedel.
Chefen för jordbruksdepartementet kommer senare denna dag att föreslå att 46.4 milj. kr. ur den särskilda medelsramen för ekonomiskt försvar
anslås för beredskapslagring av livsmedel. fodermeclel samt giidsel- och
bekämpningsmedel. Jag tillstyrker förslaget.

Programmet Bd.lädnad m.111.
Programmet omfattar frtigor om försörjningen med beklädnaclsvaror
samt övriga textil-. läder- och skinnvaror. ÖEF har programansvar.
Enligt programplanen skall bl. a. förhandlingarna med företag om fler[triga beredskapslån fortsätta. Målet är alt stärka försörjningsberedskapen.
främst inom elen grundtextila industrin och skoindustrin.
Genomförda utredningsuppdrag
Regeringen uppdrog våren 1983 åt ÖEF att liimna förslag om försörjningsstandarden pi'1 beklädnadsområdet.
ÖEF har i januari 1984 lämnat rapporten krisstandarden pii beklädnadsområdet. I rapporten föresliis i enlighet med uttalanden i prop. 1982/83: 130
att det av statsmakterna övergripande försörjningsmalct för beklädnadsområdet formuleras p{l ett allmiinnarc siitt än det nu gällande målet. Begreppet krisgarderob som uttryck för krisstandarden föresli1s slopas och
ersättas med en för viss tidsperiod fastställd minimitilldelning. Vidare
föreslås bl. a. vissa ändringar om antaganden avseende omfanningen av
utrikeshandeln i kris. Rapporten har remissbehandlats.
Jag har i det föregående redogjort för det arbete som pilgar med översyn
av planeringsförutsiittningarna inom det ekonomiska försvaret. ÖEF: s
förslag om försörjningsstandard m. m. på beklädnadsområdet bör behandlas i detta vidare sammanhang.
Regeringen uppdrog vären 1983 vidare åt ÖEF alt genomföra en studie
avseende de hinder som i en kris föreligger för ökning av skiftgången inom
teko- och skoindustrierna.
ÖEF har i september 1984 redovisat resultatet av studiearbetet. I studien
har undersökts möjligheterna att i en krissituation öka produktionen förutom genom ökad skiftgång även genom förenkling av produkterna och
ökade serielängder. Problem avseende hl. a. tillgången på arbetskraft har
analyserats. Sammanfattningsvis innehär resultatet a\' studien att det för
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nertalet produktområden torde vara möjligt att i t:n kris öka produktionen i
större utsträckning än vad ÖEF tidigare bedömt vara möjligt. ÖEF hetonar
emellertid att denna mer optimistiska bedömning förutsäller att erforderliga utbildningsn:surser skapas redan i nuläget. Studien hereds f. n .
.Å..tgärder för att trygga försörjningsberedskapen
Fiir beklädnadsprogrammet kommer jag i det följande att för budgetåret
198.'i/86 förorda en bemyndiganderam för beredskapslån om 4.'i milj. kr. Jag
kommer vidare att bt:räkna 119 .'i2.'i 000 kr. ur tlen särskilda medelsramen
för ekonomiskt försvar för olika slag av industriella åtgärder m.m. Härav
beräknar jag 102 •.'i milj. kr. för tekoområdet. varav 72 ..'i milj. kr. för främst
spinning och vävning.
Jag finner att de åtgärder som inom den angivna planeringsramen föreslils i programplanen ger uttryck för en l~implig inriktning a\' verksamheten.
Programmet Energi
Programmet indelas i två delprogram, Briinslen och drivmedel m. m. och
Elkraft. ÖEF har samordnande programansvar.
Delprogrammet Bränslen och drivmt:del m. m.
Delprogrammet omfattar frågor om försörjningen med bränslen och
drivrnedd samt smö1jrnedel. ÖEF har programansvar.
Enligt programplanen skall fortsatt arbete ägnas åtgärder som syftar till
att i kris möjliggöra ökad användning av inhemskt framställda bränslt:n och
drivmedel. En översyn skall göras av planerna för framställning av vedhränslen. Frågorna om reservanordningar och om krigsskydd för fjärrviirmeverken avses prioriteras.
Statsr[1det Dahl kommer våren 198.'i att i särskild proposition liimna
förslag om riktlinjerna för energipolitiken. I avvaktan härpt1 kommer statsddet Dahl senare denna dag att ur den särskilda medclsramen för ekonomiskt försvar för budget;'irel 198.'i/!<6 föreslä ett jämfört med inncvarantle
budgetår oförändrat belopp av 7 455 000 kr.
Delprogrammet Elkraft
Delprogrammet omfattar frågor om fi.irsö~iningen med elektrisk energi.
Statens vattenfallsverk har programansvar.
Enligt programplanen skall bl. a. beslutsunderlag tas fram angiiende
kärnkraftens utnyttjande under bercdskapstillstånd och krig. Vidare avses
kärnkraftens uthållighet under långvariga kriser studeras.
Jag finner, efter samrad med statsr{1det Dahl. att de åtgärder som föreslås i programplanen ger uttryck för en l~implig inriktning av verksamheten.
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Programmet Ö1·rig11 fi'irsiirj11ings1·ikrigll l'llror
Programmet indelas i två delprogram. Kemiska produkter m. m. och
Metaller m. m. ÖEF har programansvar.
Delprogrammet Kemiska produkter m.

m.

Delprogrammet omfattar frågor om försörjningen med andra mineraler
iin metaller, trävaror. massa. papp och papper. grafiska produkter. nafta.
gummi och plaster samt övriga kemiska produkter. dock ej liikemedel.
Enligt programplanen kommer arhetet att inriktas på utredningar om
möjligheterna att finna andra bercdskapsåtgiirder än lagring. främst crsättningsproduktion samt ökad handlingsberedskap. Försök med inhemskt
tillverkade varor St)m er~iittning för importerade varor kommer att avse
h~tde tillverkning och användning.
Riksdagcn beslöt våren 1982 om en utökad beredskapslagring av nafta
för fredskris- och avspärrningssitu<ttioner lprop. 1981/82: 102 hil. 3. FöU
18, rskr 374). Beslutet innebar att 100000 m' skulle inlagras vart och ett av
budgetåren 1982/83 - 1985/86 och 55000 m' budgetåret 1986i87, dvs. totalt
455 000 m3 . För iindamålct har riksdagen för hudgett1rcn 1982/83 och
1983/84 heviljat 139 resp. 160 milj. kr.
ÖEF har under budgetåret 1984/85 reviderat försör:.iningsplanen för
nafta. Bakgrunden härtill har bl. a. varit striivan att söka andra metoder än
beredskapslagring för att tillgodose behoven i kristid. Resultatet av revideringen är att ytterligare nafta inte behöver inlagras för budgetåret
1985/86. Detta inncbiir en besparing på ca 140 milj. kr.
Jag kommer i det följande att för budgetåret 1985/86 förorda en bemyndiganderam för beredskapslån om 30 milj. kr. samt att 31675 000 kr. ur den
siirskilda medelsramen för ekonomiskt försvar heräknas för industriella
ätgärder och omställningsåtgärder som bl. a. syftar till att i en kris minska
det petrokemiska beroendet.
Jag finner att de åtgärder !>om föresläs i programplanen ger uttryck för en
Uimplig inriktning av verksamheten.
Delprogrammet Metaller m.

m.

Delprogrammet omfattar frågor om försör:_jningen med malmer. still.järn
och andra metaller samt verkstadsprodukter utom sjukvilrdsmateriel.
Enligt programplanen iir en av de viktigaste beredskapsi1tgärderna att
upprätthillla och förstiirka handlingsheredskapen inom vissa basbranscher
som utgör en allmän grund för såväl nyproduktion som reservdelsproduktion inom verkstadsvaruområdet. Försör:.iningen med elektroniska komponenter är ett särskilt prioriterat omrade. Åtgärder för omställning till krisproduktion och utveckling av inhemska ersättningsprodukter är ett annat
prioriterat område.
16
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Jag kommer i det följande att för budgetiiret 1985/86 förorda att 15 .6
milj kr. ur den särskilda medclsramen för ekonomiskt försvar anslås för
industriella åtgärder.
Jag finner att de åtgärder som föreslås i programplanen ger uttryck för en
liimplig inriktning av verksamheten.
Prot;rammet Transporter

Programmet Transporter omfattar frågor om försörjningen med transporter samt konsumtionsbegränsning av flytande drivmedel. Programmet
indelas i delprogrammen Transportsamordning. Järnvägstransporter.
Landsvägstransporter. Vägar. Flygtransporter och Sjötransporter. Transporträdet, statens järnvägar. viigverket. luftfartsverket och sjöfarts verket
har programansvar för resp. delprogram.
Delprogrammet Transportsamordning
Delprogrammet omfattar uppgifter som hör samman med transportrådets ansvar att samordna beredskapsplanläggningen av den civila transportvcrksamheten och förbereda drivmedelsransoncring. Transportrådet
har programansvar.
Enligt programplanen skall bl. a. utvecklingen av ett nytt ransoneringssystem för drivmedel fortsättas.
Efter samråd med mig kommer chefen för kommunikationsdepartementet senare denna dag att förorda att för budgetåret 1985/86 anslås 610 000
kr. ur den särskilda medelsramen för ekonomiskt försvar för fortsatt utveckling av ransoneringssystem m. m.
Delprogrammet Järn vägstransporter
Delprogrammet omfattar frågor om bl. a. olika former av fortifikatoriskt
skydd, anskaffning av reservmateriel och utrustning av verkskydd och
driftvärn samt utbildning för att s~ikerstiilla erforderlig insatsheredskap.
Statt:ns järnvägar har programansvar.
Enligt programplanen skall bl. a. en fortsatt utbyggnad av krigstelenätet
genomföras och skyddsåtgärder vidtas främst för lcdningsorgan och sambandsfunktioner.
Efter samråd med mig kommer chefen för kommunikationsdepartementet senare denna dag att förorda att för budgetåret 1985/86 för materielanskaffning m. m. anslås 13050000 kr. ur den särskilda medelsramen för
ekonomiskt försvar. Htirvid har I milj. kr. beräknats för anskaffning av
telcxutrustning (miltex).
Delprogrammet Landsvägstransporter
Delprogrammet omfattar frågor om förberedelser för transportledande
åtgärder för landsvägstransporter. Transportrådet har programansvar.
Enligt programplanen avses bl. a. sårbarhetsfrågor som hänger samman
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med utvet:klingen av datoriserade transportplaneringssystem hos transportföretag m.11. att studeras.
Efter samråd med mig kommer chefen för kllmmunikationsdepartementet senare denna dag att förorda att ur den sär<.kilda medclsramcn för
ekonomiskt förwar för budgct{1ret 1985/86 70000 kr. ansfo för delprogrammet.
Delprogrammet Viigar
Ddprogrammet omfattar frågor om fortifikatoriskt skydd. anskaffning
av rcservmatericl och reservdelar samt planliiggning av krigsorganisationcn och genomförande av försvarsutbildning. Vägverket har programansvar.
Enligt programplanen planeras bl. a. utbildning i byggandet med reservhromateriel. Lokala behov av rescrvbromateriel avses studeras.
Efter samråd med mig kommer chefen för kommunikationsdepartemcntct scnare denna dag alt förorda att för budgetåret I 985/86 för anskaffning
av reservhromateriel m. m. anslås 20.1 milj. kr. ur den särskilda medelsramen för ekonomiskt försvar.
Delprogrammet Flygtransporter
Delprogrammet omfattar frågor om materielanskaffning, bcredskapsplanläggning m. m. för försör:iningen med flygtransportcr. Luftfartsverket
har programansvar.
Enligt programplanen planeras inom ledningsfunktioncns införande av
datorstöd för dcn centrala ledningen. I fraga om marksystemet kommer
under programplaneperiodcn brister att undanröjas på viktiga omräden
medan för flygsystcmet reservdelar m. m. på sikt m~1ste anskaffas i nu
okänd omfattning.
Efter samråd med mig kommer chefen för kommunikationsdcpartcmentct senare denna dag att förorda att för budgetåret I 985/86 för fortifikatoriska åtgärder, materielanskaffning m. m. anslås 12 milj. kr. ur den siirskilda mcdclsramen för ekonomiskt försvar.
Delprogrammet Sjötransporter
Delprogrammet omfattar frågor om hcredskapsplanläggning. viss materielanskaffning m. m. för sjötransporter. Sjöfarts verket har programansvar.
Enligt programplanen avses bl. a. rekognosering och sjömätning av reservlossningsplatser genomföras.
Efter samråd med mig kommer chefen för kommunikationsdcpartementet senare denna dag att förorda att för budgetåret I985/86 för viss materielanskaffning anslås 910000 kr. ur den särskilda medclsramen för ekonomiskt för~var.
Jag tillstyrker att förslag lämnas under programmet Transporter i enlig-
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het med vad jag hiir har redogjort for och finner efter samråd med chefen
för kommunikationsdepartementet att de åtgiirde.r som föresl~ts i programplanen ger uttryck för en lämplig inriktning av verksamheten.
l'ro[.:rammcr Arherskrqfi

Programmet omfattar frågor om totalförsvarets försörjning med civil
arbetskraft. Arbetsmarknadsstyrelsen <AMS) har programansvar.
Enligt programplanen kommer åtgärderna att inriktas på att bl. a. fortlö• pande planlägga och förbättra arbetskraftstillgången inom prioriterade sektorer samt att utveckla metodiken för personalplanläggningen.
Efter samråd med mig kommer chefen for arbetsmarknadsdepartementet senare denna dag att foreslft att antalet tjiinstgöringsdagar för vapenfria
tjänstepliktiga skall uppgå till 650000. Det föreslagna antalet tjiinstgöringsdagar kan om det är arbetsmarknadspolitiskt motiverat komma att överskrida~. Möjligheten att i forna hand inkalla vapenfria tjänstepliktiga som
är arbetslösa kommer därvid att prövas.
Jag räknar med att frivilligverksamheten skall kunna bibehållas på en i
huvudsak oförändrad nivft.
Jag tillstyrker förslagen och finner i övrigt. efte;. samrad med chefen för
arbetsmarknadsdepartementet. att de åtgärder som föreslås i programplanen ger uttryck för en lämplig inriktning av verhamheten.
l'mgrammcr Ö1Tif.:a .fi"irsiirjning.1Tik1iga (iii11s1er

Programmet indelas i delprogrammen Penningmedel och betalningsförmedling. Posta! kommunikation. Socialförsäkring och Övrig försiikringsverksamhet.
Delprogrammet Penningmedel och betalningsförmedling
Ueredskapsåtgärdcrna inom delprogrammet är främst av administrativ
och planläggande karaktiir. Riksbanken har programansvar.
Enligt programplanen kommer riksbanken bl. a. att anpassa sin krigsorganisation till sin nya regionala fredsorganisation.
Delprogrammet Posta! kommunikation
Beredskapsåtgärderna inom delprogrammet är främst av administrativ
och planliiggande karakHir. Post verket har programansvar.
Enligt programplanen skall inriktningen vara att behålla nuvarande administrativa planeringsnivå med fortlöpande anpassning till organisationsändringar.
I det följande kommer jag efter samråd med chefen för kommunikationsdcpartcmentet att för budgetåret 1985/86 beräkna vissa medel ur den
särskilda medelsramen för ekonomiskt försvar i enlighet med förslaget i
programplanen.
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Delprogrammet Socialförsiikring
Beredskapsåtgärderna inom delprogrammet är främst av administrativ
och planläggande karaktär och omfattar verksamhet vid de allmiinna försäkringskassorna och riksförsiikringsverket. Riksförsäkringsverket har
programansvar.
Enligt programplanen skall bl. a. manuella rutiner för socialförsiikringsförm?incrnas administration i datorlöst tillstånd utvecklas och vidmakthållas.
I det följande kommer jag efter samråd med chefen för socialdepartementet att för budgetåret 1985/86 beräkna vissa medel ur den särskilda
medelsramen för ekonomiskt försvar i enlighet med förslaget i programplanen.
Delprogrammet Övrig fi.irsiikringsverksamhet
Beredskapsätgiirderna inom delprogrammet iir främst av administrativ
och planläggande karaktär och omfattar verksamhet vid försäkringsinspektionen. statens krigsförsiikringsnämnd och statens krigsskadeniimnd. vilka
har programansvar.
Enligt programplanen kommer bcrcdskapsplanläggningen av forsiikringsbolag att ses över. bl. a. när det gäller möjligheterna att tillgodose det
oundgängliga behovet av datorstöd i krig.
Efter samråd med cheferna för social-, finans- och kommunikationsdepartemenlen finner jag att de ätgärder som i programplanen föreslås för
programmet Övriga försörjningsviktiga tjiinstcr ger uttryck för en lämplig
inriktning av verksamheten.
Progrw11n11!l Led11i11g och samordni11g m. 111.

Bcrcdskapsåtgiirderna inom programmet är främst av administrativ och
planläggande karaktär.
Programmet Ledning och samordning m. m. omfattar tre delprogram
inom ÖEF: s ansvarsområde nämligen
- Samordning
- lnformationsbehandling
- Ledning och administration
Programmet omfattar dessutom tre delprogram inom kommerskollcgiets. statens pris- och kartellnämnds resp. generaltullstyrelsens ansvarsområde, nämligen
- Utrikeshandelsrcgleringar
- Prisregleringar
- Tullverksamhet
Jag kommer i det följande att för budgetåret 1985/86 förorda att 5 385 000
kr. ur den särskilda medelsramcn för ekonomiskt försvar anslås för åtgärder som syftar till att förbättra handlingsbercdskapen m. m.
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7 .2.4 Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslär riksdagen
att godkänna de riktlinjer för det ekonomiska försvarets utveckling
som jag har förordat.
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7 .3 Ekonomiska resurser för det ekonomiska försvaret
7.3.1 Överstyrelsen för ekonomiskt försvar
Det totala medelsbehovet över statsbudgeten för att genomföra den
beredskapsverksamhet som ÖEF har föreslagit i programplanen framgtir
av följande sammanställning.
Mcdclshehm· i.irer statshudgetcn tmi(i. kr.J
Kostnads slag

1985/8()

Drift- och förvaltningskostnadcr (ex kl. räntor)

5 278

Särskild mcdelsram

201
1Ohl
279

Summa

1541

7651

Ränwr

Särskilda yrkanden
Totalt

1985/8()198919()
978
IW5

54

473

1595

8124

Utöver kostnader som finansieras över statsbudgeten har kostnaderna
över affärsverkens budgetar beräknats till 600 milj. kr. för perioden 1985/86
- 1988/89.
Som särskilda yrkanden utöver de för planeringen angivna ekonomiska
restriktionerna föreslås vissa ytterligare åtgärder.
- Inom programmet Livsmedel begärs medel för utbyggnad av beredskapslagren av gödselmedel och bekämpningsmedel.
- Inom programmet Bränslen m. m. begärs medel för utbyggnad av reservanordningar och krigsskydd vid fjärrv~irmeverk.
- Inom delprogrammet Kemiska produkter m. m. begärs medel för industriella åtgärder.
- Inom delprogrammet Metaller m. m. begärs medel för industriella åtgärder och bercdskapslagring av legcringsmetaller.
ÖEF: s förslag till förddning på program av den särskilda medelsramen
över statsbudgeten för budgetåret 1985/86 framgftr av följande sammanställning. I förslaget har hänsyn tagits till restriktioner för fördelning på
program enligt regeringens anvisningar för programplaneringen.
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Fhrdc/ning m· särskilda medel ii1·er statshudgctcn fiir hudget<lrct 1985186
(I 000-wl kr. i prisläge 1985186)
Pnigram/delprogram

Belopp

l.ivsmcdel
Beklädnad m. m.
Bränslen och drivmedel m. m.
Kemiska produkter m. m.
Metaller m. m.
T ransportc::r
Övriga försörjningsviktiga tjiinster
Ledning och samordning m. m.

46379
129800
9860
28450
9730
48380
300
5 550

Summa

278449

7.3.2 Föredragandens tiverväganden
Anslagsfrågor för del ekonomiska försvaret avseende budgetåret
1985/86 kommer senare att anmälas av cheferna för berörda departement.
Jag redovisar här en sammanställning av dessa anslag. För budgetåret
1985/86 beräknas sålunda ett totalt medelsbehov över statsbudgeten på ca
1504 milj. kr. för verksamheten inom det ekonomiska försvaret. I driftkostnaderna inräknas räntekostnader och övriga kapitalkostnader för beredskapslagringen på ca 951 milj. kr. Den särskilda medclsramcn för investeringar m. m. upptas med ca 273 milj. kr. Under försvarsdepartementets
huvudtitel beräknas 432.5 milj. kr.
Utöver här redovisade anslag bekostas viss verksamhet inom det ekonomiska försvaret av de affärsdrivande verken och näringslivet.
Jag vill i detta sammanhang framhålla att bedömningen av resursbehoven för återstoden av programplanepcrioden får giiras hudgctårsvis vid
prövning av förslag i anslagsframställningar och programplaner.
Anslag huJgctåret 1985186 (/ 000-tal kr. i
Departe·
ment.
littcra

Anslagsrubrik

Fö: H I

ÖEF: Förvaltningskostnader
Drift av beredskapslager
Beredskapslagring
och industriella
fitgärder
Särskilda kostnader för lagring
av nafta
Förluster på heredskapsgaranticr
m.m.
Viigverket: Försvarsuppgifter

H2

H3
1-1 4
H5

K: B 9

Sär;kild
medels·
ram för
invcsteringar m. m.

Drift- och
förvaltningskostnader

36 730

36 730

223 290

223 290

172485

172485

:!O 100

Totalt

8600

28700
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Departement.
littera

[) 3

El
E5
F2
I I
Fi: D 13

Jt): l:l I
B2
Cl
C4

C5
FI
F4

F 14
A: 85

B 13
B 14

I:

HI
H2
H3

An slagsrubrik

Fiirsvarsinvesteringar vid statens jiirnviigar
Sjöfarts verket:
Farledsverk>amhet Idel)
Övrig verksamhet (del)
l:leredskap för
civil luftfart
Transportradct Idel)
Statens krigsförsäkring,nämnd m. m.
Lantbrubstyrelsen (del)
Lantbruksn~imnderna Idel)
Statens jordbruksnamnd 1dcl1
Inköp av livsmedel
m. m. för beredskapslagring
Kostnader för bercdskapslagring
av livsmedel m. m.
Statens livsmedelsverk (del)
Bidrag till statens
veterinärmedicinska
anstalt (dell
l:lidrag till djurens
hälso- och sjukvård Idel)
Försvars- och beredskapsplanering:
Bidrag till friv il I igorgani sat ioner
Nämnden för vapenfriutbildning
Vapenfria tjänstepliktiga
Drift av beredskapslagcr
Beredskapslagring
och industriella
åtgärder
Särskilda kostnader för lagring
av råolja och
llygdrivmedel

Summa
1

Bilaga 6
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Särskild
rnedebram for
invcsteringar rn. rn.

Drift- och
förvaltningskostnadcr

12000
680

1729

1989
650
1201)0

2 370

3 050

69
110
420

69
110
420

24%

24%

46379

46 379

211 808

211 808

120

120

20

20

185

185

6762

6762

4 513

4513
93 875

93 875
637 381

1

7 455 1

637 381 1
7 455 1

I'

273059

Totalt

13 050

13 050
260
650

'.!49

1230481

I'

1503540

Beräknade belopp.

7.3.3 Hemställan
Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag all regeringen
bereder riksdagen tillfälle
att ta del av vad jag har anfört om ekonomiska resurser för det
ekonomiska försvaret.
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7 .4 Anslag under fjärde hurndtiteln för det ekonomiska försrnret
Överstyrelsen för ekonomiskt försvar <ÖEFl är central förvaltningsmyndighet för det ekonomiska försvaret. ÖEF leds av en styrelse med nio
ledamöter. Chef för ÖEF är en generaldirektör som också är ordförande i
styrelsen.
ÖEF har till uppgift att samordna förberedelserna inom det ekonomiska
försvaret Sfi att enskilda individers överlevnad och samhällets funktioner
kan tryggas om landet vid krig, krigsfara eller andra utomordentliga förhållanden helt eller delvis blir hänvisat till egna försörjningsresurser. ÖEF
skall i den mån det inte ankommer pt1 annan myndighet själv vidta sådana
förberedelser. I den mån det inte ingår i någon annan myndighets uppgifter
skall ÖEF vidare förbereda åtg~irder för att mildra verkningarna av importbortfall av varor, som är av vikt för folkförsörjningen. utan att det är krig
eller krigsfara i rikets närhet (fredskris).
Följande programindelning gäller.
Program

Delprogram inom fjärde huvudtiteln

I.
.,
3.
4.

1.2 Gödsel och bekämpningsmedel

Livsmedel
Beklädnad m. m.
Energi 1
Övriga varor

3.1 Bränslen och drivmedel m. m. 1
4.1 Kemiska produkter m. m.
4.2 Metaller m. m.

5. Transporter
6. Arbetskraft
7. Övriga försörjningsviktiga
tjänster
8. Ledning och samordning m. m.

1

8.1 Samordning
8.2 lnformationsbehandling
8.3 Ledning och administration
Läkemedel och sjukviirdsmateriel
(Tillhör i planeringssammanhang
totalförsvarsgrenen Övrigt
totalförsvar, ej det ekonomiska
försvaret)

Förvaltningskostnadcr.

Verksamheten inom programmen består huvudsakligen av försörjningsanalyser, förberedelser för reglering. ransonering och annan planläggning,
anskaffning av material, tryggande av försörjningsviktig inhemsk produktion. utveckling av inhemska substitut samt beredskapslagring.
ÖEF är uppdragsmyndighet gentemot statens jordbruks nämnd och socialstyrelsen när det gäller beredskapslagring av gödsel- och bekämpningsmedel resp. läkemedel och sjukvärdsmateriel.
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7 .4. l Överstyrelsen för ekonomiskt försvar

ÖEF begärde i anslagsframsl~illningen medel över följande anslag pii
försvarsdepartementets huvudtitel
- förslagsanslagct H I. Överstyrelsen för ekonomiskt försvar: Förvalt-

ningskostnader
förslagsanslaget H 2. Drift av beredskapslager
reservationsanslagel H 3. Bcred-;,kapslagring och industriella åtg~lnkr
förslagsanslaget H 4. Särskilda kostnader för lagring av nafta
forslagsanslagct H 5. Förluster ptt beredskapsgaranticr m. m.
förslagsanslag. Lagringsforluster/vinstcr vid drift av beredskapslager

Sa111111w1stiil/11i11g
Program/
de: Iprogram

111·

anslag 1111da j/<irde h111'11dtitel11 (I 000-tal kr.) 1
Anslag 1984/85
Hl

Gödsel oc.:h
hekämpningsmedel
Beklädnad m. m.
Briinslcn och
drivmedel m. m.
Kemiska produktcr m. m.
Metaller m. m.
Ledning och
samordning m. m.
Läkemedel och
sjuk\'ardsmateriel
Till regeringens
disposition

3 339

H2

Hlr 1985/86 hcräknar ÖEF
H3

I
50 113 122400

5 508
5044
2430
18544

107972
tl6973

Totalt

Hl

I
175 852

3 507

5 508

5 270

31 545
I 1()0

144561
70.'\03

4245

22789

1404{l

14046

H2
I
48610

4969 110331
2 732 64896
20090

H ·'

99000

Totalt
I
151 117
5 270

37000
35 600

152 300
103 228

5 055

25 145

Summa heta)ningsmedel

34865

225060 173336'

433 261'

36561! 223839 176655

437062

Fran deponerade medel
Summa anslag

34865

24000
225060 126200

24000
386125

36568 223839 176655

437 062 3

1
Dessutom finns de båda I 000-kronorsanslagen H 4. Särskilda kostnader för lagring av nafta samt H 5.
Förluster på beredskapsgaranticr m. m.
" Härav utgör sammanl_agt 23 136000 kr. reservation fran hudgetåret 1983/84.
' Därutöver beräknar OEF 15 782 000 kr. för täckande av kostnader för lagringsfiirluster vid drift av beredskapslager.

Av den av regeringen anvisade medclsramen för ekonomiskt försvar för
budgetåret 1985/86 på 268 milj. kr. har ca 168 milj. kr. fördelats på program
inom ÖEF: s ansvarsområde exkl. programmet Energi, delprogrammet
Bränslen och drivmedel. Inom programmen har medlen fördelats på prioriterade bcredskapsåtgärder.
Regeringens anvisningar innebär att 127 milj. kr. av den siirskilda mcdelsramen skall avsättas för bcklädnadsprogrammet. ÖEF har lämnat förslag till medelsfördelning på basis av denna restriktion (huvudförslaget A).
Enligt ÖEF medför restriktionen betydande brister inom främst energi-.
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kemi- samt metall- och verkstadsprogrammen. I j:imförelse med dessa
program fttr försörjningsheredskapcn inom bekl:idnadsnmrådet anses vara
god. Mot bakgrund hiirav redovisar ÖEF ett alternativt förslag till fördelning av den av regeringen anvisade medelsramen (alternativförslaget 8).
Förslaget innebär att beklädnadsprogrammet tilldelas 99 milj. kr. och att
energi-. kemi- resp. metall- och verkstadsprogrammen förstärks med 11.2.
3.3 resp. 6.3 milj. kr. I ett tredje alternativ (tilläggsförslaget Cl. som utgör
ÖEF: s budgetförslag för 1985/86. föreslås utöver den anvisade medelsramen ytterligare 26.4 milj. kr.. varav 6.4 milj. kr. för heredskapslån inom
·kemiprogrammet och 20 milj. kr. för beredskapslagring inom metall- och
verkstadsprogrammct.
I enlighet med regeringens anvisningar för programplaneringen avser
ÖEF: s förslag genomförandeprisläge 1984/85. Behovet av prisomräkningsmedel beräknar ÖEF för alternativ A till 5 .6 milj. kr. och för alternativen B
och C 3.7 milj. kr.
Den beloppsram inom vilken ÖEF får ingå nya avtal om heredskapslån
som medför utbetalningar under flera budgetår föreslås för budgetåret
1985/86 uppgå till 110 milj. kr. För kreditgarantier inkl. säsongkreditgarantier till läderskoföretag heriiknar ÖEF en oförändrad ram. dvs. 125 milj. kr.
När det gäller besparingskravcn på förvaltnings- och driftanslagen framhåller ÖEF att det finns ett klart uttalat samband mellan dessa anslag å ena
sidan och anslagen till investeringar m. m. å andra sidan. Genom de senare
åläggs ÖEF vidgade uppgifter i form av bl. a. ett större beredskapslager
och fler avtal om heredskapslån med försörjningsviktiga företag. Ständigt
minskade resurser på drift- och förvaltningsområdet ökar enligt ÖEF risken för misshushållning med resurser genom otillfredsställande skötsd av
beredskapslagren och ineffektivt utnyttjande av reservationsanslagen.
ÖEF har i årets anslagsframställning valt att redovisa det besparingsalternativ som innebär en minst femprocentig besparing fördelad över en treårsperiod.
På anslaget H I. Överstyrelsen för ekonomiskt försvar: Förvaltningskostnader beräknar ÖEF löne- och prisomräkningen på befintliga resurser
till totalt 1596000 kr. och besparingarna till totalt 736000 kr.
På anslaget H 2. Drift av beredskapslager beräknar ÖEF löne- och
prisomräkningen på befintliga resurser, cxkl. kapitalkostnadsomräkning.
till 2 536000 kr. och besparingarna till 2 748 000 kr.
ÖEF föreslår att till anslaget H 5. Förluster på beredskapsgarantier
knyts ett generellt medgivande att göra överskridanden med ett belopp
motsvarande utgifter för under budgetåret infriade kreditgarantier.
UL1·medel
Gödsel och bekämpningsmedel
Delprogrammet omfattar frågor avseende handelsgödsclmedcl och bekämpningsmedel. Verksamheten bedrivs i samråd med statens jordbruksnämnd som lämnar e1forderliga anvisningar.
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Bekliidnad m. 111.
För programmet beräknas ett totalt anslag pii 163 568 000 kr.
För ingående av fleråriga avtal om beredskapslån begärs bemyndiganden på 50 milj. kr. För industriella f1tgärder föreslås i alternativ A sammanlagt 124 milj. kr. varav 10 milj. kr. i försörjningsberedskapsstöd. Vidare
föreslås för branschutredningar 2 milj. kr. och för handlingsberedskap
samt forskning och utveckling I milj. kr.
I alternativ B föresläs för industriella åtgärder 99 milj. kr.

Energi
Bränslen och drivmedel m. m.
För programmet beriiknas under fjiirde huvudtiteln ett anslag pft

5 270000 kr. för förvaltningskostnader.
Delprogrammet redovisas hiirutöver under tolfte huvudtiteln. industridepartementet.

Ö1·riga _f(Jrsiirj11ing.1Tiktig11 rnror
Kemiska produkter m. m.
För programmet beräknas ett totalt anslag på 155 321 000 kr.
För förbättrad handlingsberedskap begärs I. I milj. kr.
ÖEF föreslår att ett bemyndigande pt1 30 milj. kr. lämnas för att ingå
fleråriga avtal om beredskapslån. I alternativ A föreslås 6.6 milj. kr. för
omställningsåtgärder och 19.4 milj. kr. för beredskapslån. I alternativen B
och C föreslås härutöver 3J resp. 6.6 milj. kr.
Metaller m. m.
För programmet beräknas ett totalt anslag på 103 538 000 kr.
För att kompensera för neddragningen enligt huvudförslaget begär ÖEF
på anslaget H I. Överstyrelsen för ekonomiskt försvar: Förvaltningskostnader 165 000 kr. för en tjänst på cl ek tronikområdet.
För ökad handlingsberedskap beriiknas 500 000 kr. och för försörjning5analyser 600 000 kr.
I alternativ A föreslås 1.2 milj. kr. för industriella åtgärder och 7 milj. kr.
för lagring av elektronikkomponenter m. m. I alternativ B förestils 6.3
milj. kr. för industriella åtgiirder och i alternativ C 20 milj. kr. för lagring av
legerings metaller.

Ledning och sanwrdning

111.

m.

Samordning
För programmet beraknas ett totalt anslag på 6674000 kr.
För att kompensera för neddragningen enligt huvudförslaget begiir ÖEF
på anslaget H I. Överstyrelsen för ekonomiskt försvar: Förvaltningskostnader 165 000 kr. för tillsättning av en vakanthallen tjänst.

Prop. 1984/85: 100

Bilaga 6

Försvarsdepartementet

254

ÖEF föreslftr för funktionsövningar. fackuthildning, konferenser. föreläsningar. regional handlingsberedskap. uthildningspaket Hemskydd samt
studier inför 1987 års totalförsvarsheslut sammanlagt 3.4 milj. kr.
Informations be hand I i ng
För delprogrammet beräknas ett totalt anslag på 3 952 000 kr.
För ökad handlingsberedskap beräknas 1,1 milj. kr.
Ledning och administration
För delprogrammet beräknas ett totalt anslag på 14019000 kr.
Därutöver krävs för överförande av personal från investeringsanslag till
förvaltningsanslag 500 000 kr. utgörande lönekostnader.
Läkemedel och sjuhårJsmaterid
Delprogrammet omfattar frågor rörande sjuk vårds- m:h läkemedelsförnödenheter. Verksamheten hedrivs i samråd med socialstyrelsen som lämnar erforderliga anvisningar.

7.4.2 Föredragandens öven·äganden
Jag kommer i det följande att beräkna medel till ÖEF under anslagen
H I. Överstyrelsen för ekonomiskt försvar: Förvaltningskostnader. förslagsanslag
H 2. Drift av beredskapslager. förslagsanslag
H 3. Beredskapslagring och industriella åtgärder. rcscrvationsanslag
H 4. Särskilda kostnader för lagring av nafta, förslagsanslag
H 5. Förluster på heredskapsgarantier m. m .. förslagsanslag
Som jag har anfört i det föregående kommer statsrådet Dahl senare
denna dag att förorda att medel för ÖEF: s delprogram Bränslen och
drivmedel m. m. utom vad gäller förvaltningskostnader begärs i en ~ärskild
proposition våren 1985.
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totala anslaR (I 000-tal kr.)

Program/delprogram

1984/85
Anslag

För I 985/8h heriiknar

ÖEF
Utgifter
Gödsel och bekämpningsmedel
Bekli1dnad m. m.
Brän,len och drivmedel m. m. 1
Kemiska prndukter m. m.
Metaller m. m.
Ledning och samordning m. m.
Likemedel och sjukvårdsmateriel
Till regeringens disposition
Särskilda kostnader for
viss lagring
Garantiförluster

I
17'i852
5 508
1445til
70503
22 789

I
151 117
5 270
152 300
103 228
25 145

Föredraganden

I

171 54h
5 324
14h654
83 177
25 417

I
14046

I
385

Summa

433 263~

437064

432507

f'inansicring
Anslagsmedcl
Fran deponerade medel

386127
24000

4370M

432 507

Summa

433263

437064

432507

1

2

Förvaltningskostnader.
Hiirav utgör sammanlagt 23 136 000 kr. reservation från hudgetåret 1983/84.

Jag beräknar pris- och löneomräkning på anslaget H I. Överstyrelsen för
ekonomiskt försvar: Förvaltningskostnader till I 773 000 kr. och på anslaget H 2. Drift av beredskapslager till I 987 000 kr. Jag har i mina beräkningar utgått från ett besparingsalternativ som innebtir en besparing fördelad
över en treårsperiod i enlighet med regeringens anvisningar. För anslaget
H I. Överstyrelsen för ekonomiskt försvar: Förvaltningskostnader har en
besparing beräknats om 736 000 kr. och för anslaget H 2. Drift av beredskapslager har en besparing beräknats om 2 748 000 kr.
Jag beräknar under anslaget H 2. Drift av beredskapslager kapitalkostnaderna för budgetåret 1985/86 till 194 573 000 kr. för programmen BekHidnad
m. m. och Övriga varor. Härav utgör ca 185 761 000 kr. räntor på beredskapslager och ca 8 811 000 kr. kapitalkostnader för anläggningar.
Riksdagen har för innevarande budgetår beviljat en bemyndigandcram
pä 170 milj. kr. för beredskapslån som medför utbetalningar under flera år.
Jag före~lår att ramen under budgetåret 1985/86 utgör 11 U milj. kr.. varav
35 milj. kr. till regeringens disposition.
Jag kommer i det följande först att redovisa medelsbehovet under anslagen H I - H 3 uppdelat på olika program. Därefter övergår jag till att
redovisa medclshehovet under varje anslag. Regeringen har möjlighet att
göra omfördelningar av anslagna medel mellan olika program.
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Li1·smedcl

Gödsel- och bekämpningsmedel
Chefen för jordbruksdepartementet kommer senare denna dag att ta upp
fr{1gan om medclsbehovet för beredskapslagring av gödsel- och bekämpningsmedel.
Under anslaget H 2. Drift av beredskapslager har jag tagit upp en
I 000-kronorspost för att markera ÖEF: s funktion som uppdragsmyndighet gentemot statens jordbruksnämnd inom delprogrammet.
Beklädnad 111. m.

Under anslaget H I. Överstyrelsen för ekonomiskt försvar: Förvaltningskostnader beräknar jag 3 528 000 kr.
Under anslaget H 2. Drift av beredskapslager beriiknar jag 48 493 000
kr.. varav 42 5% 000 kr. utgör kapitalkostnader.
I bemyndiganderam för beredskapslån beriiknar jag 45 milj. kr. och för
anslaget H 3. Beredskapslagring och industriella åtgiirder av den särskilda
medelsramen 119 525 000 kr. Av det senare beloppet beräknar jag för
tekoområdet 102.5 milj. kr.. varav 72.5 milj. kr. för främst spinning och
vävning. och för skoområdet 13 milj. kr. Av de beräknade medlen bör
högst 8 milj. kr. fä omfördelas till försörjningsbcredskapsstöd. Jag beräknar vidare 800000 kr. för ökad handlingsberedskap, 200000 kr. för FoU
insatser och 2 milj. kr. för branschutredningar.
Energi

Bränslen och drivmedel m.

m.

Under anslaget H I. Överstyrelsen för ekonomiskt försvar: Förvaltningskostnader beräknar jag. efter samråd med statsrådet Dahl. 5 324 000
kr.
Ö1•riga fiirsDrjning.1Tiktiga varor

Kemiska produkter m. m.
lJ nder ans!aget H I. Överstyrelsen för ekonomiskt försvar: Förvaltningskostnader beräknar jag 5 006000 kr.

Under anslaget H 2. Drift av beredskapslager beräknar jag 109973 000
kr.. varav 91024000 kr. utgör kapitalkostnader.
I bemyndigandentm för beredskapslfm beräknar jag 30 milj. kr. och
under anslaget H 3. Beredskapslagring och industriella åtgiirdcr 31675000
kr. ur den särskilda medelsramen för ekonomiskt försvar. Av dessa medel
beräknar jag I. I milj. kr. för förbättrad handlingsheredskap. 6,6 milj. kr.
för att förbereda en kristida omställning av industrin som bl. a. syftar till att
minska det petrokemiska beroendet samt ca 24 milj. kr. för hercdskapslån
till försör:jningsviktiga företag.
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m.

Under anslaget H I. Överstyrelsen för ekonomiskt försvar: Förvaltningskostnader beräknar jag 2 755 000 kr. Jag har därvid beräknat medel
för en handläggartjänst på elektronikområdet.
Under anslaget H 2. Drift av beredskaps lager beräknar jag 64 822 000 kr.,
varav 60 953 000 kr. utgör kapitalkostnader.
Under anslaget H 3. Beredskapslagring och industriella åtgärder beräknar jag 15,6 milj. kr. ur den särskilda medclsramen för ekonomiskt försvar.
Av medlen beräknar jag 500000 kr. för förbättrad handlingsberedskap,
600000 kr. för försörjningsanalyser, 7 milj. kr. för försökslagring av elektronikkomponenter m. m. samt ca 7.5 milj. kr. för industriella åtgärder.

Ledning och samordning m. m.
Samordning
Under anslaget H I. Överstyrelsen för ekonomiskt försvar: Förvaltningskostnadcr beräknar jag 3 309 000 kr. Jag har därvid beräknat medel
för tillsättning av en vakanthållcn tjänst på utbildningsområdet.
Under anslaget H 3. Beredskapslagring och industriella åtgärder beräknar jag 3 525 000 kr. av den särskilda medelsramen för utbildnings- och
informationsverksamhet med berörd personal inom myndigheter och näringsliv i syfte att skapa ökad handlingsbercdskap i ett krisläge. Härutöver
beräknar jag för dessa ändamål av den särskilda medclsramen 385 000 kr.
till regeringens disposition.
Informations behand 1i ng
Under anslaget H I. Överstyrelsen för ekonomiskt försvar: Förvaltningskostnader beräknar jag 2 861 000 kr.
Under anslaget H 3. Beredskapslagring och industriella åtgärder beräknar jag 1 145 000 kr. av den särskilda medelsramen för fortsatt utveckling
av nytt ekonomiadministrativt system samt för ökad handlingsberedskap.
Ledning och administration
Under anslaget H I. Överstyrelsen för ekonomiskt försvar: Förvaltningskostnader beräknar jag 13 947 000 kr. Jag har därvid beräknat 498 000
kr. i merkostnader under budgetåret 1985/86 på grund av f. d. byggnadsenhetens avveckling.
Under anslaget H3. Beredskapslagring och industriella åtgärder beräknar jag 630000 kr. av den särskilda medelsramen.

17

Riksdagen 1984185. 1 mm/. Nr ll!O. Bilaga 6

Prop. 1984/85: 100

Bilaga 6 Försvarsdepartementet

258

Läkemedel och sjukv<lrdsmateriel

Statsrådet Sigurdsen kommer senare denna dag att ta upp frågan om
medelshchovet för bcredskapslagring av läkemedel m. m.
Under anslaget H 2. Drift av beredskapslagcr har jag tagit upp en
I 000-kronorspost för att markera att ÖEF är uppdragsmyndighet gentemot
socialstyrelsen inom delprogrammet.
Jag övergår nu till att redovisa de beräknade medelsbehoven under varje
anslag.
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Fjärde huvudtiteln

H Ekonomiskt försvar
H I. Överstyrelsen för ekonomiskt försvar: Fönaltningskostnader
1983184 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

36484319
34865000
36 730000

Anslaget omfattar centrala myndighetskostnader och upptar främst
kostnader för personal. resor, konsulter och övriga expenser.
I 000-tal kr.
Program/delprogram

1984/85
Anslag

För 1985/86 beräknar

ÖEF

Föredraganden

Beklädnad m. m.
Bränslen och drivmedel m. m.
Kemiska produkter m. m.
Metaller m. m.
Ledning och samordning m. m.

3 339
5 508
5044
2430
18544

3 507
5 270
4969
2 732
20090

3528
5 324
5006
2 755
20 117

Summa anslag

34865

36568

36730

Jlemstii/lan

Med hänvisning till vad jag har anfört i det föregående och till programsammanställningen hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen
att till Överstyre/sen för ekonomisktförsvar: Förvaltningskostnader
för budgetåret 1985186 anvisa ett förslagsanslag av 36 730 000 kr.
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H 2. Drift av betedskapslager

1983/84 utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

202773 569
225060000
223 290000

Anslaget omfattar driftkostnader för hcredskapslagring, exkl. inlagringskostnader och centrala myndighetskostnadcr.
1 000-tal kr.
1984/85
Anslag

Program/delprogram

För 1985/86 hcräknar
ÖEF

Föredraganden

Gödsel och be\ämpningsmedcl
Beklädnad m. m.
Kemiska produkter m. m.
Metaller m. m.
Läkemedel och sjukvårdsmatcriel

I
50 113
!07972
66973

I
48610
110331
64896

I
48493
109 973
64822

Summa

225060

223839

223290

Hemställan
Med hänvisning till vad jag har anfört i det föregående och till programsammanställningen hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen
att till Drift m· beredskapslager för budgetåret 1985/86 anvisa ett
förslagsanslag av 223 290000 kr.

H 3. Beredskapslagring och industriella åtgärder

1983/84 utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

304459785
126200000
172485000

Reservation 253 826 645

Anslaget omfattar samtliga investeringar i varor inkl. inlagringskostnader samt olika former av industriella åtgärder. Under anslaget beräknas
också medel för investeringar i förråd samt åtgärder för ökning av handlingsberedskapen.
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I 000-tal kr.
Program/delprogram

1984/85

För 1985/86 heräknar

Anslag
ÖEF

Alt A

Alt H

AltC

Föredraganden

Beklädnad m. m.
Kemiska produkter m. m.
Metaller m. m.
Samordning
Informationsbehandling
Ledning och administration
Till regeringens disposition

122 400
31 545
1100
2 845
1100
300
14046

127000
27100
9300
33:'15
1100
600

99000
30390
15600
3 355
1100
600

99000
37000
35 600
3355
1100
600

119525
31 675
15 600
3 525
I 145
630
385

Summa utgifter

173336 1

168455

150045

176655

172485

168455

150045

176655

172485

Frfm deponerade medel
Summa anslag
1

24000
126200

Härav utgör sammanlagt 23 136 000 kr. reservation från budgetåret 1983/84.

Hemställan
Med hänvisning till vad jag har anfört i det föregående och till programsammanställningen hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen att
I. bemyndiga regeringen att inom en kostnadsram av 110 000 000 kr.
medge avtal om nya beredskapslån som medför utbetalningar
under senare budgetår.
2. till Beredskapslagring och industriella åtgärder för budgetåret
1985/86 anvisa ett reservationsanslag av I 72 485 000 kr.

H 4. Särskilda kostnader för lagring av nafta
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

I 000
I 000

Anslaget står till regeringens disposition för täckande av uppkomna
merkostnader under reservationsanslaget H 3. Beredskapslagring och industriella åtgärder vid beredskapslagring av nafta.

Hemställan
Med hänvisning till vad jag har anfört i det föregående hemställer jag att
regeringen föreslår riksdagen
att till Särskilda kostnader för lagrinR Q\' nafta för budgetåret
1985/86 anvisa ett förslagsanslag av I 000 kr.

I
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H 5. Förluster på beredskapsgarantier m. m.
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

1000
I 000

För beredskapsgarantier bör beräknas en engagemangsram på 125
milj. kr. Garantiramen är f. n. årlig men bör enligt min mening ombildas till
en engagemangsram. Anslaget bör tas upp med ett formellt belopp av I 000
kr. Även förluster på sådana garantier som har lämnats t. o. m. budgetåret
1983/84 gällande den tidigare ramen om 125 milj. kr. bör belasta anslaget.
Hemställan
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att
I. fastställa en ram för statliga beredskapsgarantier enligt förordningen ( 1982: 517) om bercdskapslån och beredskapsgarantier
som uppgår till 125 000000 kr..
2. till Förluster pä beredskapsf:arantier m. m. för budgetåret
1985/86 anvisa ett förslagsanslag av I 000 kr.
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Övrigt totalförsvar m. m.

8.1 Inledning
Övrigt totalförsvar har av tradition ansetts omfatta de delar av totalförsvaret som inte ingår i det militära försvaret, civilförsvaret eller det ekonomiska försvaret. Övrigt totalförsvar är sålunda inte någon enhetlig totalförsvarsgren utan utgör ett samlande begrepp för den försvarsverksamhet
som bedrivs av ett antal olika myndigheter och för vilken verksamhet
medel anvisas under särskilda anslag eller delar av anslag. Övrigt totalförsvar indelas i programmen Ledning m. m., Psykologiskt försvar. Telekommunikationer, Viss polisverksamhet samt programmet Hälso-och sjukvård
samt socialtjänsten i krig.
Verksamheten inom Övrigt totalförsvar skall bidra till att nödvändiga
samhällsfunktioner skall kunna hållas i gång i kris och under krig, och att
de andra totalförsvarsgrenarna skall kunna understödjas. Det är av största
betydelse med en effektiv samordning i fred så att konsekvens och sammanhang uppnås i alla beredskapsåtgärder.
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8.2 Det övriga totalförsvarets fortsatta utveckling
8.2.1 Föredragandens överväganden

Bakgrund

I 1982 års försvarsbeslut (prop. 1981182: 102, FöU 18, rskr 374) angavs
de grundläggande principerna för och inriktningen av den fortsatta utvecklingen för övrigt totalförsvar. Det fastlades att grundläggande för försvarsplaneringen måste vara att ansvar i fred för en verksamhet behålls även i
krig. När samhället skall ställas om för kris eller krig måste ändringar i
ledningsförhållandc, organisation och arbetssätt undvikas i så stor utsträckning som möjligt. Jag anser att det är väsentligt att det tas hänsyn till
totalförsvarets intressen i den fredstida samhällsplaneringen. Totalförsvaret och dess olika grenar bör behandlas som delar av samhället och en ökad
samordning mellan totalförsvarets freds- och krigsfunktioner i samhället
bör eftersträvas. I detta syfte uppdrog regeringen i september 1983 åt
totalförsvarets chefsnämnd att utreda hur beredskapshänsyn skall kunna
tas i samhällsplaneringen. Nämnden har i oktober 1984 till regeringen
lämnat betänkandet (Ds Fö 1984: 4) Reredskapshänsyn i samhällsplaneringen. Betänkandet remissbehandlas f. n.
Den administrativa beredskapen bidrar till stabilitet i vårt samhälle när
det är omställt för kris eller krig och skapar därmed respekt för totalförsvaret. Den bör i all möjlig mån omfatta ett system av såväl beredskapsförfattningar som organisationsplaner för myndigheterna. Systemet bör redan i
fred ha prövats vid övningar.
Jag anser att det från totalförsvarssynpunkt är nödvändigt att man i allt
arbete med författningar, utredningsdirektiv m. m. beaktar hur svårigheterna under kris eller i krig skall bemästras. Jag anser att detta i regel bör ta
sig uttryck i redan i fred utfärdade beredskapsförfattningar eller i särskilda
beredskapsföreskrifter i den ordinarie författningstexten.
Allt fler samhällsfunktioner blir beroende av datorstöd. Möjligheterna
blir successivt mindre att ersätta detta stöd med manuella reservmetoder.
Det är stor risk att resurserna för underhåll och drift kommer att sätta
gränserna för datasystemdriftens omfattning i kris eller krig. Det är därför
ett totalförsvarsintresse att få klarlagt vilka datasystem som oundgängligen
måste vara i drift i krig och vilka resurser som då kan disponeras för
underhåll och drift av systemen. Arbete på detta område pågår.
För att säkerställa en effektiv samordning och samverkan mellan totalförsvarets olika delar och en god beredskap är det av stor betydelse att
utbildning och övning bedrivs regelbundet i fred. I syfte att förbättra denna
verksamhet beslutade regeringen våren 1984 om nya föreskrifter för verksamheten. Beslutet innebar bl. a. att totalförsvarets chefsnämnd samordnar de centrala övningarna med de regionala och lämnar årligen förslag till
regeringen i ärendet.
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Hos totalförsvarets chefsnämnd har fr. o. m. den I juli 1984 inrättats ett
kansli i syfte att ytterligare aktivera verksamheten när det gäller samordningsfrågor och gemens~mma totalförsvarsintressen såsom övningsverksamheten, beredskapshänsyn m. m.
Genom beslut den 18 december 1980 bemyndigade regeringen chefen för
försvarsdepartementet att tillkalla en särskild utredare med uppgift att
överväga och lämna förslag om uppgifter m. m. för ett svenskt icke-militärt
motstånd som komplement till övriga totalförsvarsåtgärder. Utredningen.
som antog namnet Motståndsutredningen överlämnade den 29 februari
1984 betänkandet (SOU 1984: IOi Kompletterande motståndsformer. Betänkandet har remissbehandlats. Ärendet bereds f. n.

Programmet Ledning m. m.
Ledningen på central nivå av totalförsvarets civila delar sker inte genom
något samlat organ utan genom ett flertal centrala myndigheter. På regional nivå sker ledningen genom civilbefälhavarna och länsstyrelserna.
Civilbefälhavarna och länsstyrelserna verkar i fred för att totalförsvaret
inom resp. civilområde och län planläggs så att det i krig och vid krigsfara
kan föras med en enhetlig inriktning samt så att största möjliga försvarseffekt uppnås. På lokal nivå utgör kommunerna viktiga Jedningsorgan.
Försvarets rationaliseringsinstitut fick i september 1983 i uppdrag att
utreda ledningsstrukturen inom totalförsvarets civila delar. Institutet har i
oktober 1984 till regeringen lämnat rapporten Ledningen av det civila
totalförsvaret (nr. 3/84). Rapporten har remissbehandlats och bereds f. n.
Länsstyrelsernas försvarsenheter behandlas även i andra studier. Således
har en av chefen för civildepartementet tillsatt arbetsgrupp sett över planeringsavdelningarna vid länsstyrelserna. Vidare har regeringen uppdragit åt
statskontoret att studera en samordnad statlig länsförvaltning i Norrbottens län.
Sedan år 1978, när organisationen för länsstyrelsernas försvarsenheter
fastställdes, har försvarsenheternas resurser minskat från drygt 600 tjänster till f. n. ca 520. Jag anser därför och med hänsyn till försvarsenheternas
kommande arbetsuppgifter att några riktade besparingsåtgärder som gäller
försvarsenheternas personal inte bör aktualiseras detta år. Jag har i denna
fråga samrått med chefen för civildepartementet.
För att kommunerna skall kunna leda bl. a. civilförsvarsverksamheten
på lokal nivå i krig fordras en ny beslutsordning i kommunerna. Utredningen om den kommunala beslutsprocessen m. m. under beredskap och krig
(KBK-utredningen) har lagt fram betänkandet (Ds Fö 1984: 3) Kommunal
beslutsordning under beredskap och krig. Förslaget remissbehandlas f. n.
När det gäller prioritering av de personella resurserna inom totalförsvaret föreslogs fördjupade studier av de prioriteringar som fastställdes i
försvarsbeslutet 1982. Dessa pågår f. n.
Jag avser att under våren 1985 återkomma till flertalet av ledningsfrågorna.
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Efter samråd med mig kommer chefen för bostadsdcpartementet senare
denna dag att föreslå åtgärder för försvarsheredskapen inom lantmäteriet.
Jag finner att de åtgärder som föreslås ger uttryck för en lämplig inriktning
av verksamheten.
Programmet Psykologiskt försvar
Genom psykologiskt försvar skall vår försvarsvilja och motståndskraft
mot främmande propaganda vid krigsfara och i krig byggas upp och vidmakthållas. Detta åstadkoms i fred genom den inneboende styrkan i vår
demokrati med fri åsiktsbildning, yttrandefrihet och tryckfrihet i förening
med fria massmedier.
Riksdagen har i maj 1984 (prop. 1983/84: 166, FöU 21. rskr349) beslutat
att en central förvaltningsmyndighet för psykologiskt försvar inrättas den I
juli 1985. Beredskapsnämnden för psykologiskt försvar och totalförsvarets
upplysningsnämnd liksom statens upplysningscentral upphör samtidigt.
Styrelsen för psykologiskt försvar blir central förvaltningsmyndighet för
psykologiskt försvar och informationsberedskap. Den huvudsakliga uppgiften är att leda och samordna planläggningen av landets psykologiska
försvar. att bevara och stärka befolkningens försvarsvilja och motståndsanda i kriser och krig samt att i fred bedriva upplysning om säkerhetspolitiken och totalförsvaret.
Försvarets rationaliseringsinstitut har i december 1984 lämnat förslag till
verksamhetsinriktning. organisation och instruktion för den nya myndigheten. Förslaget bereds f. n.
Jag avser att under våren 1985 föreslå regeringen att ge den nya styrelsen
för psykologiskt försvar föreskrifter för sin verksamhet. Jag behandlar
styrelsen under anslaget I I. Styrelsen för psykologiskt försvar.
Programmet Telekommunikationer
Telekommunikationerna utgör ett viktigt stödsystem för många och
viktiga funktioner i samhället. Inom teleområdet har tekniken blivit alltmer
komplicerad och koncentrerad. Övergången till digitala system påverkar
beredskapsfunktionen. Regeringen föreskrev i december 1983 att i avvaktan på bl. a. televerkets översyn i samband med perspektivplanearbetet
skall projekteringen bedrivas på ett sätt som möjliggör att tekniskt beakta
beredskapssynpunkter i det nya digitala telesystemet.
Televerket har i sin verksamhetsplan redovisat olika åtgärder för att
trygga totalförsvarets oundgängliga behov av telekommunikation i krig.
Efter samråd med mig kommer chefen för kommunikationsdepartementet
senare denna dag att föreslå att 11 330000 kr. anslås för bl. a. förstärkning
av lokaler, radio och reservtelefonnät.
Jag tillstyrker förslaget och finner efter samråd med chefen för kommunikationsdepartementet att de åtgärder som föreslås ger uttryck för en
lämplig inriktning av verksamheten.
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Programmet Viss polisverksamhet
Polisen har stor betydelse för att förhindra sabotage och andra former av
störningar, för gräns- och kustbevakningen samt för kuppforsvaret.
Jag tillstyrker det förslag som lämnats under programmet och finner
efter samråd med chefen för justitiedepartementet att de åtgärder som
föreslagits ger uttryck för en lämplig inriktning av verksamheten.

Programmet Hälso- och sjukvård samt social(iänsten i krig
I 1982 års försvarsbeslut angavs att det bl. a. var angeläget att förbättra
försörjningsberedskapen på området hälso- och sjukvård i krig. främst vad
gäller sjukvårdsmateriel av förbrukningskaraktär. liikemedel och utbildning. Uppbyggnaden av denna beredskap har försenats på grund av att
förhandlingar mellan staten och sjuk vårdshuvudmännen har pågått. I och
med att dessa nu är avslutade är det viktigt att en uppbyggnad sker snarast.
Statsrådet Sigurdsen kommer senare denna dag att föreslå att 76.6 milj. kr.
anslås för förbättring av beredskapen inom detta område.
Jag tillstyrker förslaget och finner efter samråd med statsrådet Sigurdsen
att de åtgärder som föreslås ger uttryck för en lämplig inriktning av verksamheten.
Den fortsatta utvecklingen av de olika verksamheterna som Övrigt totalförsvar omfattar anmäls dels i det följande under resp. anslag, dels av
ansvarigt statsråd i vederbörande departements bilaga till budgetpropositionen.

8.2.2 Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att godkänna de riktlinjer för det övriga totalförsvarets utveckling
som jag har förordat.
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8.3 Kommunal beredskap
8.3.1 Allmänt

Bakwund
I !982 års totalförsvarsbeslut (prop. 1981/82: 102, FöU 18. rskr 374)
beslutade riksdagen att kommunerna skall överta ansvaret för ledningen av
civilförsvarsverksamheten på lokal nivå i krig och det planläggningsansvar
i fred som hänger samman härmed. 1982 års provplanläggningskommitte
överlämnade i oktober 1983 sitt betänkande <Ds Fö 1983: 10) Kommunerna
och Civilförsvaret - Ledning och planläggning på lokal nivå - till regeringen. Riksdagen har tidigare i år beslutat i ämnet. Genom beslut den 17
november 1983 lämnade regeringen tilläggsdirektiv till kommitten. Uppdraget omfattade bl. a. frågor om samordning av civilförsvarsplanläggningen med annan kommunal beredskapsplanläggning, behov av utbildning för
förtroendevalda och tjänstemän i kommunerna samt frågan om ekonomisk
ersättning till kommunerna härför. Kommitten överlämnade i juli 1984
betänkandet (SOU 1984: 57) Kommunerna i totalförsvaret. Betänkandet
har remissbehandlats.
Kommitten anser att syftet med den kommunala beredskapsplanläggningen främst bör vara att skapa ett grundläggande beslutsunderlag för
ledningen av kommunens verksamhet under beredskap och i krig, att ange
de åtgärder som behöver vidtas när beredskapen behöver höjas samt att
utgöra en grund för övriga förberedelser i fredstid, t. ex. att bedriva övningsverksamhet. Enligt kommitten kan en samordning av den kommunala
beredskapsplanläggningen och civilforsvarsplanläggningen åstadkommas
genom en enhetlig utformning av centrala myndigheters inriktning och
allmänna råd för kommunernas beredskapsförberedelser i en gemensam
och enhetligt utformad publikation samt genom att i planläggningsarbetet
använda en arbetsgång, som tillgodoser att styrande faktorer och krav på
samordning för olika planläggningsområden klarläggs tidigt i arbetet. Dessutom anser kommitten att gemensamma förutsättningar främst beträffande
riskbedömning samt befolknings- och skyddsläge bör beaktas. Kommitten
anser vidare att en för kommunens alla totalförsvarsuppgifter samlad redovisning av planläggningen bör utformas samt att en till innehållet samordnad utbildning före planläggningsstarten för personal vid länsstyrelserna
samt för förtroendevalda och tjänstemän i kommunerna bör genomföras.
Genom kommunernas övertagande av ledningen av civilförsvarsverksamheten på lokal nivå påverkas annan kommunal beredskapsplanläggning
och ledningen av kommunernas övriga krigstida verksamhet. Mot den
bakgrunden anser kommitten att nuvarande utbi\dningsverksamhet är oti\\räcklig. Kommitten föreslår därför att utbildningsbehovet bör bedömas
utifrån de tilläggskrav som ställs på personalen under beredskap och i krig,
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vilket innebär dels utbildning att handha det egna förvaltningsområdet
utifrån de ändrade förutsättningar som bedöms komma att råda, dels
utbildning att kunna samordna och leda totalförsvarsverksamheten inom
den egna kommunen samt samordna verksamheten med sidoordnade myndigheter och organisationer pi1 lokal nivå. Enligt kommitten kan detta
uppnås genom att förtroendevalda och tjänstemän som ingår i kommunens
krigsorganisation genomgår en grundutbildning av engångskaraktär. deltar
i återkommande övningsverksamhet samt årligen genomför en beredskapsdag. Kommitten föreslår att ca 3 200 förtroendevalda och ca 2 500 tjänstemän totalt i landets 284 kommuner skall delta i föreslagen grundutbildning.
Grundutbildningens huvudsyfte bör vara att till nuvarande och nytillkommande förtroendevalda och tjänstemän i kommunens krigsorganisation ge en god introduktion i totalförsvaret och dess verksamhet. Kommitten föreslår att totalt 2 000 förtroendevalda i kommunerna erhåller grundutbildning under budgetåren 1985/86 och 1986/87. Under innevarande budgetår genomförs utbildning av I 200 förtroendevalda och 2 500 tjänstemän i
kommunerna i vilken särskilt det fredstida planläggningsarbetet behandlas.
I ett fortlöpande system uppstår genom omsättning av förtroendevalda och
tjänstemän ytterligare behov av grundutbildning. Sådan grundutbildning
av nyvalda och nyanställda bör genomföras i början av varje mandatperiod.
Beträffande övningsverksamheten föreslås att den påbörjas under budgetåret 1987/88. Den bör lämpligen anpassas till mandatperioderna och
genomföras som en tvådagars ledningsövning för totalförsvaret på lokal
nivå. Den föreslås komma att genomföras kommunvis. Möjlighet bör dock
finnas att genomföra övningarna regionvis om länsstyrelsen och berörda
kommuner finner detta lämpligare. Därutöver föreslås att en beredskapsdag årligen anordnas då, förutom företrädare för kommunen och länsstyrelsen. även representanter för försvarsområdeshefälhavarna och landstingskommunerna regelmässigt deltar. De årliga beredskapsdagarna bör
alltid genomföras kommunvis. Enligt kommitten bör såväl den gemensamma ledningsövningen som den årliga beredskapsdagen tids- och innehållsmässigt samordnas med övningarna för kommunens civilförsvarsstab.
Enligt kommitten bör riksnämnden för kommunal beredskap samordna
utbildnings- och övningsverksamheten samt den kompletterade sektorutbildning som olika centrala myndigheter bedriver. Riksnämnden bör därvid i samarbete med Svenska kommunförbundet och berörda centrala
myndigheter upprätta treåriga rullande planer för utbildningsverksamheten. Central myndighet som avser att bedriva sektorutbildning av personal
i kommunernas krigsorganisation bör årligen anmäla detta till riksnämnden
som sedan i samarbete med Svenska kommunförbundet och berörda myndigheter samordnar planerad utbildning med avseende på utbildningsbehoven och belastningen på kommunala och berörda regionala myndigheter
och organisationer.
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Kommitten föreslår vidare att riksnämnden ges i uppdrag att närmare
utarbeta rekommendationer för innehållet i utbildningen samt hur den bör
planeras och genomföras.
Beträffande övningsverksamheten anser kommitten att huvudansvaret
för att planera och genomföra övningarna bör ligga på länsstyrelserna.
Dessa bör upprätta treåriga rullande övningsplaner i samarbete med berörda regionala myndigheter och kommuner och redovisa planläggningen till
riksnämnden. Kommitten anser att det bör ankomma på riksnämnden för
kommunal beredskap att äska medel för föreslagen grundutbildning och
övningsverksamhet. medan övriga centrala myndigheter äskar medel för
sektorsutbildningen inom resp. område.
I fråga om ekonomisk ersättning till kommunerna för utbildning av
kommunalt förtroendevalda och tjänstemän förordar kommitten, med hänsyn till att utbildningen påbörjas före den löpande revideringen av planerna, en ersättning om ca 11 500 kr. per år och kommun för budgetåren
1985/86 och 1986/87, motsvarande ca 3.2 milj. kr. i prisläget 1984.

8.3.2 Föredragandens överväganden

Jag delar kommittens uppfattning att syftet med den kommunala beredskapsplanläggningen främst bör vara att skapa ett grundläggande beslutsunderlag för ledningen av kommunens verksamhet under beredskap och i
krig, att ange de åtgärder som bör vidtas när beredskapen behöver höjas
samt att den bör utgöra en grund för övriga förberedelser i fredstid. I likhet
med kommitten anser jag att planläggningen inte bör drivas så långt att den
styr verksamheten för olika situationer och låser handlandet i detaljer och
fasta mönster.
Kommitten anser att en samordning av den kommunala beredskapsplanläggningen och civilförsvarsplanläggningen kan åstadkommas genom en
enhetlig utformning av centrala myndigheters inriktning och allmänna råd
för kommunernas beredskapsförbercdelser i en gemensam och enhetligt
utformad publikation. Jag delar den uppfattningen. Jag anser att inriktningen av den kommunala beredskapsplanläggningen och utformningen av den
gemensamma publikationen bör utformas av riksnämnden för kommmunal
beredskap som är centralt samordningsorgan för all kommunal beredskapsplanläggning.
Kommitten konstaterar vidare att bestämmelsen i 4 § lagen om kommunal beredskap som reglerar kommunens skyldighet att under vissa förhållanden genomföra befo\kningsregistrering under beredskapstillstånd inte
har någon fredstida motsvarighet. Enligt den ansvarsprincip som allmänt
sett gäller för totalförsvaret bör ansvaret under beredskap och i krig ligga
kvar på den myndighet som har uppgiften i fred.
Flertalet remissinstanser biträder kommittens förslag. Riksskatteverket
konstaterar att i kungörelsen (1958: 388) med vissa bestämmelser rörande
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taxering, uppbörd och folkbokföring under krigsförhållanden anges att
flyttning inom riket inte skall föranleda ändring i kyrkobokföringen om inte
särskilda skäl föreligger. Verket konstaterar vidare att tillfällig adressändring, som inte skall medföra ändring av kyrkobokföringen. registreras i
fred endast hos posten.
Jag delar kommittens uppfattning att befolkningsregistrering under beredskap och krig bör genomföras av de kyrkliga myndigheterna som redan
i fred har denna uppgift. Mot bakgrund härav anser jag att 4 lagen
(1964: 631 om kommunal beredskap bör upphävas vid utgången av juni

*

månad 1985.
förslag till lag om ändring i lagen (1964: 63) om kommunal beredskap
har upprättats inom försvarsdepartementet och bör fogas till protokollet
som bilaga 6.2.
Mot bakgrund av kommunernas övertagande av civilförsvarsverksamheten på lokal nivå föreslår kommitten att 2 000 förtroendevalda i kommunernas krigsorganisation erhåller grundutbildning under budgetåren
1985/86 och 1986/87. Huvudsyftet bör enligt kommitten vara att ge en god
introduktion i totalförsvaret och dess verksamhet. Flertalet remissinstanser biträder kommittens förslag. Jag anser att det är mycket väsentligt att
ett erforderligt antal förtroendevalda i landets kommuner erhåller totalförsvarsutbildning. Den av mig förordade utbildningen innebär således ett
fullföljande av de förslag jag redovisade i propositionen 1984/85: 49 om
kommunerna och civilförsvaret.
Jag beräknar kostnaderna för utbildning av förtroendevalda i kommunerna för budgetåret 1985/86 i huvudsak enligt kommittens förslag. Som
jag tidigare har framhållit bör kostnaderna för utbildningen betalas av
medel från anslaget G I. Civilförsvar. Det bör ankomma på regeringen att
meddela närmare bestämmelser för hur medlen skall utnyttjas.
I likhet med kommitten anser jag att riksnämnden för kommunal beredskap bör ansvara för samordning av utbildningen i samråd med berörda
myndigheter och organisationer samt för erforderliga rekommendationer
för utbildningens innehåll m. m. Det bör dock ankomma på civilförsvarsstyrelsen att svara för den ekonomiska administrationen som sammanhänger med utbildningen samt även i övrigt lämna riksnämnden erforderligt stöd. Båda myndigheterna bör kunna lösa de tillkommande administrativa uppgifterna inom ramen för anvisade resurser.
När det gäller den föreslagna övningsverksamheten samt utbildningen
av tillkommande förtroendevalda och tjänstemän föreslås den komma att
påbörjas först under budgetåret 1987/88, varför jag inte nu finner anledning
att ta ställning till förslaget.
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8.3.3 Hemställan
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att anta förslaget till lag om ändring i lagen ( 1964: 63) om kommunal
beredskap.
Vidare hemställer jag att regeringen bereder riksdagen tillfälle
att ta del av vad jag har anfört om riktlinjerna för den kommunala
beredskapen.
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8.4 Ekonomiska resurser för övrigt totalförsvar m. m.
8.4.1 Föredragandens överväganden
Anslagsfrågor för det övriga totalförsvaret avseende budgetåret 1985/86
anmäls i dag av cheferna för berörda departement. Jag redovisar här en
sammanställning av dessa anslag. För budgetåret 1985/86 beräknas sålunda
ett totalt medelsbehov över statsbudgeten på ca 494 milj. kr. för verksamheten inom Övrigt totalförsvar. I driftkostnaderna inräknas räntekostnader
och övriga kapitalkostnader för bercdskapslagring på sjukvårdsområdet.
Under försvarsdepartementets huvudtitel beräknas 97 miij. kr.

Anslag budgetåret 1985186 (1000-tal kr.i
Departe- Anslagsrubrik
ment,
littera
Polisverksamheten rörande
brott mot rikets säkerhet
m.m.
Styrelsen för psykologiskt
Fö: 11
försvar
Civilbefälhavarna
12
Signalskydd
13
Vissa teleanordningar
14
Identitetsbrickor
15
Vissa skyddsrumsanlägg16
ningar
Anläggningar m. m. för
17
vissa militära ändamål
Bidrag till kostnader för
18
kommunal beredskap
S: El Socialstyrelsen (del av
anslaget)
E21 Statens bakteriologiska
laboratorium: Försvarsmedicinsk verksamhet
E22 Beredskapslagring och utbildning m. m. för hälsooch sjukvård i krig
El4 Driftkostnader för beredskapslagring m. m.
K: Hl Försvarsinvesteringar vid
televerket
Bo: D4 Lantmäteriet: Försvarsberedskap
C: Bl Länsstyrelserna m. m. (del
av anslaget)

lnvesteringar
m.m.

Drift- och
Totalt
förvaltningskostnader

Ju: B2

Summa

148 503

148 503

5 455
15 765
6800
57000
1119

5 455
15 765
6800
57000
1119

2800

2800

8000

8000
40

40

5614

5614

3 791

3 791

76600

76600
52400

11330

11330
2886

163649

52400

2886

96275

96275

330729

494378

I det följande tas upp sådana anslag som hör till försvarsdepartementets
verksamhetsområde men som inte inordnas under det militära försvaret,
civilförsvaret, det ekonomiska försvaret eller övrigt totalförsvar.
18 Riksdagf'n 1984185. I sam/. Nr 100. Bilaga 6
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Anslag hudgetåret 1985186 ( 1000-tal kr.)
Anslag

Anslagsrubrik

Totalt

1I
12

Statens brandnämnd
Beredskap för oljebekämpning till havs m. m.
Ersättning för verksamhet vid räddningstjänst m. m.
Strandbekämpningsbåtar
Försvarets forskningsanstalt: lntäktslinansierad
uppdrags verksamhet
Flygtekniska försöksanstalten
Beredskapsstyrka för FN-tjänst
fN-styrkors verksamhet utomlands
Overvakningskontingentcn i Korea

17 500
11050

13

14
Kl

K2
K3
K4

K5
Summa

5 445

880
I
6920
30765
126500
3000

202061

8.4.2 Hemställan

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen
bereder riksdagen tillfälle
att ta del av vad jag har anfört om ekonomiska resurser för övrigt
totalförsvar m. m.
Jag övergår nu till att redovisa de beräknade medclsbehoven under varje
anslag.
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Fjärde hm•udtiteln

I. Övrigt totalförsvar
Styrelsen för psykologiskt försvar
Riksdagen har i maj 1984 (prop. 1983/84: 166, FöU 21. rskr349) beslutat
att en central förvaltningsmyndighet för psykologiskt försvar inrättas den I
juli 1985. Beredskapsnämnden för psykologiskt försvar och totalförsvarets
upplysningsnämnd liksom statens upplysningscentral upphör samtidigt.
Styrelsen för psykologiskt försvar är central förvaltningsmyndighet för
psykologiskt försvar och informationsberedskap. Den huvudsakliga uppgiften är att leda och samordna planläggningen av landets psykologiska
försvar, att bevara och stärka befolkningens försvarsvilja och motståndsanda i kriser och krig samt att i fred bedriva upplysning om säkerhetspolitiken och totalförsvaret.
Regeringen uppdrog åt försvarets rationaliseringsinstitut att i samråd
med berörda myndigheter lämna förslag till verksamhetsinriktning, organisation och instruktion för den nya myndigheten senast den I december
1984. Förslaget bereds f. n.
Verksamheten finansieras från förslagsanslaget Styrelsen för psykologiskt försvar.

Planering för perioden 1985/86-1989/90

Mot bakgrund av regeringens anvisningar och målen för verksamheten
anger beredskapsnämnden för psykologiskt försvar följande inriktning för
det psykologiska försvaret.
Avsikten med den nya organisationen för psykologiskt försvar är att
underlätta övergången mellan freds- och krigsorganisation samt att tillvarata olika centrala. regionala och lokala myndigheters egna resurser för
information.
Huvuduppgifterna för den nya myndigheten blir planläggning, utbildning
och forskning samt information. Freds- och krigsorganisationen kommer
att successivt byggas upp och anpassas till förändrade arbetsuppgifter.
Planläggningsarbetet kommer främst att ta sikte på att bygga upp och
utveckla en ändamålsenlig organisation för styrelsen för psykologiskt försvar både för fred och krig samt att biträda centrala, regionala och lokala
myndigheter samt pressen och folkrörelserna med en övergripande samordning och rådgivning i deras planläggning för informationsberedskap.
Styrelsen kommer också att ansvara för att tekniska beredskapsförberedelser genomförs.
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Utbildningsverksamheten kommer att inriktas på att öva personalen i
deras krigsuppgifter samt att ge kompletterande utbildning och information
för den personal som enbart ingår i krigsorganisationen.
En större övning för det psykologiska försvaret planeras att genomföras
hösten 1985 med syfte att vinna erfarenheter rörande samordning av centrala, regionala och lokala myndigheters information till allmänheten.i krig.
Denna övning ingår i en studie som avses bilda underlag till nästa fleråriga
försvarsbeslut.
Forskni~gen kommer främst att inriktas på studier av opinionsutvecklingen i Sverige rörande försvarsvilja, attityder till försvar, samhälle och
massmedia samt främmande propaganda, psykologisk krigföring och
masskommunikation. Vidare kommer aktuell händelseutveckling att följas
med avseende på information och massmediernas funktion.
I fred kommer styrelsen att främja upplysningen om totalförsvaret och
samordna upplysnings verksamheten för totalförsvarets myndigheter. Styrelsen kommer att informera om säkerhetspolitik och totalförsvar.
Beredskapsnämnden framhåller att vilken nivå som det psykologiska
försvaret kommer att verka på är en resursfråga. Två alternativ har därför
redovisats, för en oförändrad resp. utökad verksamhet (inom parentes).
Den av beredskapsnämnden beräknade utvecklingen av anslaget Styrelsen för psykologiskt försvar utom informationsberedskap framgår av följande sammanställning (prisläge juli 1984, löneläge 1984; I 000-tal kr.).
1984/85

1985/86

3 170 1
13170 1)

4033
(5425)

1

1986/87

1987/88

1988/89

1989/90

3 291

3 225

16807

(4427)

3161
l4339)

3 097

(4518)

(4252)

(22 961)

Summa
1985/90

Prisläge juli 1983. löneläge 1983.

Planerad personalutveckling (antal anställda omräknat till personår)
inom styrelsen (utom informationsberedskap) framgår av följande sammanställning. Inom parentes anges alternativet med utökad verksamhet.
1984/85

1985/86

9

9

(9)

(13J

1986/8'/
9
(13)

1987/88

1988/89

9

8

(13)

(12)

1989/90

8
(12)
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I I. Styrelsen för psykologiskt försvar
1983/84 utgift
1984/85 Anslag

3080543 1
3170000 1
5 455 000

1985/86 Förslag
1 Anslaget Beredskapsnämnden för psykologiskt försvar.

Kostnader och medelsbehov (I 000-tal kr.)
Primäruppdrag m. m.

Beredskapsnämnden
för psykologiskt
försvar
Totalförsvarets
upplysningsnämnd
Medelsbehov för styrelsen för psykologiskt
försvar

1983184

1984185

1985186

Planera!

Utfall

Planerat

BeredFöredraskapsganden
nämnden
för psykologiskt
försvar

3055

3 081

3 170

5425

1460

1453

1510

1646

4515

4534

4680

7071

5455

Personal
Personalkategori

Antal anställda omräknat till personår
1983184

Civil personal
1

1984185

1985186

Planerat

Utfall

Planerat

BeredFöredraskapsganden
nämnden
för psykologiskt
försvar

10

10

10

14

IO'

Inkl. totalförsvarets upplysningsnämnd.

Budgetåret 1983/84

Beredskapsnämnden för psykologiskt försvar anger i sin redovisning
beredskapsläget den 1 juli 1984. Nämnden har hållit beredskapsplanerna
för statens upplysningscentral aktuella t. o. m. den I juli 1984. Personal har
rekryterats och lokaler förberetts liksom teletekniska installationer. Landets samtliga dagstidningar har krigsplanlagts.
Olika samarbetsformer har förberetts med centrala, regionala och lokala
myndigheter rörande information.
Utbildningsintervallerna har förlängts.
Beredskapsnämnden har särskilt studerat teknik och sårbarhet med
avseende på informationen i kris och krig som ett led i förberedelserna för
nästa fleråriga försvarsbeslut.
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Tota/försvarets upplysning.rnämnd anger i sin redovisning bl. a. följande. Nämnden har utgivit och distribuerat skriften "Till Freds" i samverkan med Centralförbundet Folk och Försvar. Skriften "Varför har vi
ett försvar'' utsändes efter omarbetning hösten 1983 till alla som under året
fyllde 17 år. Skriften "Jorden" utsändes i ca 120 000 exemplar. En ny
utgåva av katalogen över skrifter, läromedel och film om säkerhetspolitik
och totalförsvar utkom hösten 1983. Totalförsvarsinformation publicerades i telefonkatalogen. En stillfilm "Frihet och fred" producerades under
våren 1984.

Budgetåret 1984/85
Den inriktning av verksamheten som anges i prop 1983/84: 100 bil. 6
(FöU 15, rskr 219) och regleringsbrevet för budgetåret 1984/85 bedöms
kunna följas.
Budgetåret 1985/86
Beredskapsnämnden för psykologiskt försvar
Förändringarna i förhållande till budgetåret 1984/85 motiverar beredskapsnämnden på följande sätt.

A. Pris- och löneomräkning
Pris- och löneomräkningen innebär att kostnaderna ökar med 255 000 kr.
Besparingarna är 67 000 kr.
B. Uppgiftsförändringar
För att styrelsen för psykologiskt försvar skall kunna genomföra en
utökad verksamhet begär beredskapsnämnden 727 000 kr. samt för fyra
nya tjänster 665 000 kr. För att kunna genomföra en vertikal informationsstudie erfordras 675 000 kr.
Tota/försvarets upp/ysningsnämnd

Förändringarna i förhållande till budgetåret 1984/85 motiverar upplysningsnämnden på följande sätt.
A. Pris- och löneomräkning
Pris- och löneomräkningen innebär att kostnaderna ökar med 136 000 kr.
Föredragandens överväganden

Riksdagen har i maj 1984 (prop. 1983/84: 166, FöU21, rskr349) beslutat
att en central förvaltningsmyndighet för psykologiskt försvar och informationsberedskap inrättas den 1 juli 1985. Beredskapsnämnden för psykologiskt försvar. totalförsvarets upplysningsnämnd och statens upplysningscentral upphör.
Den nya myndigheten styrelsen för psykologiskt försvar kommer i stort

Prop. 1984/85: 100

Bilaga 6

Försvarsdepartementet

279

att ha samma uppgifter och inriktning som de tidigare myndigheterna hade.
Den huvudsakliga uppgiften är således att leda och samordna planläggningen av landets psykologiska försvar, att bevara och stärka befolkningens
försvarsvilja och motståndsanda i kriser och krig samt att i fred bedriva
upplysning om säkerhetspolitiken och totalförsvaret.
Försvarets rationaliseringsinstitut har i samråd med beredskapsnämnden för psykologiskt försvar och totalförsvarets upplysningsnämnd på
regeringens uppdrag i december 1984 lämnat förslag till verksamhetsinriktning, organisation och instruktion för den nya myndigheten. Förslaget
bereds f. n.
Jag har i mina beräkningar utgått från en tillämpning av huvudförslaget.
Vidare har jag beräknat medel för genomförande av en informationsövning
under hösten 1985.
Jag avser att under våren 1985 föreslå regeringen att ge den nya styrelsen
för psykologiskt försvar närmare föreskrifter för sin verksamhet.
Med hänvisning till sammanställningen över kostnader och medelsbehov
hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen
att till Styrelsen för psykologiskt försvar för budgetåret 1985/86
anvisa ett förslagsanslag av 5 455 000 kr.

Civilbefälhavarna
Landets sex civilbefälhavare verkar i fred för att totalförsvaret inom
resp. civilområde planläggs så att det i krig och vid krigsfara kan föras med
en enhetlig inriktning samt så att största möjliga försvarseffekt uppnås.
Förutom uppgiften att samordna viss planläggning skall civilbefälhavaren
leda övningar, utbilda eller verka för utbildning av viss personal för uppgifter i krig samt planera för den egna verksamheten i krig och vid krigsfara.
För dessa uppgifter biträds civilbefälhavaren av ett kansli, vilket i vissa
administrativa hänseenden replierar på en länsstyrelse.
Civilbefälhavarkanslierna har inemot 40 anställda. Medelsanvisningen
för budgetåret 1984/85 uppgår till 13,3 milj. kr.
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I 2. Civilbefälhavarna
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

12303 711
13 300000
15 765000

Ci1•ilbefälhavarnas anslagsframställningar
Civilbefälhavarnas anslagsframställningar för budgetåret 1985/86 innehåller en anslagsnivå som utgör pris- och löneomräknat anslag med vissa
besparingar för budgetåret 1984/85. vissa behov av ökade förvaltningskostnader och en beräkning av utbildnings- och övningsverksamheten för det
närmaste budgetåret. Medelsbehovet enligt detta alternativ innebär en
ökning med 3 568 000 kr. Civilbefälhavarna lägger också fram ett alternativ
som innebär en förstärkning av organisationen med 8,5 tjänster. Sex av
tjänsterna begärs i enlighet med 1982 års försvarsbeslut. Medelsbehovet
enligt detta alternativ innebär en ökning med ytterligare I 783 000 kr., dvs.
ett anslag om totalt 18 651 000 kr.
Sammanställning av ans/agsberäkningarna (I 000-tal kr.)
1984/85

Beräknad ändring 1985/86
Civilbefälha varna

Personal
Anslag
Förvaltningskostnader
Därav
lönekostnader
övriga förvaltningskostnader
engångsutgifter
Lokalkostnader
Utbildnings- och övningsverksamhet
Till regeringens disposition

Föredraganden

29

+IO

+3

8410

+2910

+ 969

7241

+2235

+ 819

1169

+ 157

+ 150

I 027

+ 518
+ 137

3 583
280

+2304

13300

+5351

+

+ 54
+1562

- 120
+2465

Föredragandens överväganden
Med hänvisning till sammanställningen förordar jag att anslaget till civilbefälhavarna förs upp med 15 765 000 kr. I 1982 års försvarsbeslut framhölls vikten av civilbefälhavarnas verksamhet. Min beräkning av anslaget
utgår från huvudförslaget. För att på sikt fullfölja försvarsbeslutet har jag
beräknat medel för tre nya handläggartjänster vid kanslierna i Södra, Östra
och Övre Norrlands civilområden samt medel för förvaltningskostnader
för dessa. Kostnaderna för utbildnings- och övningsverksamheten varierar
med hänsyn till övningsrytmen. Budgetåret 1985/86 ökar kostnaderna för
verksamheten av denna orsak.
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Jag övergår nu till att redovisa de beräknade medelsbehoven för resp.
civilbefälhavare.

Civilbefälhavaren i Siidra civilområdet
1984/85

Beräknad ändring 1985/86
Myndighctcn

Föredraganden

6

+2

+I

1876

+ 577

+224

lönekostnader
övriRa förl'a/tningskosrnuder
engånf:SU!Rifter

1520

+ 462

+230

Lokalkostnader
Utbildnings- och
övningsverksamhet

174

Personal
Anslag
Förvaltningskostnader
Därav

356

730
2780

45
70

-

90

+ 10

+ 688
+1355

+456
+690

+
+
+

6

I. Pris- och löneomräkning ( + 187 000 kr.).
2. Civilbefälhavaren begär medel för två tjänster för handläggare i enlighet med 1982 års försvarsbeslut ( + 300000 kr.).
3. Om de begärda tjänsterna erhålls, krävs ytterligare inventarier m. m.
(engångskostnad 20000 kr.). De löpande kostnaderna ökar också
(+20000kr.).
4. Lokalkostnaderna beräknas öka (+90000 kr.). Av detta belopp är
80000 kr. en engångskostnad som beror på de begärda tjänsterna.
5. Civilbefälhavaren begär medel för inköp av en ordbehandlingsmaskin
( +50000 kr.).
6. Utbildnings- och övningsverksamheten för krigsplacerad personal
beräknas öka (+688000 kr.).

Föredragandens överväganden
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet till
3 470 000 kr. Jag förutsätter att erforderliga ombyggnader kan genomföras
genom omplanering av medel inom delanslaget.
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Ch'ilbefällza1·aren i Västra civilområdet
1984/85

Beräknad ändring 1985/86
Myndigheten

Personal
Anslag
Förvaltningskostnader
Därav
/ii11ekosmader
iil'riga fön•altning.1kostnader
cngångsutgijier
Lokalkostnader
Utbildnings- och
övningsverksamhet

Föredraganden

4

+2

1147

+307

+63

967

+265

+48

180

+ 32
+ 10
+ 5

+15

128

+ 5

360

- 40

-48

1635

+272

+20

1. Pris- och löneomräkning (+63000 kr.).
2. Civilbefälhavaren begär medel för en tjänst för byrådirektör ( + 158 000
kr.). Vidare begärs medel för en tjänst för assistent, halvtid ( + 56 000 kr.).
3. Om de begärda tjänsterna erhålls. ökar de löpande förvaltningskostnaderna ( + 20000 kr.) och engångsutgifter ( + 10000 kr.).
4. Lokalkostnaderna beräknas öka (+5000 kr.).
5. Utbildnings- och övningsverksamheten för krigsplacerad personal
beräknas minska (-40000 kr.).

Föredragandens överväganden
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet till
1655 000 kr.

Civilhefälhavaren i Östra civilområdet
1984/85

Beräknad ändring 1985/86
Myndigheten

Personal

Föredraganden

7

+3

+I

1946

+ 781

+280

1775

+ 570

+240

171

+ 25
+ 186
+ 29

+ 40

Anslag
Förvaltningskostnader
Därav
lönekostnader
Öl'riga fön•a/tningsko.\'lnader
engångsutgifter
Lokalkostnader
Utbildnings- och
övningsverksamhet

474

+ 29

985

+ 660

+491

3405

+1470

+800

Prop. 1984/85: 100

Bilaga 6 Försvarsdepartementet

283

I. Pris- och löneomräkning (+167000 kr.).
2. Civilbefälhavaren begär medel för två tjänster för handläggare i enlighet med 1982 års försvarsbeslut (+316000 kr.) och en tjänst för assistent
( + 112 000 kr.).
3.
För verksamheten erfordras en ordhehandlingsutrustning
( + I00 000 kr.). nya möbler och inventarier I+ 50 000 kr.). städmaterial
( +6000 kr.) och en kopieringsmaskin ( + 30000 kr.). samtliga engångskost-

nader.
4. Lokalkostnaderna beräknas öka (+29000 kr.).
5. Utbildnings- och övningsverksamheten för krigsplacerad personal
beräknas öka (+660000kr.).

Föredragandens öven•iiganden
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovct till
4 205 000 kr.

Civilbefälhavaren i Bergs/agens civilområde
1984/85

Beräknad ändring 1985/86
Myndigheten

Personal
Anslag
Förvaltningskostnader
Därav
lönekostnader
öi•riga förvaltninl(skostnader
enl({mgsutgifter
Lokalkostnader
Utbildnings- och
övningsverksamhet

Föredraganden

4

+2

I 035

+ 617

+ 91

945

+ 469

+ 50

90

+ 28
+ 120
+ 2

+ 41

658

+ 385

+227

1735

+1004

+320

42

+ 2

I. Pris- och löneomräkning ( + 51 000 kr.).
2. Civilbefälhavaren begär medel för skillnaden mellan lönekostnader
och erhållna lönemedel för anställd personal ( + 231 000 kr.). Vidare begärs
medel för en byråsekreterare ( + 135 000 kr.) och en assistent på halvtid
(+57000 kr.).
3. Civilbefälhavaren begär medel för en ordbehandlingsutrustning
( + 75 000 kr.), en destruktör ( +45 000 kr.) och en uppräkning av övriga
förvaltningskostnader utöver prisomräkningen ( + 22 000 kr.).
4. Lokalkostnaderna beräknas öka ( + 2 000 kr.).
5. Utbildnings- och övningsverksamheten för krigsplacerad personal
beräknas öka ( + 385 000 kr.).
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Föredraganden.i· överväganden
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovct till
2055000 kr.
Civilhlfiillzavaren i Nedre Norrlands civilområde
1984/85

Beräknad ändring 1985/86
Myndigheten

Personal •

Föredraganden

4

Anslag
Förvaltningskostnader
Di\rav
lönekostnader
ii1·riga förvaltningskostnader
engångsutgifter
Lokalkostnader
Utbildnings- och
övningsverksamhet

1194

+197

+ 71

1014

+ 184

+ 51

180

+ 13

+ 20

5

+ 5

350

+500

+384

1670

+702

+460

126

+

I. Pris- och löneomräkning (+129000kr.).
2. Civilbefälhavaren begär lönemedel för utökad tjänstgöringstid (från
50% till 75 %) för två deltidsanställda assistenter ( +68 000 kr.).
3. Lokalkostnaderna beräknas öka ( + 5 000 kr.).
4. Utbildnings- och övningsverksamheten för krigsplacerad personal
beräknas öka (+500000 kr.).

Föredragandens överväganden
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet till
2130000 kr.
Civilbefälhavaren i Övre Norrlands civilområde
1984/85

Beräknad ändring 1985/86
Myndigheten

Personal
Anslag
Förvaltningskostnader
Därav
lönekostnader
iivriga fön•altningskostnader
engångsutgifter
Lokalkostnader
Utbildnings- och
övningsverksamhet

Föredraganden

4

+I

+I

1212

+431

+240

1020

+285

+200

192

+ 40

83

+ 14
+132
+ 6

500

+111

+ 52

1795

+548

+295

+

3
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I. Pris- och löneomräkning ( + 99 000 kr.).
2. Civilbefälhavaren begär medel för en tjänst för byrådirektör i enlighet
med 1982 års försvarsbeslut (+200000 kr.).
3. För att kunna rationalisera verksamheten begärs medel för en ordh~
handlingsmaskin ( + 75 000 kr.), en destruktör ( +45 000 kr.) och för tryck-

kostnader ( + 12 000 kr.).
4. Lokalkostnaderna beräknas öka (+6000kr.l
5. Utbildnings- och övningskostnaderna för krigsplacerad personal beräknas öka ( + 111 000 kr.).
Föredragandens överväganden
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet till
2090000 kr.
Hemställan
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Civilhlfiilhavarna för budgetåret 1985/86 anvisa ett förslagsanslag av 15765000 kr.

Signalskydd
Verksamheten under delprogrammet Signalskydd omfattar resor och
traktamenten för elever vid totalförsvarets signalskyddsskola samt anskaffning och underhåll av särskild signalskyddsmateriel för totalförsvarets civila sektor.
Verksamheten budgeteras på tre primäruppdrag inom delproduktionsområdena Allmän ledning och förbandsverksamhet, Centralt vidtaget materielunderhåll m. m. och Centralt vidtagen materielanskaffning m. m.
Verksamheten finansieras från reservationsanslagct Signalskydd.

Planering för perioden 1985/86-1989/90

Verksamhetens planerade omfattning och inriktning är av sådan natur
att närmare redogörelse inte bör lämnas till regeringsprotokollet. Ytterligare upplysningar kommer att lämnas riksdagens försvarsutskott.
Den av överbefälhavaren beräknade utvecklingen av anslaget Signalskydd framgår av följande sammanställning (prisläge februari 1984;
I 000-tal kr. ) .
1984185

1985/86

1986/87

1987/88

1988/89

1989/90

Summa
1985/90

5940 1

6850

1719

2040

2 3.50

2 390

15349

1

Prisläge februari 1983.
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Det beräknade behovet av beställningshemyndiganden för signalskyddsmateriel samt bemyndigandeskuldens storlek under programplaneperioden
framgår av följande sammanställning (I 000-tal kr.).
1984/85 1985/86 1986/87 1987/88 1988/89 1989/90 Summa
1985/90

Bemyndigandebehov

2390

475

260

290

3500

340

Bemyndigandeskuld vid utgången av resp.
5 824
budgetår

709

550

0

2400

I 600

4865

I 3. Signalskydd
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

4247063
5940000
6800000

Reservation

0

Beställningsbemyndiganden och betalningsmedel (1000-tal kr.)
Primäruppdrag m. m.

1984/85

Bem.
Signalskydd:
Allmän ledning och
förbandsverksamhet
Centralt vidtaget
materielunderhåll
m.m.
Centralt vidtagen
materielanskaffning m.m.

Bet.

Överbefälhavaren

Föredraganden

Bem.

Bem.

950

Bet.

I 250

Bet.

1200

290

290

25

250

25

250

2100

4700

450

5 350

450

5350

Kostnader= medelsbehov
Bemyndigande behov

1985/86

5940
2390

6800

6850
475

Överbefälhavaren
Anslaget bör föras upp med 910000 kr. och ett beställningsbemyndigande om 475 000 kr. inhämtas.

475
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Föredragandens öven·äganden
Min beräkning av det totala medelsbehovet framgår av sammanställningen över beställningsbemyndigandcn och betalningsmcdel. Med hänvisning
till denna hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen att
I. bemyndiga regeringen att medge att beställningar av signalskyddsmateriel får läggas ut inom en kostnadsram av 475 000 kr.,
2. till Signa/skydd för budgetåret 1985/86 anvisa ett reservationsanslag av 6800000 kr.

Vissa teleanordningar
Verksamheten under delprogrammet Vissa teleanordningar omfattar
vidmakthållande och anskaffning av vissa teleanordningar för den civila
försvarsberedskapen i länen och för teleanläggningar inom hälso- och
sjukvården samt anskaffning av viss teleteknisk utrustning.
Verksamheten budgeteras på ett primäruppdrag inom delproduktionsområdet Centralt vidtagen materielanskaffning m. m.
Verksamheten finansieras från reservationsanslaget Vissa teleanordningar.

Planering för perioden 1985/86-1989/90
Verksamheten under programelementet Teleteknisk utrustning för vissa
statliga myndigheter är av sådan natur att närmare redogörelse inte bör
lämnas till regeringsprotokollet. Ytterligare upplysningar kommer att lämnas riksdagens försvarsutskott.
Beträffande planeringen av programelementet Teleanordningar för den
civila försvarsberedskapen i länen anför televerket bl. a. följande.
Televerket fördelar anslagna medel mellan länsstyrelserna och utför
inkomna beställningar av teleanordningar. Fyra centrala myndigheter är
närmast berörda, nämligen socialstyrelsen, rikspolisstyrelsen. arbetsmarknadsstyrelsen och vägverkets centralförvaltning. De behov som f. n. kan
förutses är i allt väsentligt tillgodosedda. Anslaget belastas därför huvudsakligen av abonnemangsavgifter.
Den av televerket beräknade utvecklingen av anslaget Vissa teleanordningar framgår av följande sammanställning (prisläge december
1984; I 000-tal kr.).
1984/85

1985/86

1986/87

1987/88

1988/89

1989/90

Summa
1985/90

91100 1
1

59508

43648

Prisläge december 1983.

8 365

8695

9155

129371
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I 4. Vissa teleanordningar
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

44176845
91 100000
57000000

Reservation

278 154

Kostnader och mede/sbehov (I 000-tal kr. J
1984/85

Beräknad ändring 1985/86
Televerket

Föredraganden

Vissa tclcanordningar:
Centralt vidtagen
materielanskaffning rn. rn.

91100

59508

57000

Kostnader= rnedelsbehov

91100

59508

57000

Televerket
För budgetåret 1985/86 föreslås att anslaget reduceras med 31 592 000 kr.
Av anslagsbeloppet utgör ca 4,2 milj. kr. abonnemangsavgifter för tidigare
utförda teleanläggningar eller sådana som avses bli utförda under budgetåret 1985/86. Ca 55,3 milj. kr. avser kostnader för att anskaffa teleteknisk
utrustning.

Föredragandens överväganden
Jag kan i huvudsak godta televerkets förslag till inriktning av verksamheten under programplaneperioden.
Min beräkning av medelsbehovet framgår av sammanställningen över
kostnader och medels behov. Med hänvisning till denna hemställer jag att
regeringen föreslår riksdagen
att till Vissa teleanordningar för budgetåret 1985/86 anvisa ett reservationsanslag av 57 000 000 kr.

ldentitetsbrickor
Länsstyrelsen i Kristianstads län svarar för framställning och distribution av identitctsbrickor m. m. som kostnadsfritt tilldelas nyfödda och barn
till invandrare eller till självkostnadspris tillhandahålls andra personer, allt
enligt riktlinjer som har godkänts av riksdagen (prop. 1962: I bil. 13, SU
11. rskr 11).
Verksamheten under delprogrammet ldentitetsbrickor budgeteras på ett
primäruppdrag under delproduktionsområdet Allmän ledning och förbandsverksamhet.
Verksamheten finansieras från förslagsanslaget Identitets brickor.
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Planering för perioden 1985/86-1989/90
Beträffande utvecklingen av delprogrammet anför länsstyrelsen i Kristianstads län att framställning och distribution av identitetsbrickor skall
genomföras i enlighet med det uppdrag som riksdagen har gett.
Den av länsstyrelsen beräknade utvecklingen av anslaget Identitetsbrickor framgår av följande sammanställning (prisläge juli 1984; 1 000-tal
kr.).
1984/85

1985/86

1986/87

1987/88

1988/89

1989/90

Summa
1985/90

910 1

1119

784

784

784

784

4225

1

Prislägejuli 1983.

I 5. ldentitetsbrickor
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

896747
910000
I 119000

Kostnader och medelsbehov (I 000-tal kr.)
Primäruppdrag m. m.

1983/84

1984/85

1985/86
Länssty- Föredrarelsen i
ganden
Kristianstads län

Planerat

Utfall

Planerat

Identitctsbrickor:
Allmän ledning och
förbandsverksamhet

865

896

910

1119

I 119

Kostnader= medelsbehov

865

896

910

1119

1119

Personal
Personalkategori

Antal anställda omräknat till personår
1983/84

Civil

19

per~onal

1984/85

1985/86

Planerat

Utfall

Planerat

Läns tyFöredrarclsen i
gandcn
Kristianstads län

5

5

5

4

RiksdaRen 19114185. I sam/. Nr /00. Bilaf!a 6

4
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Budgetåret 1983/84
Under budgetåret 1983/84 har 110000 identitetshrickor tillverkats för
nyfödda och invandrarbarn. Länsstyrelsen har tillhandahållit 7 000 brickor
till självkostnadspris.
Budgetåret 1984/85
Verksamheten bedöms få i stort sett oförändrad omfattning.
Budgetåret 1985/86
Länsstyrelsen i Kristianstads län
A. Pris- och löneomräkning
Pris- och löneomräkningen innebär att kostnaderna ökar med 121 000 kr.
Länsstyrelsen begär att inför budgetåret 1985/86 få lägga om präglingsrutinerna från manuellt förfarande till ett automatiskt sådant. Omläggningen
medför engångsutgifter på 235 000 kr. för an!>kaffande av erforderlig utrustning men förväntas samtidigt på sikt ge besparingar som överstiger merkostnaden. Besparingarna utgörs dels av minskad personalkostnad med
två årsarbetskrafter - en årsarbetskraft I985/86 och ytterligare en 1986/87
- dels av minskade materielkostnader. Besparingen för budgetåret 1985/86
beräknas bli 127 000 kr.
B. Uppgiftsförändringar
Kostnaderna för schablonmässigt beräknad besparing
minskning med 20 000 kr.

(2

%: ) innebär en

Föredragandens överl'äganden
Jag kan godta vad länsstyrelsen i Kristianstads län har föreslagit om
omläggning av rutinerna till automatisk prägling under budgetåret 1985/86.
Min beräkning av medelsbehovet framgår av sammanställningen över
kostnader och medelsbehov. Med hänvisning till denna hemställer jag att
regeringen föreslår riksdagen
att till ldentitetshrickor för budgetåret 1985/86 anvisa ett förslagsanslag av 1 119000 kr.

Vissa skyddsrumsanläggningar
Verksamheten under delprogrammet Vissa skyddsrumsanläggningar
omfattar anskaffning av andelar för statliga myndigheter i anläggningar för
civilförsvarets krigsorganisation. anskaffning och underhåll av viss sambandsutrustning samt anskaffning av inventarier för vissa gemensamma
stabsplatser.
Verksamheten under delprogrammet Vissa skyddsrumsanläggningar
budgeteras på tre primäruppdrag inom delproduktionsområdena Centralt
vidtaget materielunderhåll m. m., Centralt vidtagen materielanskaffning
m. m. och Nybyggnad m. m.
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Verksamheten finansieras frfm rcservationsanslaget Vissa skyddsrumsanläggningar.

Planering för perioden 1985/86-1989/90
Ci1·ilförsFarsstyrc/sen anför att omfattningen och inriktningen av verksamheten under delprogrammet helt är beroende av den <tvvägning som är
gjord inom huvudprogrammet Civilförsvar samt av andra myndigheters
programmässiga mål.
Den av civilförsvarsstyrelsen beräknade utvecklingen av anslaget Vissa
skyddsrumsanläggningar framgår av följande sammanställning (prisläge
juli 1984; I 000-tal kr.).
1984/85

1985/86

1986/87

1987/88

1988/89

1989/90

Summa
1985/90

6535 1

4 285

11785

16595

11 7R'i

14 785

59235

1

Prisläge juli 1983.

I 6. Vissa skyddsrumsanläggningar
1983/84 Utgift

3 801148

1984/85 Anslag

6 535 000

1985/86 Förslag

2800000

Reservation

148852

Kostnader och medclshelw1• (I 000-ta/ kr.)
Primäruppdrag m. m.

1983/84
Planerat

Utfall

1984/85

1985/86

Planerat

Civilför~vars-

Föredraganden

styrehen
Vissa skyddsrumsanläggningar:
Centralt vidtaget
materielunderhåll m. m.
75
Central! vidtagen
materielanskaffning m. m.
60
Nybyggnad m. m.
3 815
3950

Kostnader= me<lelsbehov

33

75

80

80

55
3 712

fl()
fl400

65
4140

65
4140

3800

6535

4285

4285

Ans/agsberäkning (I 000-tal kr.)
Medelstillgång
Reservation 1984-07-0 I
Anslag för 1984/85
Anslag för 1985/86
!Förslag)

Beriiknad medclsförbrukning
150
6535
2800
9485

1984/85
1985/86

5 200
4285
9485
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Budgetåret 1983/84
Civi(fiirsmrsstyrelsen anmäler att den planerade verksamheten
har kunnat genomföras.

~lort

Budgetåret 1984/85
Den planerade verksamheten beräknas kunna genomföras.
Budgetåret 1985/86
Ci 1·i(för.n·arss tyrelsen

I. För'underhåll av viss sambandsutrustning beräknas ett medelsbehov
av 80 000 kr. för budgetåret 1985/86.
2. För anskaffning av viss sambandsutrustning och inventarier för vissa
gemensamma stabsplatser beräknas ett medelshehov av 65 000 kr. för
budgetåret 1985/86.
3. För anskaffning av andelar för statliga myndigheter i anläggningar för
civilförsvarets krigsorganisation beräknas ett medelsbehov av 4 140000 kr.
för budgetåret 1985/86 (- 2 260000 kr.).
Föredrar.:andens överväganden

Min beräkning av medelsbehovct framgår av sammanställningen över
kostnader och medelsbehov. Med hänvisning till denna hemställer jag att
regeringen föreslår riksdagen
att till Vissa skyddsrumsanläggningar för budgetåret 1985/86 anvisa
ett reservationsanslag av 2 800000 kr.

Anläggningar m. m. för vissa militära ändamål
Verksamheten under delprogrammet Anläggningar m. m. för vissa militära ändamål omfattar sådana ändamål som bekostas av medel utanför
utgiftsramen för det militära försvaret. I verksamheten ingår för budgetåret
1985/86 den projektilröjning som enligt avtal ankommer på staten inom de
delar av Järvafältet som har överlåtits till Stockholms m. ll. kommuner.
anskaffning av mark i anslutning till pansarövningsfältet i Skövde som
kompensation för övningsmark som har överlåtits till Skövde kommun
samt nybyggnad av diverse befästningsobjekt.
Av verksamheten under delprogrammet budgeteras projektilröjningen
på ett primäruppdrag inom delproduktionsområdet Centralt vidtagen materielanskaffning m. m .. markanskaffningen på ett primäruppdrag inom
delproduktionsområdet Markanskaffning samt nybyggnaden av befästningsobjekt på ett primäruppdrag inom delproduktionsområdct Nybyggnad m. m.
Verksamheten finansieras från reservationsanslaget Anläggningar m. m.
för vissa militära ändamål.
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Planering för perioden 1985/86-1989/90
Beträffande utvecklingen av delprogrammet anför ii1wbefiillwl'l1ren
bl. a. följande.
Enligt avtalet mellan staten och Stockholms m. fl. kommuner om överlåtelse av vissa delar av Järvafältet skalls. k. blindgångare inom de överlåtna
områdena tas bort genom statens försorg. Röjningsarbetena har försenats
på grund av bl. a. de svåra arbetsförhållandena och heräknas fortsätta även
under budgetåret 1985/86. Totalkostnaderna från arbetets början år 1963
beräknas f. n till ca 36 milj. kr. Kostnaderna kan dock komma att öka och
tidpunkten ~ör arbetenas slutförande förskjutas framåt i tiden på grund av
att krav rests från kommunalt håll om en mer omfattande röjning inom det

s. k. Hanstaområdet.
Genom beslut i maj 1970 godkände Kungl. Maj: ten mellan försvarets
fastighetsnämnd och dåvarande Skövde stad träffad överenskommelse om
försäljning till staden av ett område om ca 27 ha i anslutning till K 3: s
förutvarande kasernområde och om att dra en större trafikled över P4: s
övningsområde. Ersättningen för den försålda marken m. m. uppgick till
avrundat 2,7 milj. kr. Beslut har fattats (prop. 1972: 75, FöU 17, rskr 231i
att försvarsmakten skall kompenseras för de försämrade övningsmöjligheter som har blivit en följd av överlåtelsen. Kompensationsmarken omfattar ca 180 ha i anslutning till pansarövningsfältet med en beräknad anskaffningskostnad av 4.2 milj. kr. Förvärv av denna mark får ske endast genom
frivilliga uppgörelser med markägarna och i syfte att åstadkomma en
lämplig gränsdragning i övningsfältets östra del.
Den av överbefälhavaren beräknade utvecklingen av anslaget Anläggningar m. m. för vissa militära ändamål framgår av följande sammanställning (prisläge februari 1984; I 000-tal kr.l.
1984/85

1985/86

1986/87

1987/88

1988/89

1989/90

Summa
1985/90

15800 1
1

12200

Prisläge februari 1983.

3 500

500

500

500

17200
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17. Anläggningar m. m. för vissa militära ändamål

1983/84 utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

39211006
15 800000
8000000

Reservation

15916934

Kostnader och medclsbehov (I 000-tal kr.)
Primäruppdrag m. m.

1984/85

Beräknad ändring 1985/86
Överbefälhavaren

Föredraganden

Anläggningar m. m. för
vissa militära ändamål:
Centralt vidtagen materielanskaffning m. m.
Markanskaffning
Nybyggnad m. m.

3 500
500
13000

8200

3 500
500
8200

Kostnader= medelsbchov

17000

12200

12200

3 500
500

Budgetåret 1983/84
Fortifikationsförvaltningen anmäler att något förvärv av kompensationsmark i Skövde inte har kunnat genomföras. Förhandlingar har inletts
mellan försvarsmakten. berörda markägare och lantbruksnämnden i länet
om slutlig avgränsning av kompensationsmarkområdet. Projektilröjningen
på Järvafältet har i huvudsak kunnat genomföras i planerad omfattning.

Budgetåret 1984/85
Kompensationsmark i Skövde beräknas kunna förvärvas i begränsad
omfattning. Projektilröjningen på Järvafältet beräknas kunna genomföras
enligt planerna.
Budgeltiret 1985/86
Öve rhefälha 1·a re 11

Medelsbehovet för budgetåret 1985/86 beräknas till 12,2 milj. kr. enligt
vad som framgår av sammanställningen över kostnader och medelsbehov.
Föredragandens överväganden

Jag godtar vad överbefälhavaren har anfört om verksamheten under
budgetåret 1985/86. Min beräkning av medclsbehovet framgår av sammanställningen över kostnader och medelsbehov. Jag förordar att medel anvisas enligt följande anskaffningsplan och anslagsbcräkning.
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Anskajfningsplan ( 1000-tal kr. i
Objekt

Kostnadsram

Medelsförbrukning
Faktisk

Beräknad för

1. o. m.

83-02-0 I

84-02-0 I

84-06-30

1984i85

1985/86

A. Cemralt \'idtagen

materie/anskaffning
m.m.
I. Projektilröjning på
Järvafältet

32700

35 800

28800

3 500

3 500

32700

35800

28800

3500

3500

4200

4200

600

500

500

4200

4200

600

500

500

Företag påhii~jadc
före 1984-07-01

215 900

217400

184 200

22000

SummaC

215900

217 400

184200

22000

8200

Totalt A-C

252800

257 400

213600

26000

12200

Summa A
B. Markanskaffning
I. Förvärv av kompcnsationsmark i Skövde

Summa B

c.

Nyhyi;gnad m. m.
8200

AnslagsberiikninR (I 000-tal kr. J
Beräknad medelsförbrukning

Meddstillgång
Reservation 1984-07-01
Anslag för 1984/85
Anslag för 1985/86
(förslag)

15917
15800
8000
39717

1984/85
1985/86
Beräknad
reservation
1986-06-30

26000
12200
I 517
39717

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Anläggningar m. m. för 1•issa militära ändamål för hudgetåret 1985/86 anvisa ett rcscrvationsanslag av 8000000 kr.

Kommunal beredskap
Riksnämnden för kommunal beredskap är centralt samordningsorgan för
den kommunala, landstingskommunala och kyrk.liga beredskapen.
Verksamheten finansieras från rescrvationsanslaget Bidrag till kostnader för kommunal beredskap.
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Planering för perioden 1985/86-1989/90

Rik.rnämnden för kommunal beredskap anger följande inriktning för
huvuduppgifterna planläggning, utbildning och övning.
Planläggningsarbetet skall främst ta sikte på den primärkommunala beredskapen mot bakgrund av kommunernas övertagande av ledningsansvaret för civilförsvarsverksamheten i krig och det planläggningsansvar i fred
sorn hänger samman härmed samt en integrering av övrig kommunal beredskapsplanläggning med civilförsvarsverksamheten.
Utbildning genomförs av förtroendevalda och tjänstemän i kommunerna
mot bakgrund av kommunernas ökade ansvar vad avser det civila totalförsvaret på lokal nivå.
Under senare delen av programplaneperioden genomförs såväl gemensamma ledningsövningar som årliga beredskapsdagar för krigsplacerade
förtroendevalda och tjänstemän i kommunen.
Den av riksnämnden beräknade utvecklingen av anslaget Bidrag till
kostnader för kommunal beredskap framgår av följande sammanställning
(prisläge juli 1984: I 000-tal kr.).
1984/85

1985/86

1986/87

1987/88

1988/89

1989/90

Summa
1985/86

40 1

11610

16860

15 110

15110

115 110

73800

1

Prisläge juli 1983.

I 8. Bidrag till kostnader för kommunal beredskap

1983/84 lltgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

15000
40000
40000

Reservation

386143

Från anslaget betalas bidrag till kommuner, landstingskommuner och
kyrkliga kommuner för den planläggning. utbildning och de andra förberedelser som de enligt länsstyrelsens förordnande enligt 6 och 7 §§ lagen
( 1964: 63) om kommunal beredskap ålagts att genomföra.
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Kostnader och medelsbelw1· (I 000-tal kr.)
Ändarna!

Bidrag till kommuner för
beredskapsplanläggning
Bidrag till kyrklig beredskap
Utbildning av kommunala förtroendemän
Framställning av informationsmaterial
Kurser och konferenser för
länsstyrelsernas personal
Kostnader= medelsbehov

1984/85

1985/Rn

Planerat

Riksnämnden
för kommunal
beredskap

40

Föredragandt:n

8000
60
3200

300

40

50

40

ll 610

40

Riksnämnden för kommunal herf.'dskap
I. För genomförande av en kommunal beredskapsplanläggning inkl.
civilförsvarsplanläggningen erfordras för budgetåret 1985/86 8 miij. kr.
2. För bidrag till kyrklig beredskap och omarbetning av allmänna råd för
begravningsverksamheten i krig äskas 60000 kr. för budgetåret 1985/86.
3. För att kunna samordna den kommunala beredskapsplanläggningen
och planläggningen av civilförsvarsverksamheten på lokal nivå erfordras
utbildning av kommunalt förtroendevalda. För detta ändamål äskas för
budgetåret 1985/86 3 200 000 kr.
4 .. Med anledning av bl. a. överförandet av ansvaret för den lokala
ledningen av civilförsvaret till kommunerna erfordras nytt informationsmaterial. För detta ändamål behövs 300000 kr. för budgetåret 1985/86.
5. För att betala kostnaderna för konferenser för personal inom sakområdet Övrigt totalförsvar vid länsstyrelsernas försvarsenheter behövs
50000 kr. för budgetåret 1985/86.

Föredragandens öl'erväganden
Min beräkning av medelsbehovct framgår av sammanställningen över
kostnader och medelsbehov. Med hänvisning till denna hemställer jag att
regeringen föreslår riksdagen
att till Bidrag till kostnader för kommunal beredskap för budgetåret
1985/86 anvisa ett rcservationsanslag av 40000 kr.
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J. Räddningstjänst
Under littera J. Räddningstjänst täcks kostnader för statens brandnämnds verksamhet. Anslagen under J. avser också ersättningar för verksamhet vid räddningstjänst enligt brandlagen och kostnader för skogsbrandbevakning. Vidare anvisas medel för general tullstyrelsens beredskap
för olje- och kemikaliebekämpning till havs.
Frågor med anknytning till samhällets räddningstjänst berör såväl kommunerna och länsstyrelserna som flera andra myndigheter. Resurser för
räddningstjänst finns uppbyggda på många olika håll i samhället. Genom
en förbättrad samordning av resurserna kan räddningstjänsten effektiviseras. Dessa frågor har under de senaste åren fått stor aktualitet. Räddningstjänstkommitten ( Kn 1979: 0 I) har behandlat frågorna. Kommitten överlämnade den 15 december 1983 sitt slutbetänkande tSOU 1983: 77i Effektiv
räddningstjänst. Betänkandet har remissbehandlats och bereds f. n. i regeringskansliet.
Med syfte att följa upp allvarliga olyckshändelser och tillbud till sådana
händelser har regeringen tillkallat en kommitte (Kn 1981: 02). som har fått
till uppgift att göra kompletterande undersökningar beträffande säkerhetsåtgärder och räddningsinsatser. Kommitten har genomfört undersökningar
av flera allvarliga olyckshändelser som har intriiffat och redovisat resultatet av undersökningarna i särskilda rapporter. Erfarenheterna och förslag
till åtgärder för att samhällsinsatserna skall kunna förbättras har lämnats
av kommitten. Detta har lett till uppdrag till ansvariga myndigheter från
regeringens sida. Kommitten beräknas under år 1985 redovisa sina erfarenheter av undersökningsverksamheten och lägga fram förslag som kan ligga
till grund för en prövning av den framtida inriktningen av verksamheten.
CESAM-kommitten (Kn 1982: 03) har utrett frågan om en samordning av
den centrala ledningen av räddningstjänsten i fred och civilförsvarsverksamheten. Kommitten har prövat förutsättningarna för en samordning av
verksamheten på central nivå, belyst konsekvenserna av en sådan samordning och angett principerna för hur den skall komma till stånd. Kommitten
har dessutom fortsatt översynen av utbildningen i allmän räddningstjänst.
Kommitten har den 8 mars 1984 överlämnat principbetänkandet <Ds Fö
1984: 2) Räddningsverket med den till betänkandet bifogade rapporten
(Os Fö 1984: I) Utbildning för räddningstjänst och sotningsväsende. Som
jag redan har framhållit under huvudprogram 6 Civilförsvaret avser jag att
lägga fram förslag till en proposition i frågan denna vår.
Statens brandnämnd har i samråd med generaltullstyrelsen och Svenska
kommunförbundet på regeringens uppdrag utrett frågan om organisation
av personalberedskapen för kemikaliebekämpning till sjöss. Brandnämnden har slutfört utredningsuppdraget och föreslagit att räddningsstyrkor
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från vissa brandförsvar i kommuner med omfattande hamnverksamhet
sk.all kunna rycka ut med en insatsgrupp för att förstärka tullverkets
kustbevaknings kemikalieskyddsbcredskap. Fem större brandförsvar skall
upprätthålla beredskap för insatser mot kemikalieutsläpp till sjöss. niimligen brandförsvaren i Göteborg, Helsingborg, Malmö. Stockholm och
Sundsvall. Brandnämnden har också lagt fram förslag om kompletterande
utbildning och övning av personal för uppgiften. Förhandlingar pågår
mellan statens förhandlingsnämnd och de aktuella kommunerna i frågan.
Utbildningen beräknas bli påbörjad under budgetåret 1985/86.
Regeringen har uppdragit åt statens brandnämnd att inom ramen för
befintliga anslag utreda förutsättningarna för och att utarbeta förslag till ett
program dels för kunskapsuppbyggande forskning och studier för den
ltingsiktiga inriktningen av beredskapen för bekämpning av kemikalieolyckor på land och till sjöss. dels för ut veckling av teknik för bekämpning
av kemikalieolyckor. Arbetet har bedrivits i samråd med överbefälhavaren. försvarets forskningsanstalt. civilförsvarsstyrelsen. generaltullstyrclsen. styrelsen för teknisk utveckling och Svenska kommunförbundet.
Brandnämnden har nu redovisat sitt uppdrag. Vid överläggningar med
ansvariga i de övriga nordiska länderna för kemikaliebekämpning till sjöss
har enighet rått om att ett initiativ bör tas till att försöka få till stånd ett
gemensamt nordiskt forsknings- och utvecklingsarhete om bekämpning av
kemikalieolyckor. Frågan har därefter på svenskt initiativ anhängiggjorts
hos Nordiska ministerrådet.
På regeringens uppdrag har överbefälhavaren i samråd med generaltullstyrelsen utrett frågan om gemensamt utnyttjande m. m. av flygplan för
övervakning till sjöss. Överbefälhavaren har i mars 1984 redovisat ett
preciserat förslag till gemensamt utnyttjande i civil form av tre flygplan
med integrerad utrustning för övervakning av vårt havsområde. Regeringen har i juni 1984 givit överbefälhavaren i uppdrag att redovisa kostnadsjämförclser vid anskaffning eller leasing av nya eller begagnade flygplan.
Överbefälhavaren skall också i samråd med generaltullstyrelsen redovisa
kostnaderna för drift och underhåll i de olika alternativen. Jag avser att
återkomma till regeringen med förslag till beslut i frågan. Jag har beräknat
medel för flygplansanskaffningen under anslaget C 2. Marinförband: Materielanskaffning.
Inom räddningstjänstområdet pågår ett betydande internationellt samarbete. Bl. a. förekommer samverkan i fråga om åtgärder mot förorening av
den marina miljön mellan de nordiska länderna inom ramen för 197 J års
Köpenhamnsavtal, mellan Nordsjöstaterna enligt 1969 års Bonnövcrenskommelse och mellan Östersjöstaterna enligt 1974 års Helsingforskonvention. En översyn av Bonnöverenskommelsen har avslutats under år 1983.
och en ny överenskommelse undertecknades den 13 september 1983 i
Bonn. Den nya Bonnöverenskommelsen har ratificerats av Sverige, och
den beräknas träda i ~raft under år 1985. Vidare pågår ett samarbete med
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övriga nordiska stater som syftar till att underlätta och öka räddningstjänstsamvcrkan över riksgränserna.
Sverige deltar aktivt i det internationella samarbetet inom räddningstjänstområdet. Genom detta samarbete får länderna tillfälle att utbyta
erfarenheter och tillgodogöra sig forskningsresultat i andra länder. Det blir
också möjligt att samla olika länders resurser vid stora olyckor och för att
bekämpa oljeutsläpp till sjöss. Praktisk samverkan i fråga om oljebekämpning mellan de nordiska länderna övas regelbundet.

J l. Statens brandnämnd
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

17615711
16820000
17 500000

Statens brandnämnd har som central förvaltningsmyndighet tillsynen
över brandförsvaret. I nämndens uppgifter ingår att utbilda brandpersonal
och skorstensfejare. Genom annan utbildningsverksamhet samt försöksoch utvecklingsarbete skall brandnämnden främja sådan räddningstjänst
som ankommer på kommunerna. Brandnämnden skall lämna råd och anvisningar till länsstyrelser. kommuner och enskilda i frågor om räddningstjänst och om förebyggande åtgärder mot brand. Vidare skall brandnämnden bl. a. biträda länsstyrelserna vid handläggning av sådana frågor samt
verka för att brandförsvarets utrustning standardiseras och att brandförsvaret ordnas ändamålsenligt i olika delar av riket.
Nämnden skall också verka för samordning av olika delar av samhällets
räddningstjänst.
Nämnden består av en överdirektör, som är nämndens ordförande, och
fyra särskilt utsedda ledamöter. Överdirektören är chef för nämnden. Hos
nämnden finns ett kansli som består av en administrativ enhet, en enhet för
räddningstjänst och en utbildningsenhet. Till nämnden är knutna dels ett
utbildningsråd, dels en särskild ledningsgrupp för utbildning och övning av
personal i beredskapsorganisationen för kärnkraftsolyckor. Nämnden fullgör också sekretariats- och kansliuppgifterna för rådet för räddningstjänst.
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Beräknad andring 1985/86
Statens
brandnämnd

Personal
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44,5

+2

12 200000

+ 1705000
(+I 099000)
+ 76000

Föredraganden

Anslag
U1gijier
Förvaltningskostnader
(därav liinekos1nader)
Lokalkostnader
Ersättning till kommuner
för lokaler och materiel,
drivmedel m. m.
Visst försöks- och utvecklingsarbete m. m.
Regionala förråd

(9567000)
2025000
345000

+

23000

320000
2050000

+

50000

16940000
Uppbördsn!l'del
Försäljning av publikationer m. m.

Nettoutgift

+634000
(+460000)
+ 76000

+ 10000

+ 140000

- 50000

+1994000

+680000

+I 994000

+61111000

120000
16820000

Statens brandnämnd
Nämnden föreslår i sin anslagsframställning bl. a. följande.
I. Pris- och löneomräkning m. m. 999000 kr.
2. Brandnämnden yrkar medel för två tjänster som byrådirektör till
sektionerna för oljeutflöden samt hälso- och miljöfarliga varor och farligt
gods ( + 168000 kr.).
3. Medel yrkas under lönekostnader för att kunna genomföra utbildning
för förstärkning av personalberedskapen för kemikaliebekämpning till
sjöss (+400000 kr.) samt för materiel. resor och traktamenten för de som
deltar i denna utbildning (+200000 kr.).
4. Under förvaltningskostnader hemställs vidare om medel för utbyggnad av den videoutrustning som används vid utbildning av instruktörer och
elever ( + 197 000 kr.).
f'öredra{!andens ö1·en·äganden
För nästa budgetår bör medel för brandnämndens verksamhet beräknas
med utgångspunkt i huvudförslaget. Jag har beräknat medel för ersättningsanskaffning av materiel för praktisk utbildning i räddningstjänst och
vidare för regionala räddningstjänstövningar dels till lands. dels för samordning av insatserna såväl till lands som till sjöss enligt det femåriga
övningsprogram som regeringen fastställt år 1983. Det är enligt min mening
angeläget att övningsverksamheten inom ramen för befintliga resurser
särskilt inriktas på beredskapen mot kemikalieolyckor. Jag har också
beräknat medel för fortsatt uppbyggnad av regionala förråd i enlighet med
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tidigare riktlinjer. Denna bör inriktas på att inom anslagsramen komplettera förråden med de nya hjälpmedel för insatser mot oljeutsläpp som utvecklas inom styrelsens för teknisk utveckling forskningsprojekt TOBOS
85.
Som jag inledningsvis har nämnt har statens brandnämnd i samråd med
generaltullstyrelsen och Svenska kommunförbundet på regeringens uppdrag utrett frågan om organisationen av personalberedskapen för kemikaliebekämpning till sjöss. Mot denna bakgrund har regeringen uppdragit åt
statens förhandlingsnämnd att teckna avtal med berörda kommuner om
deras medverkan i kemikaliebekämpningen till sjöss. Jag har därför beräknat medel för nämndens egna kostnader för den utbildning som behövs för
att brandförsvarets personal skall kunna ingå som förstärkning i personalheredskapen för kemikaliebekämpning till sjöss. Jag har därvid förutsatt
att kommunerna och tullverket skall svara för sina egna kostnader.
Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen
föreslår riksdagen
att till Statens brandnämnd för budgetåret 1985/86 anvisa ett
förslagsanslag av 17 500 000 kr.

J 2. Beredskap för oljebekämpning till havs m. m.
1983/84 utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

16599487
10400000
11050000

Enligt instruktionen ( 1973: 884. ändrad senast 1984: 719) svarar tullverket för åtgärder till havs och i kustvattnen. Vänern och Mälaren för att
avviirja eller begränsa skada till följd av utflöde av olja eller annat som är
skadligt. Från anslaget betalas hl. a. anskaffning av bekämpningsmateriel,
visst tekniskt utvccklingsarhete samt underhåll av materiel för bekämpning av miljöfarliga utsläpp och övningar. Vidare får tullverket förskottsvis
betala bekämpningsåtgiirder som har utförts av tullverket eller på uppdrag
av generaltullstyrelsen. Förskottsmedel som återbetala> tas upp som uppbörd under anslaget.
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1984/85

Beräknad ändring 1985/86
Generaltullstyrelsen

Kostnader för bekämpningsoperationer
Kostnader för anlitande av
konsulter och annan expertis
Anskaffning av bekämpningsanordningar och bekämpningsmedel m. m.
Tekniskt utvecklingsarbete
och forskning beträffande medel och metoder för
bekämpning av miljöfarliga utslapp till havs
samt i kustvattnen. Vänern och Mätaren
Underhall av materiel för
bekämpning av miljöfarliga
utsläpp samt övningar

303

Föredraganden

I 000
468000

+

47000

+600000

7051000

+7 599000

1680000

+ 600000

1200000

+ 870000

+ 50000

!0400000

+9116000

+650000

Genera/tullstyre/sen

Generaltullstyrelsen föreslår i sin anslagsframställning bl. a. följande.
I. Pris- och löneomräkning m. m. I 040000 kr.
2. Huvudförslaget medför en icke godtagbar försämring av beredskapen
mot miljöfarliga föroreningar till sjöss samtidigt som den ännu pågående
uppbyggnaden av organisationen skulle försenas.
3. Anslagsposten Kostnader för anlitande av konsulter och annan expertis prisomräknas endast.
4. Fortsatt nyanskaffning av oljebekämpnings- och kemskyddsmateriel
m. m. samt ersättning av föråldrad och försliten bekämpningsmatcriel med
ny sådan medför ökat medelsbehov. Medel har beräknats för bl. a. ersättningsanslrnffning av oljeupptagningsanordningar. oljeupptagare, gripskopor. skyddsdräkter m. m. samt nyanskaffning av kustlänsor. utrustning för
land- och sjötransporter, mellanlagring samt materiel för fjärranalys m. m.
(+ 7 599000 kr.).
5. Under anslagsposten Tekniskt utvecklingsarbete och forskning beträffande medel och metoder för bekämpning av miljöfarliga utsläpp till
havs samt i kustvattnen, Vänern och Mälaren har beräknats medel främst
för vidareutveckling av fjärranalysteknik samt av befintlig oljebekiimpningsmateriel och teknik för kemikaliebekämpning ( +432 000 kr.).
6. För underhåll av fjärranalysutrustning och äldre bekämpningsmateriel
samt för ökad prov- och övningsverksamhet bl. a. inom ramen för kemikaliehekämpningsområdet begärs 750000 kr.
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Föredragandens överväganden

Riksdagen har fastställt den mera långsiktiga inriktningen av och formerna för en fortsatt förstärkning av den svenska beredskapen (prop.
1980/81: 119. CU 38. rskr 376). Jag har mot denna bakgrund beräknat
medel bl. a. för en forts::ltt ny- och ersättningsanskaffning av o\jebekämpnings- och kemikalieskyddsmateriel och arbetsbåtar samt för ytterligare
utbyggnad av den i Sverige utvecklade fjärranalysutrustningen för spaning
efter oljeutsläpp.
Med den flygburna fjärranalysutrustningen kan olagliga oljeutsläpp upptäckas. Fartyg som gör sig skyldiga till sådana kan identifieras med denna
utrustning och utrustningen gör det också möjligt att följa oljan under en
bekämpningsoperation. Den svenska utrustningen har väckt stor internationell uppmärksamhet och har kunnat säljas till andra länder.
Kustbevakningens llygspaning har emellertid betydelse även i andra
avseenden. t. ex. för fiskeövervakning, isövervakning och allmän övervakning av det svenska sjöterritoriet. Verksamheten bedrivs således i samverkan med andra myndigheter.
Som jag inledningsvis har nämnt har överbefälhavaren i samråd med
gencraltullstyrclsen utarbetat ett preciserat förslag till gemensamt utnyttjande i civil form av flygplan för övervakning av vårt havsområde. För
denna verksamhet fordras fyra operatörer inom kustbevakningens organisation. I avvaktan på ett slutligt ställningstagande till denna fråga har jag
under anslagsposten Kostnader för anlitande av konsulter och annan expertis beräknat medel för dessa operatörer.
Jag har tidigare tagit upp frågan om insatser för att förstärka personalberedskapen för kemikaliebekämpning till sjöss. Jag har därför här beräknat medel för kustbevakningens kostnader vid samövning med berörd
brandpersonal. Kostnader för insatser vid bekämpning betalas från anslagsposten Kostnader för bekämpningsopcrationer.
Med hänvisning till vad jag har anfört och till sammanställningen hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen
att till Beredskap för oljebekämpning till lzai·s m. m. för budgetåret
1985/86 anvisa ett förslagsanslag av 11 050000 kr.

Prop. 1984/85: 100

Bilaga 6

Försvarsdepartementet

305

J 3. Ersättning för verksamhet vid räddningstjänst m. m.
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

26158 169
5 300000
5 445 000

Från anslaget betalas kostnader för skogsbrandbevakning. Vidare utgår
från anslaget ersättning dels enligt 20 § brandlagen ( 1974: 80. ändrad senast
1983: 1001) när länsstyrelsen har övertagit ledningen av ett räddningsingripande, dels enligt 21 § första stycket 1 och 2 p. för räddningstjänst vid
oljeutflöde och för sanering av oljeskada, dels enligt 21 §första stycket 3 p.
för räddningsinsatser vid annat nödläge.
1984/85

Beräknad ändring 1985/86
Statens
brandnämnd

Skogsbrand bevakning
Ersättning enligt 20 §
brandlagen
Ersättning enligt 21 §
första stycket I och 2 p.
brandlagen
Ersättning enligt 21 §
första stycket 3 p.
brandlagen

2 100000

Föredraganden

+400000

+ 145000

+400000

+145 000

100000
3000000
100000
5300000

Statens brandnämnd

Brandnämnden har de senaste åren föreslagit i stort sett oförändrade
anslag. För att möjliggöra fortsatt skogsbrandbcvakning med flyg på 1983
års nivå anser brandnämnden det nödvändigt att anslagsposten Skogsbrandbcvakning uppräknas med 20%.
Föredragandens överväganden

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen
föreslår riksdagen
att till Ersättning för verksamhet l'id räddningstjänst m. m. för
budgetåret 1985/86 anvisa ett förslagsanslag av 5 445 000 kr.

20

Riksdagen 1984185. I sam/. Nr 100. Bilaga 6
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J 4. Strandbckämpningsbåtar
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

I 694573

Reservation

I 389177

800000
880000

Genera/tullstyrelsen
Det är angeläget att kustbevakningen ges möjlighet till viss anskaffning
av strandbekämpningsbåtar. Enligt kustbevakningens nuvarande plan erfordras totalt tolv båtar. Anskaffning av ytterligare två strandbekämpningsbåtar medger placering av tre sådana båtar i varje tullregion.

Fi)redragandens ö1•erviiganden
Enligt min mening bör medel anvisas för fortsatt anskaffning av strandbekämpningsbåtar. Båtarna bör i största möjliga utsträckning också kunna
användas för andra ändamål. Det får ankomma på general tullstyrelsen att
finna former för sådan användning utan att beredskapen för den skull
äventyras. Jag beräknar därför 880000 kr. för anskaffning av en strandbekämpningsbåt under budgetåret 1985/86.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Strandhekämpningsbåtar för budgetåret 1985/86 anvisa ett
reservationsanslag av 880000 kr.
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Övriga ändamål

Försvarets forskningsanstalt
Försvarets forskningsanstalt är totalförsvarets gemensamma forskningsinstitution. Forskningsanstalten har programansvar för delprogrammet
Gemensam försvarsforskning samt produktionsansvar för huvuddelen av
den forskning som bedrivs inom detta delprogram. Forskningsanstalten
bedriver vidare forskning m. m. för utrikesdepartementets behov samt
intäktsfinansierad forsknings- och utredningsverksamhet för bl. a. avnämare utanför totalförsvarssektorn.
Försvarets forskningsanstalt leds av en styrelse. Chef för forskningsanstalten är en generaldirektör. Anstalten är organiserad på ett centralt kansli
för planering och administration och fem huvudavdelningar. Varje huvudavdelning svårar för forskningen inom ett eller flera områden (forskningsprogram).
Forskningsanstalten är lokaliserad till flera orter. Sålunda är enheter ur
huvudavdelning 5 förlagda till Karlstad, huvudavdelning 3 och enheter ur
huvudavdelning 5 till Linköping samt huvudavdelning 4 till Umeå. Övriga
delar av forskningsanstalten ligger i Stockholmsområdet.
Huvuddelen av forskningen m. m. vid försvarets forskningsanstalt finansieras från tjärde huvudtitelns anslag F 5. Gemensam försvarsforskning.
En mindre del finansieras från tredje huvudtitelns anslag F 5. Vissa åtgärder för rustningsbegränsning och kontroll.
Den forsknings-, utrednings- och utvecklingsverksamhet vid forskningsanstalten som bedrivs på uppdrag skall vara ekonomiskt självbärande. Den
finansieras fr. o. m. budgetåret 1983/84 över förslagsanslaget K 1. Försvarets forskningsanstalt: Intäktsfinansierad uppdragsverksamhet.

Planering för perioden 1985/86-1989/90

Beträffande utvecklingen av den intäktsfinansierade uppdragsforskningen anförförsl'arets forskninpanstalt bl. a. följande.
Försvarets forskningsanstalt biträder myndigheterna inom försvarsmakten, övriga myndigheter inom totalförsvaret, myndigheter utanför totalförsvaret, forskningsråd och företag med intäktsfinansierade forsknings-,
utrednings- och utvecklingsuppgifter. Ungefär hälften av uppdragsvolymen utgörs av insatser för totalförsvaret, främst försvarets materielverk.
Uppdragsvolymen till civila sektorer ökar.
Den intäktsfinansierade uppdragsverksamheten vid forskningsanstalten
befinner sig ännu i ett uppbyggnadsskede. Den har tillmätt~ ökad betydelse
i strävandena att vidmakthålla och vidareutveckla kompetensen inom så-
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dana vetenskaps- och teknikområden som är betydelsefulla för totalförsvaret. Forskningsanstalten avser att utveckla sin marknadsföring. Särskild uppmärksamhet skall ägnas åt möjligheterna för huvudavdelningen i
Umeå att nå en högre beställningsvolym.
Forskningsanstalten avser att successivt planera för en organiserad samverkan med andra intressenter och forskningsproducenter. Intcrdepartcmentala insatser och samarbete med exempelvis styrelsen för teknisk
utveckling och utvecklingsfonderna kan klarlägga den intressegemenskap
som finns och ge utgångspunkter för arbetet.
Tillv5xten i ekonomisk volym bedöms bli ca åtta procent per budgetår
under den del av planeringsperioden som är möjlig att överblicka. Med
nuvarande utveckling av anslaget Gemensam försvarsforskning innebär
detta att den andel av forskningsanstaltens gemensamma kostnader som
skall täckas från förevarande anslag ökar under perioden.
Den av försvarets forskningsanstalt bedömda årsomslutningen under
anslaget Försvarets forskningsanstalt: Intäktsfinansierad uppdragsverksamhet framgår av följande sammanställning (medelprisläge för budgetåret
1985/86; I 000-tal kr.).
1984/85

1985/86

1986/87

1987/88

1988/89

1989/90

Summa

1985/90
57 001 1
1

~

65 501

71001

Medelprisläge 1984/85.
Belopp kan f. n. inte anges. Tillväxten väntas bli ca åtta procent.

Den av försvarets forskningsanstalt bedömda personalutvecklingen (antal anställda omräknat till personår) inom forskningsanstalten - finansierad helt genom uppdragsverksamhet - framgår av följande sammanställning.
1984/85

1985/86

1986/87

160

170

185

1

Antalet kan f. n. inte anges.

1987/88

1988/89

1989/90
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K 1. Försvarets forskningsanstalt: lntäktsfinansierad uppdragsverksamhet

1984/85 Anslag
1985/86 Förslag
Kostnader

01h

1000
1000

medelsbeho1• (1000-tal kr.)

Primäruppdrag m. m.

1984/85 1

Beräknad ändring 1985/862

Planerat

Försvarets
forskningsanstalt

Försvarets forskningsanstalt:
Utvecklingsarbete (uppdragsverksamhet)
Tillämpad forskning (uppdragsverksamhet)
Grundforskning (uppdragsverksamhet)
Kostnader

Föredraganden

13000

14500

14500

33 001

33 501

33 501

17 500

17 500

17 500

63501

65501

65501

-63 500

-65 500

-65500

A1·går:

Intäkter av uppdragsverks;1mhet
Medels behov
1
2

Medelprisläge för budgetåret 1984/85.
Medelprisläge för budgetåret 1985/86.

Budgetåret 1983/84
Försvarets forskningsanstalt anger i sin redovisning av verksamheten
under budgetåret 1983/84 bl. a. att en översyn av mål och former för den
intäktsfinansierade verksamheten har genomförts och att aktuella problem
har kartlagts.
Ca hälften av verksamheten under budgetåret utgjorde uppdrag från
totalförsvaret. Den återstående delen dominerades av uppdrag från den
övriga offentliga sektorn. bl. a. styrelsen för teknisk utveckling, nämnden
för energiproduktionsforskning, energiforskningsnämnden, arbetarskyddsfonden, statens kärnkraftsinspektion och statens vattcnfallsvcrk.
Samarbetet med universitet och högskolor har varit speciellt utvecklat i
Linköping och Umeå.
Eftersom forskningsrådens normer för ersättning inte medger full kostnadstäckning, har anslag från dessa endast kunnat utnyttjas i den mån
resultaten förutsatts vara av så stor betydelse för totalförsvaret att en
delfinansiering varit motiverad.
Insatserna för kommuner och landsting ökade under budgetåret. De
ledde i flera fall till samarbete med svensk industri. Övriga industriuppdrag
hade ofta anknytning till försvarsindustrin. Totalt omfattade industriuppdragen ca 11 % av verksamheten.
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Budgetåret 1984/85
Resultaten av det utredningsarhete som budgetåret 1982/83 genomfördes
inför övergången till ett särskilt anslag för den intäktsfinansicrade verksamheten omsätts stegvis i konkreta åtgärder. Successivt kommer marknadsplanering och kundkontakter att förbättras. Budgetering och ekonomisk analys genomförs med ökande noggrannhet.
Andelen totalförsvarsuppdrag minskar något. Inom svensk forskningspolitik läggs ökad vikt vid nyttiggörande av forskningsresultat. bl. a. genom samarbete över myndighets- och sektorsgränser. Denna inriktning
skall tillvaratas genom initiativ från försvarssektorn och från forskningsanstalten.
Olika möjligheter att engagera Ocr kvalificerade projektledare kommer
att prövas, bl. a. genom förbättrad och målimiktad internutbildning.
Budgetåret 1985/86

Försvarets järskninRsanstalt
Tillväxttakten mellan 1984/85 och 1985/86 beräknas bli något lägre än
planerat beroende på en viss minskning av uppdragen från totalförsvaret.
Insatserna för ett utvidgat forskningssamarbete över myndighets- och
sektorsgränser fortsätter. Resultaten av de tidigare årens marknadsanalys
och kundkontakter följs. kompetensprofil och uppdragsstruktur anpassas
till önskvärda marknader, allt med inriktningen att den intäktsfinansierade
verksamheten samtidigt kan komplettera och stödja forskningen för totalförsvaret.
Forskningsanstalten avser att försöka behålla uppdragsvolymen inom
totalförsvaret och utöka volymen inom den offentliga sektorn med särskild
tonvikt på teknikutveckling och teknikupphandling i det offentligas tjänst.
bl. a. i fråga om övergripande elektronikutveckling. energifrågor, arbetarskydds- och miljöproblem.

Föredragandens överväganden
Jag kan i huvudsak godta vad försvarets forskningsanstalt har anfört om
den intäktsfinansierade uppdragsverksamhetens omfattning och inriktning
under budgetåret 1985/86.
Min beräkning av medelsbehovet framgår av sammanställningen över
kostnader och medelshehov.
Med hänvisning till vad jag har anfört och till sammanställningen hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen
att till Försvarets forskningsanstalt: lntiiktJfinansierad 11ppdrags1wksamhet för budgetåret 1985/86 anvisa ett förslagsanslag av
1000 kr.
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Flygtekniska försöksanstalten
Flygtekniska försöksanstalten (fFA) har till uppgift att främja utvecklingen av tlygtekniken inom landet. Förutom den s. k. uppdragsforskningen bedriver försöksanstalten egen, främst grundläggande forskning av
allmän flygteknisk karaktär.
Flygtekniska försöksanstalten ligger i Stockholm. Den leds av en styrelse. Chef för försöksanstalten är en generaldirektör. Försöksanstalten är
organiserad på ett kansli och en aerodynamisk avdelning, en hållfasthetsavdelning och en teknisk avdelning.
Verksamheten under delprogrammet Flygtekniska försöksanstalten
budgeteras på ett primäruppdrag inom dclproduktionsområdet Allmän ledning och förbands verksamhet samt två primäruppdrag inom huvudproduktionsområdet Forskning och utveckling. Denna verksamhet finansieras
från förslagsanslaget Flygtekniska försöksanstalten. Uppdragsverksamheten redovisas som självbärande verksamhet under detta anslag.

Planering för perioden 1985/86-1989/90

Beträffande utvecklingen under delprogrammet anför flygtekniska försöksanstalten bl. a. följande.
Under perioden skall verksamheten inriktas på att stödja dels utveckling
och genomförande av försvarets materielplaner dels den svenska flygindustrins förmåga att utveckla och tillverka flygplans- och robotsystem.
För att på lång sikt säkerställa dessa funktioner förutsättes det nyinrättade flygtekniska rådet ta ställning till inriktning och omfattning av erforderlig modernisering av de experimentella resurserna.
Förändringar i efterfrågan och utebliven resursutveckling - främst avsaknaden av moderna vindtunnlar - har nödvändiggjort en successiv
förskjutning av tyngdpunkterna i FFA: s verksamhet. Framför allt har
beräkningssidan, med kvalificerat ADB-arbete, ökat snabbt i betydelse.
Den kompetensposition FFA här nått bör bibehållas och utvecklas, inte
minst som förutsättning för ett ökat internationellt samarbete. Dessutom
bedöms vissa programvaror kunna säljas och därmed i viss mån kompensera för minskad efterfrågan inom andra områden. Materiella och personella resurser härför måste säkerställas.
De minskade beställningarna från försvaret bedöms inte kunna kompenseras med arbete avseende civila transportflygplan.
Under anslagsåret och för den närmaste femårsperioden kommer utvecklingsarbetet på flygplan JAS 39 att successivt minska men fortfarande
vara av betydande omfattning då projektet befinner sig i ett kritiskt skede.
Ny teknik beträffande främst material och styrsystem kommer att tillämpas och dessutom mot bakgrund av en krävande prestandaspecifikation.
Oväntade problem kan behöva lösas. många gånger med kort varsel.
Kapacitet härför måste finnas.
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I fråga om civilflyg förväntas forsknings- och utvecklingsarbetct intensifieras genom Saab-Scania AB särskilda satsningar och genom styrelsens
för teknisk utveckling medverkan. Stor vikt bör därvid komma att läggas
på ökad tillämpning av kompositmaterial. styrsystem, aerodynamisk utformning och akustisk d:'.mpning.
De resurser som FF A i dag förfogar över och det investeringsprogram
som nu planeras och på sikt förväntas bli utökat med tyngre investeringar
genom bl. a. det flygtekniska rådets förslag utgör en god grund för FF A:.s
fortsatta verksamhet och utveckling.
Den av flygtekniska försöksanstalten beräknade årsomslutningen under
anslaget framgår av följande sammanställning (prisläge februari
1984: 1000-tal kr.).
1984/85

1985/86

1986/87

1987/88

1988/89

1989/90

Summa
1985/90

80810 1

82600

82 580 2

83 080 2

83 580 2

84080 2

415920

1
2

Prisläge februari 1983. 1985/86 - 1989/90 i bedömt prisläge 1985/86.
Beroende på inriktningen av den flygtekniska forskningen.

Planerad pcrsonalutveckling (antal anställda omräknat till pcrsonår)
inom försöksanstalten framgår av följande sammanställning.
1984/85
250
1

2

1985/86
240 1

1986/87
230

2

1987/88

1988/89

1989/90

230

230

230

Behov av minskning utöver naturlig avgång under budgetåret (8).
Behov av minskning utöver naturlig avgång under budgetåret (4).
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K 2. Flygtekniska försöksanstalten

1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

3 540000
9400000
6920000

Kostnader och medelsbeluH· (I 000-tal kr.)
Primäruppdrag m. m.

1983/84
Planerat

Flygtekniska försöksanstalten:
Allmän ledning
och förbandsverksamhet
Utvecklingsarbete
I uppdrags verksamhet)
Tillämpad forskning
Bidrag till utrustning
Kostnader

Utfall

1984/85

1985/86

Planerat

Flygtek- Föredrani ska
ganden
försöksanstalten

1190 1

750

1740

800

70895

65292

64000

66570

66170

1800

1800

5900

6360

6080

73445

68832

73400

74120l

73090 1

840

2700

A"J?år:
Intäkter av uppdragsverksamhet
Balanserat över/
underskott
Avgår engångsanvisningar
Medelsbehov

-70895

-65 678 3

+

-64000

-66170

-66170

9400

7550

6920

386

(1500)

990

2550

2550

1

Inkl. sekretariatet för flygtekniskt råd.
Verksamheten kommer enligt flygtekniska försöksanstalten all ge ett underskott
budgetåret 1985/86 om 400000 kr.
3
Överskottet i uppdragsverksamheten balanseras till budgetåret 1984/85.
2

Personal
Personalkategori

Antal anställda omräknat till personår
1983/84

Civil personal
1

1985/86

Planerat

Utfall

Planerat

Flygtek- Föredraniska
ganden
försöksanstalten

265

256

2so1

240

Anpassas till verksamhetens utveckling.

21

1984/85

Riksdagen 1984185. 1 sam/. Nr 100. Bilaga 6

240 1
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Budgetåret 1983/84
Flw~rekniska försöksanstalrcn anger i sin redovisning för budgetåret
1983/84 att verksamheten har genomförts med den inriktning och enligt de
handlingsregler som har föreskrivits i regleringsbrevet.
Av intäkterna under budgetåret 1983/84 om 69 218 000 kr. utgjorde
3540000 kr. direkta anslag, varav 990000 kr. i form av medgivet överskridande för särskilt projekt. Resultatet av budgetårets verksamhet blev ett
överskott om 386000 kr.
Av osäkra fordringar från tidigare budgetår har som extraordinära intäkter under budgetåret 1983/84 erhållits 2 749 000 kr. Årets resultat blev
ett överskott om 3 217 000 kr. I reglerings brevet har meddelats att eventuella överskott av verksamheten skall användas för att bygga upp ett verkskapital. FFA föreslår därför att överskottet om 3 217 000 kr. balanseras.

Budgetåret 1984/85
Verksamheten kommer att förskjutas mot ett ytterligare ökat inslag av
uppgifter avseende civila transportflygplan, vindkraft och övrig verksamhet. Dessutom kommer den egna tillämpade forskningen att ges större
utrymme.
Efterfrågan förändras mot en ökad analytisk verksamhet och en minskad
provningsverksamhet. För att säkert kunna möta denna förändring måste
en systematisk anpassning av resurserna och organisationen ske, vad
avser inriktning och omfattning. Därför tillsätts en särskild arbetsgrupp
med uppgift att föreslå FFA: s organisation på sikt.
En omställningsgrupp har tillsatts för att smidigt kunna handlägga erforderliga omställningsåtgärder.
Ökad egen tillämpad forskning och utökade investeringsresurser, för
komplettering och modifiering av befintliga resurser, ger förutsättningar
för en effektivare och rationellare verksamhet. Härigenom kommer delar
av de forsknings- och utvecklingsprogram för flygplan som utarbetats vid
FF A att kunna genomföras i egen regi.
Flygtekniska försöksanstalten har, enligt särskilt uppdrag, till regeringen
redovisat förslag till utbyggnad av transsonisk mätsträcka.
Under verksamhetsåret skall marknadsföringen mot övriga beställare
ökas, utan att därför ändra huvudinriktningen i FFA: s verksamhet. Fortsatt ökad vikt kommer att läggas vid internationellt utbyte och utbildning.
Konsulter kommer att utnyttjas i minskad omfattning.
Budgetåret 1985/86
Flygtekniska .f"örsök.1·anstalten

Verksamhetens inriktning och omfattning under budgetåret 1985/86 bestäms främst av arbetet för JAS-projektet och de militära och civila forskningsprogrammen. Modelltillverkningen och vindtunnelprovningen får
minskad arbetsvolym medan aerodynamik- och strukturberäkningar lik-
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som komponentprovning väntas fort sälta som tidigare. För den icke-flygtekniska verksamheten bedöms marknadsföringen kunna ge något ökade
inkomster.
Förändringarna i förhållande till budget;lret 1984/85 motiverar flygtekniska försöksanstalten på följande sätt.
A. Pris- och löneomräkning för primäruppdragen
Pris- och löneomräkningen ökar kostnaderna med 550000 kr.. varav
90000 kr. för allmän ledning och förbandsverksamhet och 460000 kr. för
tillämpad forskning.
Kostnader för administration. sekretariat m. m. ökar kostnaderna med
300000 kr.
B. Uppgiftsförändringar
Tillämpad forskning
Anstalten föreslår ett anslag om 6 360 000 kr. för att kunna initiera egna
forskningsuppdrag och för att kunna behålla kompetensen hos försöksanstaltens forskare.
Föredragandens öi·erväganden

Min beräkning av det totala medelsbehovet för allmän ledning och
förbandsverksamhet och tillämpad forskning framgår av sammanställningen över kostnader och medelsbehov. Kostnader för sekreterare och administration för det nyligen inrättade flygtekniska rådet ingår i dessa kostnader.
I enlighet med ett särskilt uppdrag utreder flygtekniska försöksanstalten
i samråd med försvarets materielverk ett alternativ till nyanskaffning av
transsonisk vindtunnel. Alternativet som närmast avser en tillbyggnad av
en ny mätsträcka till befintligt system kommer alt gran~kas bl. a. av det
flygtekniska rådet. Tidsförhållandena är sådana att ett eventuellt beslut
snabbt bör kunna tas efter denna granskning. under förutsättning att projektet ej kräver ökade tillskott av statsmedel. Det bör ankomma på regeringen att besluta om en eventuell tillbyggnad av en ny mätsträcka vid
flygtekniska försöksanstalten.
Med hänvisning till vad jag har anfört och till sammanställningen hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen att
till FlyRtekniska försöksanstalten för budgetåret 1985/86 anvisa ett
förslagsanslag av 6920000 kr.
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FN-styrkor m. m.
Verksamheten under delprogrammet FN-styrkor m. m. omfattar bl. a.
rekrytering, organisation och utbildning i Sverige av beredskapsstyrkan
för FN-tjänst. Denna verksamhet budgeteras på ett primäruppdrag inom
delproduktionsområdet Allmän ledning och förbandsverksamhet och finansieras från förslagsanslaget Beredskapsstyrka för FN-tjänst. Delprogrammet omfattar vidare FN-styrkors tjänstgöring utomlands m. m. Denna
verksamhet finansieras fr. o. m. budgetåret 1984/85 från förslagsanslagen
FN-styrkors verksamhet utomlands och Övervakningskontingentcn i Korea.
Verksamheten under delprogrammet leds av chefen för armen.

K 3. Beredskapsstyrka för FN-tjänst
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

24532075
25 200000
30765000

Kostnader och mede/sbehov (I 000-tal kr.)
Primäruppdrag m. m.

1983/84

1984/85

1985/86

Planerat

Utfall

Planerat

Chefen
Föredraför armen ganden

Reredskapsstyrka för
FN-tjänst: Allmän ledning och förbandsverksam het

21300

24 532

25 200

34900

30765

Kostnader = medelsbehov

21300

24532

25200

34900

30765

Personal
Personalkategori

Antal anställda omräknat till personår
1983/84

Militär personal
Civil personal

1984/85

1985/86

Planerat

Utfall

Planerat

Chefen
för
armen

Föredraganden

9
19

9
19

Il

28

12
37

12
37

28

28

39

49

49
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Budgetåret 1983/84
Under budgetåret 1983/84 har två beredskapsbataljoner om vardera ca
600 personer rekryterats och utbildats vid 14/Fo 41 i Linköping och
P IO/Fo43 i Strängnäs. Av dessa har totalt omkring 800 personer tagits i
anspråk för tjänstgöring vid den svenska bataljonen i Republiken Cypern.
För tjänstgöring vid det svenska sjukhuskompaniet i södra Libanon har
rekryterats och utbildats omkring 300 personer.
För tjänst i FN: s observatörsstyrkor i Mellersta Ostern resp. Indien och
Pakistan har rekryterats och utbildats 36 resp. 8 observatörer.
Till specialenheten för katastrofhjälp har rekryterats och utbildats ca 50
personer.
Nya bestämmelser för FN-personalens förmåner har införts <FFS
1984: 31).
En centralisering till lng I av beredskapsbataljonernas m. m. utbildning
har genomförts.
Budgetåret 1984/85
Under budgetåret 1984/85 kommer verksamheten att få något större
omfattning än föregående budgetår och omfatta bl. a. rekrytering, organisation och utbildning av omkring I 800 personer.
Beredskapsstyrkornas utrustning moderniseras under budgetåret med
bl. a. skyddsvästar.
Budgetåret 1985/86

Chefen för armen
Två beredskapsbataljoner om vardera ca 700 personer kommer att rekryteras och utbildas. Under förutsättning att mandatet förlängs kommer
under budgetåret totalt omkring 800 personer att tas i anspråk för tjänstgöring vid den svenska bataljonen i FN: s fredsbevarande styrka i Republiken
Cypern.
Om mandatet förlängs, kommer omkring 300 personer att rekryteras och
utbildas för det sjukhuskompani som tjänstgör i södra Libanon.
Rekryteringen och utbildningen av observatörer m. fl. förutsätts få oförändrad omfattning.
Omkring 100 personer kommer att rekryteras och utbildas till specialenheter för katastrofhjälp.
Centraliseringen av beredskapsbataljonernas m. m. utbildning till lng I i
Almnäs medför att kostnaderna för vissa fasta tjänster bör belasta förevarande anslag i stället för anslaget BI. Armeförband: Ledning och förbandsverksamhet.
Om deltagande i en ny fredsbevarande FN-insats beslutas under budgetåret, kan det krävas en utökad rekrytering och utbildning av FN-styrkor.
Riksdagen beslöt vid 1979/80 års riksmöte med anledning av motionen
1979/80: 1140 (FöU 1979/80: 12, rskr 189) att det skall uppföras en minnes-
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vård över svensk personal som omkommit i FN-tjänst. Regeringen gav
samma år uppdrag till överbefälhavaren att lämna förslag till utförande och
plats för minnesvården. Överbefälhavaren har redovisat sitt förslag och
beräknat den totala kostnaden till 500000 kr.
Föredragandens ii1·erl'äf{ande11

Jag kan i huvudsak godta vad chefen för armen har anfört om verksamheten under budgetåret 1985/86.
Min beräkning av medelsbehovet framgår av sammanställningen över
kostnader och medelsbehov. Medlen bör liksom tidigare anvisas utanför
utgiftsramen för det militära försvaret.
Med hänsyn till de redovisade behoven av resurser för utbildning, materiel m. m. finner jag att anslaget behöver räknas upp något. Under avsnittet
5.11.2 Ramberäkning för budgetåret 1985/86 m. m. (s. 75) har jag angett hur
detta skall finansieras.
Jag biträder i princip överbefälhavarens förslag till utförande av en
minnesvård över svensk personal som omkommit i FN-tjänst men beräknar inte nu några medel för utförandet.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen .
att till Beredskapsstyrkaför FN-tjänst för budgetåret 1985/86 anvisa
ett förs lagsanslag av 30 765 000 kr.

K 4. FN-styrkors verksamhet utomlands

1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag
1
2

122000000 1
120000000 2
126500000 2

Reservation

0

Reservationsanslag. anvisat på tilläggsbudget I.
Förslagsanslag.

Medel för en svensk militär styrka i FN-tjänst anvisades första gången
på tilläggsstat till riksstaten för budgetåret 1956/57 (prop. 1956: 198, SU
179, rskr 539). Därefter har årligen ytterligare medel anvisats för svenska
FN-styrkors verksamhet.
Sedan budgetåret 1965/66 har anvisats medel för FN-styrkornas verksamhet utom Sverige under anslaget Kostnader för svenska FN-styrkor
m. m .. fr. o. m. budgetåret 1972/73 benämnt FN-styrkors verksamhet utomlands.
Sammanlagt har för den svenska verksamheten utomlands t. o. m. budgetåret 1984/85 anvisats I 788 065 000 kr.
Del av ifrågavarande kostnader avses bli ersatt av FN. Intill den 23
september 1984 har från FN återbetalats 659 965 238 kr. Vid den tidpunkten uppgick Sveriges återstående fordran hos FN enligt dittills framlagda
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krav till 144 787188 kr. Ersättningar från FN tillgodogörs statsbudgetens
inkomsttitel Återbetalning av lån för svenska FN-styrkor.
Kustnader och medelsbehov I I 000-tul kr.)
Primäruppdrag m. m.

1983/84

1984/85

1985/86

Planerat

Utfall

Planerat

Chefen
Föredraför armen ganden

FN-styrkors verksamhet
utomlands: Allmän ledning och förbandsvcrksamhe1

122 000

122 000

120 000

130 300

126 500

Kostnader= medelsbehov

122000

122000

120000

130300

126500

Budgetåret 1984/85
Under budgetåret får verksamheten i stort sett samma omfattning som
tidigare.
Enligt tidigare regeringsbeslut deltar Sverige i de nedan angivna fredsbevarande FN-missionerna.
- UNTSO (United Nations Truce Supervision Organization) i Mellersta
Östern med 36 observatörer.
- UNMOGIP (United Nations Military Observer Group in India and
Pakistan) i Kashmir med åtta observatörer.
- UNFICYP (United Nations Force in Cyprus) på Cypern med en bataljon.
- UNIFIL (United Nations Interim Forcc in Lebanon) i Libanon med ett
sjukhus.
En ny förordning <FFS I 984: 31) som reglerar löner, traktamenten och
familjeförmåner har börjat tillämpas.
Budgetåret 1985/86
Om mandaten förlängs kommer en bataljon att tjänstgöra i FN: s fredsbevarande styrka i Republiken Cypern.
Om mandatet förlängs, kommer ett sjukhuskompani att tjänstgöra i
FN: s fredsbevarande styrka i södra Libanon.
Om deltaganden med ytterligare en fredsbevarande styrka beslutas under budgetåret, krävs ytterligare medel.
Föredragandens överväganden

Medel för svenska FN-styrkors verksamhet utomlands hart. o. m. budgetåret 1983/84 anvisats under ett reservationsanslag. Behov av ytterligare
medel under den period för vilken anslaget anvisats har täckts från anslaget Oförutsedda utgifter. De belopp som på detta sätt har belastat sistnämnda anslag har i efterhand budgeterats under anslaget FN-styrkors
verksamhet utomlands och tillgodoförts Oförutsedda utgifter.
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T. o. m. budgetåret 1983/84 har anslaget Oförutsedda utgifter belastats
med sammanlagt 15 262 705: 88 kr. - som inte tidigare reglerats - för
FN-styrkors verksamhet utomlands. Regeringen har därför genom beslut
den 13 december 1984 medgett att anslaget K4. FN-styrkors verksamhet
utomlands får överskridas med motsvarande belopp. Medlen skall tillgodoföras anslaget Oförutsedda utgifter.
Genom beslut i juni 1982 förordnade regeringen att ett sjukhuskompani
omfattande högst 150 personer jämte viss stabspersonal skulle ställas till
FN: s förfogande för fortsatt tjänstgöring i Mellersta Östern t.v.
Genom beslut i juni 1983 förordnade regeringen att tiden för den svenska
FN-insatsen i Republiken Cypern skulle förlängas t.v. Styrkan på Cypern
uppgår till ca 400 personer.
Genom beslut i augusti 1984 medgav regeringen att observatörer i FNtjänst får avlösas under budgetåret 1985/86. Antalet observatörer uppgår
till 44.
Jag kan f. n. inte bedöma hur länge de svenska FN-styrkorna behöver
fortsätta sin verksamhet. Medel för verksamheten bör emellertid anvisas
för budgetåret 1985/86.
För en fortsatt verksamhet utomlands av nuvarande omfattning räknar
jag med ett medelsbehov av 126,5 milj. kr. för budgetåret 1985/86. Medlen
bör liksom tidigare anvisas utanför utgiftsramen för det militära försvaret.
Beräkningen av medelshehovet för budgetåret 1985/86 måste betraktas
som ungefärlig med hänsyn till svårigheterna att beräkna vissa utgiftsposter samt möjligheten att regeringen fattar beslut om nya svenska FNinsalser eller att de nuvarande kontingenterna avvecklas.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till FN-styrkors verksamhet utomlands för budgetåret 1985/86
anvisa ett förs lagsanslag av 126 500 000 kr.

K 5. Övervakningskontingenten i Korea

1983/84 Utgift

2 408 827 1

1984/85 Anslag

3000000~

1985/86 Förslag

3 000000 2

1
2

Reservation 91 172

Reservationsanslag, anvisat på tilläggsbudget I.
Förslagsanslag.

Medel för övervaknings- och repatrieringskontingenten i Korea anvisades första gången på tilläggsstat till riksstaten för budgetåret 1953/54
(prop. 1953: 234. SU J 96, rskr 431 ). Den svenska repatrieringskontingentcn upplöstes efter slutfört uppdrag 1954 men övervakningskontingentens
uppgift står alltjämt kvar.
För övervakningskontingcntens fortsatta verksamhet har anvisats medel
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under anslaget Svenska övervakningskontingenten i Korea. fr. o. m. hudgetårct 1972173 benämnt Övervakningskontingenten i Korea.
Sammanlagt har för den svenska verksamheten i Korea t. o. m. budgetåret 1984/85 anvisats 45 923 000 kr.
Kostnader och medelsbe!uJI' (I 000-tal kr.)
1984/85

1985/86

Utfall

Planerat

Chefen
Föredraför armen ganden

Övervakningskontingenten
i Korea: Allmän ledning
och förbandsverksamhet 2400

2409

3000

3 100

3 000

2400

2409

3000

3100

3000

Primäruppdrag m. m.

1983184

Planerat

Kostnader= medelsbehov

Föredra[?andens Öl'en-äganden

Medel för övervakningskontingenten i Korea har t. o. m. budgetåret
1983/84 anvisats under ett reservationsanslag. Behov av ytterligare medel
under den period för vilken anslaget anvisats har täckts från anslaget
Oförutsedda utgifter. De belopp som på detta sätt har belastat sistnämnda
anslag har i efterhand budgeterats under anslaget Övervakningskontingenten i Korea och tillgodoförts Oförutsedda utgifter.
T. o. m. budgetåret 1983/84 har anslaget Oförutsedda utgifter belastats
med sammanlagt 58 915: 64 kr. - som inte tidigare reglerats - för övervakningskontingenten i Korea. Regeringen har därför genom beslut den 13
december 1984 medgett att anslaget K 5. Övervakningskontingenten i Korea får överskridas med motsvarande belopp. Medlen skall tillgodoföras
anslaget Oförutsedda utgifter.
Genom beslut i maj 1984 föreskrev regeringen att det skall finnas en
övervakningskontingent i Korea om högst tio personer. Jag kan f. n. inte
bedöma hur länge övervakningskontingenten i Korea behöver fortsätta sin
verksamhet. Medel för verksamheten bör emellertid anvisas för budgetåret
1985/86. Jag anser att kontingentens personalstyrka även i fortsättningen
bör hållas så låg som möjligt.
För den fortsatta verksamheten räknar jag med ett medelshehov av 3
milj. kr. för budgetåret 1985/86. Medlen bör liksom tidigare anvisas utanför
utgiftsramen för det militära försvaret.
Beräkningen av medelsbehovet för budgetåret 1985/86 måste betraktas
som ungefärlig med hänsyn till svårigheterna att beräkna vissa utgiftsposter samt möjligheten att kontingenten avvecklas.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Övervaknin[?skontin[?enten i Korea för budgetåret 1985/86
anvisa ett förslagsanslag av 3 000 000 kr.
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Bilaga 6.1

Förslag till
Lag om ändring i familjebidragslagen (1978: 520)
Härigenom föreskrivs att 9 och 17 §§ familjebidragslagen (1978: 520)
skall ha nedan angivna lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
9§1

Familjepenning beräknas för månad till högst 780 kronor för barn
och till högst I 560 kronor för annan
person. Familjepenning för den
som uppbär ersättning för vård som
avses i 7 § 7 eller för den som har
rätt till underhållsbidrag, som tjänstepliktig är skyldig att utge, får
dock inte överstiga ersättningens
eller bidragets belopp för månad.

Familjepenning beräknas för månad till högst 855 kronor för barn
och till högst 1860 kronor för annan
person. Familjepenning för den
som uppbär ersättning för vård som
avses i 7 § 7 eller för den som har
rätt till underhållsbidrag, som tjänstepliktig är skyldig att utge, får
dock inte överstiga ersättningens
eller bidragets belopp för månad.

Under den tid som bostadsbidrag
utges till den tjänstepliktige, utgår
ett tillägg med 60 kronor per månad. Tillägget utgår dock inte till
tjänstepliktig som har beviljats familjepenning.

Under den tid som bostadsbidrag
utges till den tjänstepliktige, utgår
ett tillägg med 150 kronor per månad. Tillägget utgår dock inte till
tjänstepliktig som har beviljats familjepenning.

Denna lag träder i kraft den I juli 1985.

1
2

Senaste lydelse 1984: 207.
Senaste lydelse 1983: 329.

Prop. 1984/85: 100

Bilaga 6

Försvarsdepartementet

323
Bilaga 6: 2

Förslag till
Lag om ändring i lagen (1964: 63) om kommunal beredskap
Härigenom föreskrivs att 4 ~ lagen ()964: 63) om kl)ffimunal beredskap 1
skall upphöra att gälla vid utgången av juni 1985.

1

Lagen omtryckt 1977:417.
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Register
Sid.
I Översikt
7 1 Huvudtitelns utformning
8
8
8
9
10

A.
I.
2.
3.
4.

J.'örsvarsdepartementet m. m.
Försvarsdepartementet
Vissa nämnder m. m. inom totalförsvaret
Kommitteer m. m.
Extra utgifter

30200000
6 150000
8200000
535000
45085000

11 2 Förberedelser för 1987 års totalförsvarsbeslut
13 3 Säkerhetspolitiska överväganden
17
17
17
17
18
19
19
20
20
20
21
22
22
23
23

4 Strukturförändringar och samordning
4.1 Inledning
4.2 Försvarsmaktens transportflyg
4.3 Flygplan for havsövervakning
4.4 Samordning mellan kommuner, landsting och
fredsförband
4.5 Totalförsvarets ledning
4.6 Utredningen om försvarets gemensamma myndigheter
4.6.1 Samordning av förplägnadsverksamheten
4.6.2 Samordning mellan myndigheter i Karlstad
4.6.3 Samordning av telekommunikationerna
4.6.4 Samordning av byggnadsverksamheten
4.6.5 Översyn av forskningsverksamheten
4.6.6 Civilförsvarets materielanskaffning
4.6.7 Utökad samverkan inom sjukvårdsområdet
4.7 Hemställan

24
24
24
25
26
27
27
28
29
29
29
38
51
52
52
52
54
56

5 Det militära försvaret
5. 1 Det senast förflutna budgetåret ( 1983/84)
5. I. 1 Verksamheten
5.1.2 Det ekonomiska utfallet
5.1.3 Hemställan
5.2 Innevarande budgetår (1984/85)
5.2.1 Verksamheten
5.2.2 Hemställan
5.3 Det militära försvarets fortsatta utveckling
5.3. I Inledning
5.3.2 Överbefälhavaren m. Il.
5.3 .3 Föredragandens överväganden
5.3.4 Hemställan
5.4 Ubåts skydd
5.4.1 Bakgrund
5.4.2 Överbefälhavarens plan för ubåtsskyddets inriktning
5.4.3 Föredragandens överväganden
5.4.4 Hemställan
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57
57
58
59
59
60
60
61
62
63
63
63
64
65
66
68
69
71
72
73
74
74
75
78
79

5.5

5.6

5.7

5.8
5.9
5.10
5.11

5.12
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JAS·projektet
5.5.1 Bakgrund
5.5.2 De ekonomiska förutsättningarna för projektet
5.5.3 Teknisk värdering av projektet
5.5.4 Vissa industripolitiska aspekter på projektet
5.5.5 Hemställan
Vissa frågor rörande försvarsindustrin
5 .6.1 Överbefälhavaren
5.6.2 Föredragandens överväganden
5.6.3 Hemställan
Försök med delegering av produktionsledning IDEPROL)
5.7.1 Inledning
5.7.2 Överbefälhavarens utvärdering av försöksverksamheten
5. 7. 3 Föredragandens överväganden
5.7.4 Hemställan
Värnpliktsutbildning
5.8. I Hemställan
Värnpliktigas medinflytande
5.9. l Hemställan
Värnpliktsförmåner
5.10. l Hemställan
Ekonomiska resurser för det militära försvaret
5.11. I Planeringsram för perioden 1985/86-1989/90
5.11.2 Ramberäkning för budgetåret 1985/86 m. m.
5 .11.3 Hemställan
Anslagsfrågor för budgetåret 1985/86

80 B Armeförband
Armeförband:
82 I. Ledning och förbands verksamhet
86 2. Materielanskaffning
89 3. Anskaffning av anläggningar
95 4. Forskning och utveckling

5592000000
1260858000
444200000
475000000

7772058000
97 C Marinförband

99
102
105
110

Marinförband:
1. Ledning och förbandsverksamhet
2. Materielanskaffning
3. Anskaffning av anläggningar
4. Forskning och utveckling

l 798600000
I 315 000000
116000000
125000000

3354600000
112 D Flygvapenförband
Flygvapenförband:
114 I. Ledning och förbandsverksamhet
117 2. Materielanskaffning
121 3. Anskaffning av anläggningar
126 4. Forskning och utveckling

2976700000
2613000000
262 500000
I 335 000000

7187200000
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128 E Operativ ledning m. m.
Operativ ledning m. m.:
130 1. Ledning och förhandsverksamhet
133 2. Materielanskaffning
135 3. Anskaffning av anläggningar
139 4. Forskning och utveckling

326

572 300000
174000000
112300000
10000000
868600000

141 F Gemensamma myndigheter m. m.
141 I. Försvarets civilförvaltning
144 2. Försvarets sjukvårdsstyrelse
148 3. Fortifikationsförvaltningen
152 4. Försvarets materielverk
157 5. Gemensam försvarsforskning
162 6. Anskaffning av anläggningar för försvarets
forskningsanstalt
164 7. Försvarets radioanstalt
165 8. Värnpliktsverket
169 9. Försvarets rationaliseringsinstitut
172 10. Försvarshögskolan
175 11. Militärhögskolan
179 12. Försvarets förvaltningsskola
181 13. Försvarets läromedelscentral
184 14. Krigsarkivet
187 15. Statens försvarshistoriska museer
190 16. Frivilliga försvarsorganisationer m. m.
192 17. Försvarets datacentral
196 18. Vissa nämnder m. m. inom det militära
försvaret
198 19. Reglering av prisstegringar för det militära
försvaret

104470000
28200000
171750000
578 000 0()()
320 800 000
36 500000
195 600 000
107000000
20800000
3 050 000
35 860000
9 825 000
I 000
7 950 000
11 350 000
75000000
7021000
12890000
2 150 000 000
3876067000

Summa för det militära försvaret
199
199
202
202
202
203
204
204
204
205
205
209
212
213
213

23 058 525 000

6 Civilförsvaret
6.1 Inledning
6.2 Föregående hudgetär (1983/84)
6.2.1 Verksamheten
6.2.2 Det ekonomiska utfallet
6.2.3 Hemställan
6.3 Innevarande budgetår ( 1984/85)
6.3.1 Verksamheten
6.3.2 Hemställan
6.4 Civilförsvarets fortsatta utveckling
6.4.1 Civilförsvarsstyrclsen
6.4.2 Föredragandens överväganden
6.4.3 Hemställan
6.5 Ekonomiska resurser för civilförsvaret
6.5.1 Planeringsram för civilförsvar utom
skyddsrum under perioden 1985/86-1989/90, m. m.
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214
6.5.2 Ramberäkningar för budgetåret 1985/86 m. m.
216
6.5.3 Hemställan
217 6.6 Anslagsfrågor för budgetåret 1985/86
218
219
228
231
233

G
I.
2.
3.
4.

Civilförs,·ar
Civilförsvar
Civilförsvar: Anskaffning av anläggningar
Civilförsvar: Skyddsrum
Reglering av prisstegringar för civilförsvaret

Summa för civilförsvaret
235
235
236
236
237
238
246
247
247
248
249
250
251
254

425 500000
25000000
683000000
113000000
1246500000

7 Det ekonomiska försvaret
7. I Inledning
7.2 Det ekonomiska försvarets fortsatta utveckling
7 .2.1 Inledning
7 .2.2 Överstyrelsen för ekonomiskt försvar
7 .2.3 Föredragandens överväganden
7 .2.4 Hemställan
7.3 Ekonomiska resurser för det ekonomiska
försvaret
7 .3.1 Överstyrelsen för ekonomiskt försvar
7.3.2 Föredragandens överväganden
7.3.3 Hemställan
7.4 Anslag under fjärde huvudtiteln för det
ekonomiska försvaret
7.4.1 Överstyrelsen för ekonomiskt försvar
7.4.2 Föredragandens överväganden

259 H Ekonomiskt försvar
259 I. Överstyrelsen för ekonomiskt försvar:
Förvaltningskostnader
260 2. Drift av beredskapslager
260 3. Beredskapslagring och industriella åtgärder
261 4. Särskilda kostnader för lagring av nafta
262 5. Förluster på beredskapsgarantier m. m.

36730000
223 290000
172485000
1000
1000

Summa för det ekonomiska försvaret

432507000

263
263
264
264
267
268
268
270
272
273
273
274

8 Övrigt totalförsvar m. m.
8.1 Inledning
8.2 Det övriga totalförsvarets fortsatta utveckling
8.2. I Föredragandens överväganden
8.2.2 Hemställan
8.3 Kommunal beredskap
8.3.1 Allmänt
8.3.2 Föredragandens överväganden
8.3.3 Hemställan
8.4 Ekonomiska resurser för övrigt totalförsvar m. m.
8.4.1 Föredragandens överväganden
8.4.2 Hemställan
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275 I Övrigt totalförsvar
275 I. Styrelsen för psykologiskt försvar
279 2. Civilbefälhavarna
285 3. Signalskydd
287 4. Vissa telcanordningar
288 5. Identitetsbrickor
290 6. Vissa skyddsrumsanläggningar
292 7. Anläggningar m. m. för vissa militära ändamål
295 8. Bidrag till kostnader för kommunal beredskap

328

5 455 000
15 765 000
6800000
57000000
1119000
2800000
8000000
40000
96979000

298
300
302
305

J Räddningstjänst

I. Statens brandnämnd
2. Beredskap för oljebekämpning till havs m. m.
3. Ersättning för verksamhet vid räddningstjänst
m.m.
306 4. Strandbekämpningsbåtar

17 500000
11050000
5445000
880000
34875000

307 K Övriga ändamål
307 I. Försvarets forskningsanstalt: Intäktsfinansierad uppdragsverksamhet
311 2. Flygtekniska försöksanstalten
316 3. Beredskapsstyrka för FN-tjänst
318 4. FN-styrkors verksamhet utomlands
320 5. Övervakningskontingenten i Korea

I 000
6920000
30765000
126500000
3000000

167186000
299040000

Summa för övrigt totalförsvar m. m.

25 081657 000

Totalt för försvarsdepartementet
322 Bilaga 6.1 Förslag till lag om ändring i familjebidragslagen ( 1978: 520)
323 Bilaga 6.2 Förslag till lag om ändring i lagen
(1964: 63) om kommunal beredskap

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1984

Bilaga 7 till budgetpropositionen 1984

Prop. 1984/85: IOO
Bilaga 7

Socialdepartementet
Översikt
Till socialdepartementet hör det sociala trygghetssystemet i form av
ekonomiskt stöd till barnfamiljer, försäkring vid sjukdom, arhetsskada,
handikapp och ålderdom, barnsomsorg och omsorg om äldre och handikappade. Hit hör även hälso- och sjukv[1rd, socialtjänst, alkohol- och narkotikapolitik liksom ansvar för forskning och utvecklingsarbete inom den sociala
sektorn.
De socialpolitiska insatserna är av stor omfattning. Socialhuvudtiteln ger inte
ensam en fullstiindig bild av samhällets insatser på det socialpolitiska
området. Till totalbilden hör även vissa anslag som redovisas under andra
huvudtitlar, kostnader för socialförsäkringen som inte tas upp i statsbudgeten samt landstingens och kommunernas kostnader. De sammanlagda
kostnaderna för samhällets socialpolitik under är 1985 kan beräknas uppgå
till 240 miljarder kr.
Det samhällsekonomiska läget kräver stor återhållsamhet med samhällsutgifterna. Utrymme finns f.n. inte för nya kostnadskrävande sociala reformer.
De resurser som erfordras för angelägna insatser får i detta läge tas fram
genom ökad effektivitet och omprioriteringar.
För socialdepartementets omrade beräknas för budgetåret 1985/86 utgifter i
statsbudgeten pt1 sammanlagt 79 210,1 milj. kr. Det är en ökning med
6187.fl milj. kr. jämfört med innevarande år. Till dessa belopp skall läggas
den del av socialförsäkringssystemet som ligger utanför statsbudgeten.
Utgiftssumman blir då 155 350 milj. kr. och ökningen 14 500 milj. kr.
Den restriktivitet som präglar budgetförslaget är ett led i regeringens
ekonomiska politik för att återskapa balans i samhällsekonomin. Efter ett
antal år med otillfredsställande utveckling är en ekonomisk förbättring nu för
handen. Detta är en följd av en framgångsrik politik för samhällsekonomisk
halafö. En sådan balafö är en förutsättning för att det sociala trygghctssystemet inte skall hotas.
En stark ekonomi med god tillväxt är av grundläggande betydelse för att den
sociala tryggheten för äldre, handikappade, sjuka och barnfamiljer skall
kunna bevaras. Fortsatta kraftfulla åtgärder är därför nödvändiga för att den
positiva ekonomiska utvecklingen skall kunna fortsätta. En av de viktigaste
uppgifterna för den socialdemokratiska regeringen är att se till att så kan ske.
Pä sikt kan en sådan ekonomisk utveckling också skapa utrymme för en
fortsatt förbättring av den sociala tryggheten.

I Riksdagen /9?)4/85. 1 sam/. Nr 100
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Ekonomiskt stöd till barnfamiljerna
Samhällets ekonomiska stöd till barnfamiljerna syftar till att utjiimna
skillnader i ekonomiska villkor mellan barnfamiljer och familjer utan barn
samt att skapa en rättvis fördelning mellan olika typer av barnfamiljer.
Det ekonomiska stödet till barnfamiljerna består av allmänna barnbidrag
med flerbarnstillägg samt bostadsbidrag. föräldrapenning. bidrag för vård av
barn med handikapp, bidragsförskott, barnpension samt ett särskilt stöd till
ensamstående adoptivföräldrar. Dessa stödformer omfattar närmare 18 mil·
jarder kr. under är 1985. Därtill kommer knappt 7 .5 miljarder kr. i statligt
stöd till barnomsorgen. Det sammanlagda direkta statliga stödet till
barnfamiljerna är 19t\5 beräknas därmed till drygt 25 miljarder kr. med
följande fördelning.

Statens direkta stiid till barnfamiljerna år 1985
Milj.kr.
BarnhidraJ:
Bostadsbidrag (staten) I
Föräldrapenning
Vårdbidrag för handikappade barn
Bidragsförskott
Barnpcnsiom:r
Summa
1

%

8 260

46.U

I 540
5 605
430

8.6
31.3
2.4
8.5

I 515
570
17 920

3.2

100.0

Kommuncrn;1s kostnader beräknas till l 360 milj. kr.

Anm. Dösutom tillkommer 7 430 milj. kr. i statshi<lrag till barnomsorgen.

Barnbidrag. som utg{1r med samma belopp till alla barn under 16 års ålder,
betalas ut till ca en miljon familjer med ca 1.6 miljoner barn. Familjer med tre
eller flera barn far dessutom s. k. flerbarnstillägg. Flerbarnstillägget innebiir
att en familj med tre barn fär ett halvt extra barnbidrag. Familjer med fyra
eller flera barn fär dessutom ett extra helt barnbidrag för varje barn utöver de
tre första.
Barnfamiljernas ekonomiska situation försämrades påtagligt efter år 1976
genom sjunkande reallöner och ett urgröpt familjeekonomiskt siöd.
Regeringens ekonomiska politik kan väntas ge reala löneförhättringar under
är l 985. Dessutom genomförs flera betydelsefulla familjepolitiska reformer.
Genom de familjepolitiska reformerna gynnas särskilt famil.ier med många
barn och familjer med liig inkomst. En omfördelning sker frfm familjer utan
barn till familjer med barn.
Frän den I januari 1985 förbättras stödet till barnfamiljerna kraftigt.

Barnbidraget höjs med I 500 kr. till 4 800 kr. per barn och {1r. Flerbarnstilllägget höjs pf1 motsvarande siitt. Efter höjningen utgår barnbidrag inkl.
flerbarnstillägg med följande belopp vid olika barnantal:
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Antal harn

Kr. per ar

2
3
4

4 800
9 600
16 800
20 400
36 000

:;

3

Kr. per mänad
400

800
1400
2200

3000

Rostadsbidraget är ett inkomstprövat komplement till barnbidrag och
utgår till ca 315 000 familjer med ca 600 000 barn.
Även bostadsbidraget förbättras genom att den övre hyresgränsen och
inkomstgränsen höjs. Samtidigt höjs äldersgränsen för statligt bostadsbidrag
fr<'m 17 år till 20 år för studerande ungdomar.
Från den 1 januari 1985 höjs vidare garantinivån i föräldraförsäkringen från
37 kr. till 48 kr. per dag.
Barn som fyller 18 år fr. o. m. den l januari 1985 får rätt till bidrag.1förskou
till 20 års ålder om de studerar i gymnasieskolan.
Från den 1 januari 1985 införs också ett stöd motsvarande bidragsförskott
för barn till ensamstäende adoptivföräldrar.
Regeringen har i prop. 1984/85 :78 lagt fram förslag till förbättringar inom
bl.a. föräldraförsäkringen och havandeskapspenningen. Förbättringarna
föreslås bli finansierade genom bl.a. omfördelningar från sjukpcnningförsiikringen. Förslaget innebär att den nuvarande föräldrapenningen i samband med barns födelse och den särskilda föräldrapenningen fr.o.m. den 1
januari 1986 slås samman till en förmån, kallad föräldrapenning. Den får tas
ut under barnets första fyra levnadsår. Dessutom föreslås införandet av tvä
kontaktdagar per barn och år främst avsedda för inskrivning och besök i
förskola, fritidshem och skola för barn som fyllt 4 år men inte 12 år samt en
utvidgad rätt till tillfällig föräldrapenning i vissa fall för barn som fyllt 12 år
men inte 16 år.
I den nämnda propositionen föreslås också förbättrade möjligheter för
fäder att ta ut föräldraledighet. vissa förbättringar för adoptivföräldrar och
utökad rätt till havandcskapspenning.
Föräldrar som har hand om handikappade barn i hemmet kan få
vårdbidrag. Vårdhidraget, som utgör 192 %: av basbeloppet. höjs med
2 880 kr. till 41 856 kr. Det beskattas som inkomst och är ATP-grundande.
En del av vårdbidraget kan dock utges som skattefri ersättning för de
särskilda kostnader som handikappet medför.
Barn vars föräldrar avlidit fär ett ekonomiskt grundskydd genom
bampension från folkpensioneringen och ATP. Barn pensionen från ATP är
knuten till den avlidne förälderns arbetsinkomst.
Genom bidragsförskotten ger samhället ett ekonomiskt grundskydd för de
barn vars föräldrar lever åtskilda. Bidragsförskotten utgitr i dag för drygt
260 000 barn. Detta grundskydd som utgör 41 % av basbeloppet höjs med
615 kr. och uppgår under år 1985 till 8 938 kr.
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Försäkring vid sjukdom, handikapp och åldrande
Genom socialförsäkringssystemet garanteras medborgarna en allmän
grundtrygghet och ersiittning för inkomstbortfall vid sjukdom, handikapp
och på i\ldcrdomen.
Socialförsäkringen omfattar sjukförsäkring (inkl. tandvårdsförsäkring),
föräldraförsäkring. folkpensionering och pensionstillskott, kommunalt
bostadstillägg, allmän tilläggspension, arbetsskadeförsäkring och delpensionsförsäkring. Den ekonomiska omfattningen under år 1985 beräknas bli
följande (milj. kr.).
Sjukförsiikring
Föräldraförsiikring
Folkpensionering och pensionstillskott
Kommunalt bostadstilliigg
Allmän tilläggspension
Arbetsskadeförsäkrin~

Del pension
Summa

30 495
5 605
43 680
4 030

42 300
l 740
970
128 820

De ersättningar som efter skatteavdrag utgår frän socialförsäkringen och
vissa andra stödformer motsvarar omkring 25 % av den totala konsumtionen
i landet. Ersättningarna har således en mycket stor betydelse för hushållens
ekonomi. Det är av central betydelse att den ekonomiska trygghet som
byggts upp för sjuka, handikappade och äldre också kan bevaras under åren
framöver. Den svenska socialpolitiken skall även i fortsättningen i sina
huvuddrag bygga pt1 generella åtgärder och vara en socialpolitik för hela
folket.
I arbetet med att sanera den svenska ekonomin och komma till rätta med
de stora underskotten i den statliga budgeten är det också nödvändigt att
försöka begränsa kostnadsutvecklingen inom socialförsäkringens område.
Detta måste dock ske med stor varsamhet så att det sociala trygghetssystemets uppbyggnad inte äventyras. Åtgärderna måste också ges en fördelningspolitiskt rättvis utformning.
Pensionernas värde säkras genom att basbeloppet beriiknas utifrån
utvecklingen av konsumentprisindex. Basbeloppet för [ir 1985 har fastställts
till 21 800 kr. Pensionerna för år 1985 kommer därigenom att öka med 7,4 ':i,
jämfört med 1984 års pensioner. Genom den tillämpade värdcsäkringsmetoden erhåller pensionärerna full kompensation för inträffade prisföriindringar.
Det särskilda tilläggsbelopp som gällde vid beräkningen av pcnsionsförmåner m.m. under iir 1983 har omvandlats till extra uppräkningar av
folkpensionernas grundnivå, pensionstillskotten, handikappersättningarna
och vårdbidragct för barn med handikapp. Genom dessa ätgiirder har de
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ekonomiskt svagask grupperna bland de handikappade <1ch äldre fätt en
beståt'nde förstärkning av sitt ekonomiska grundskydd.
Förslag kommer att läggas fram om att ålderspensionen skall börja utgå
friin födelsedagen, och inte som f.n., från den första dagen i den månad då
den blivande pensionären uppn[1r 65 års älder. Hiirigenom undviks att biide
lön och pension kan utgå samtidigt under en övergiingsperiod.
Det allmänna pensionssystcmet har i nuvarande huvudsakliga utformning
varit i kraft under drygt 20 år. Ett omfattande reformarbete på den allmänna
pensioneringens område har emellertid genomförts även därefter. Som en
följd av dessa reformer garanteras alla numera en god ekonomisk trygghet
vid pensioneringen. Samtidigt har dock regclsystemet blivit svåröverskiidligt
och lagtekn:skt komplicerat. De flesta förvärvsarbetande omfattas dessutom
av en eller flera komplctteringsanordningar i form av hl.a. avtalsreglerade
pensioner. Tillsammans har detta medfört att det är svårt för den enskilde att
överblicka det samlade utfallet av de pensionsförmäner han har rätt till.
Samtidigt har en kraftig ökning skett bade niir det gäller antalet pensionärer
och storleken av utbetalda pensioner. Denna utveckling kommer att
fortsätta, framför allt när det gäller antalet ATP-pensioniirer och utbetalningarna av ATP. Kostnaderna för det allmänna pensionssystemet kommer
därför. med nuvarande regler, att fortsätta att öka även under aren
framöver.
En viktig del i systemet har varit värdesäkrade pensioner samt att
pensionärer med låg eller ingen ATP genom pensionstillskott skulle tillföras
standardhöjningar. Därmed kom pensionärerna att i stort sett hållas
skadeslösa i förhållande till prisutvecklingen när löntagarna samtidigt
förlorade en månadslön i reallön under perioden 1976-1982. Vid 1980 och
1981 års riksdagar genomfördes förändringar av basbeloppet vilka urholkade
värdesäkringen. Principen att pensionerna skall höjas med utgångspunkt i
utvecklingen av konsumentprisindex har numera Merinförts.
Riksdagen beslutade hösten 1983 i enlighet med regeringens förslag om
vissa ekonomisk-politiska åtgärder m.m. (prop. 1983/84:40, StU 10. rskr. 10)
att beräkningen av basbeloppet skulle återknytas till utvecklingen av
konsumentprisindex efter viss avräkning för den prishöjande effekten av
devalveringen hösten 1982. Genom denna avräkning gjorde pensionärerna
samma uppoffring som andra grupper för att sanera Sveriges ekonomi. I
nämnda proposition framhölls följande beträffande devalveringseffekten
(bil. 3, s 5): "Möjligheterna att i framtiden kompensera för avräkningen av
devalveringseffekten blir beroende av hur snabbt den ekonomiska krisen i
landet kan avhjälpas. Jag avser att i annat sammanhang återkomma till
regeringen med förslag om att en parlamentarisk utredning skall tillsättas för
att göra en översyn av vissa frågor inom det allmänna pensionssystemet. En
av uppgifterna för denna utredning bör vara att - mot bakgrund av de
diskussioner som periodvis förekommit - se över det nuvarande; värdesäkringssystemets utformning. Därmed kommer man oc;kså in på frågan om
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pensionärernas möjligheter att få del av kommande standardökningar i
samhället."
Utredningen är nu tillsatt. Vid prövningen av pensionärernas möjligheter
att fä del av kommande standardökningar måste beaktas att pensionärer med
ATP har fött del av de skattesänkningar som genomförts under åren 19831985 och som påverkat löntagarnas utrymme för reallöneökningar. Det bör
även framhållas att vid en samlad bedömning av åtgärder på pensionsområdet är en förbättring av delpensioneringen en angeläge_n fråga.
Den av regeringen nyligen tillsatta parlamentariskt sammansatta kommitten har i övrigt att göra en översyn av det allmänna pensionssystemet i fråga
om bl.a. reglerna för intjänande av ATP, möjligheterna till rörlig pensionsålder samt utformningen av efterlevandepensioneringcn.
Närmare 2 miljoner personer har i dag folkpension, varav drygt 1.4
miljoner har ålderspension och ca 325 000 har förtidspension. Av ålders- och
förtidspensionärer har 1.2 miljoner även ATP. Ökningen av antalet
ATP-pensionärer fortsätter. De folkpensionärer som saknar ATP eller har
låg sådan får i stället pensionstillskott. Vidare får 620 000 pensionärer också
kommunalt bostadstillägg (KBT).
Pensionernas storlek under åren 1982-1985 framgår av följande sammanställning. I den framgår också höjningen av pensionerna för år 1985.

Ogift ålderspensionär med
låg eller ingen ATP
Gifta ålderspensionärer
med låg eller ingen ATP
Ogift förtidspensionär med
låg eller ingen ATP
Ogift ålderspensionär me<l
genomsnittlig ATP
Ogift älderspensionär med
maximal ATP

1982

1983

1984

1985

Höjning
år 1985

25 098

27 974

29 232

31 392

+2 160

43 966

49 053

51 359

55 154

+3 795

33 286

36 839

38 976

41 856

+2 880

38 505

42 615

45 373

48 725

+3 352

86 330

95 545

98 658

105 948

+7 290

Folkpensionerna finansieras dels genom en socialförsäkringsavgift som
betalas av arbetsgivare och egenföretagare, dels genom skatter. Arbetsgivaravgiften utgör 9 ,45 % av löneunderlagct. Avgiften, som tillförs statsbudgeten. beräknas vid detta avgiftsuttag täcka ca 75 % av statens utgifter för
folkpensioneringen år 1985.
ATP finansieras helt genom avgifter från arbetsgivare och arbetstagare.
Avgiften för år 1985 har fastställts till oförändrat 10 % av löneunderlaget.
Den ekonomiska situationen för år 1985 kan förväntas uppvisa en för
ATP-systemet mycket gynnsam bild med låg inflation, viss reallönetillväxt
och hög realränta.
Förvärvsarbetande som är mellan 60 och 65 år och som vill minska sin
arbetstid kan få del pension som då täcker 50 % av inkomstbortfallet. För den
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som beviljades delpension före år 1981 täcks 65 'k av inkomstbortfallet.
Delpensionens värde är knutet till basbeloppet. Antalet delpensionärer var
som störst år 1981 68 500 personer. Under år 1985 beräknas antalet
delpensionärer vara 48 000. Delpensionsförsäkringen finansieras genom en
avgift från arbetsgivare och egenföretagare.
Sjukförsäkringen ger rätt till sjukpenning med 90 % av arbetsinkomsten
upp till 7.5 gånger basbeloppet (163 500 kr. [1r 1985). Det genomsnittliga
antalet sjukdagar har minskat under en lång följd av år till 18.4 dagar per
försiikrad år 1983. För år 1984 beräknas dock en ökning till 19,0 dagar per
0

försäkrad.
De långa sjukfallen på sju dagar eller mera svarar för huvuddelen av
sjukpenningkostnaderna. Långa sjukskrivningsperioder medför ofta också
stora negativa konsekvenser för den enskilde. Det är därför angeläget från
såväl den försäkrades synpunkt som från allmän kostnadssynpunkt att
ätgärder vidtas för att underlätta rehabiliteringen av dem som drabbas av
sjukdom. Avsikten är därför att tillsätta en utredning för att se över vissa
grundläggande regler bl.a. inom sjukförsäkringen, som kan utgöra hinder i
rchabiliteringsarbctet. Utredningen skall också se över sjukförsäkringens
ersättningsregler när det gäller åtgärder som syftar till att förebygga framtida
nedsättning av arbetsförmågan. Ett syfte med utredningen är att ge
sjukförsäkringen en mera aktiv roll i rehabiliteringsarbetet och när det gäller
sjukdomsförebyggande insatser.
Sjukförsäkringen ersätter även de kostnader för läkarvård, läkemedelsinköp, tandvård, sjukhusvård. sjukvårdsbehandling och sjukrcsor som överstiger de patientavgifter som fastställts. För de personer som behöver mycket
sjukvård eller läkemedel finns ett högkostnadsskydd. som innebär befrielse
från ytterligare kostnader efter 15 läkarbesök eller läkemedelsinköp under
en tolvmånadcrspcriod.
Tandvårdsförsäkringcn ersätter tandvärdskostnader med 40 % upp till
2 500 kr. och med 75 % därutöver. Den som är under 20 år får avgiftsfri
tandvård hos landstingens folktandvård. Regeringens förslag till ny tandvårdslag m.m. behandlas f.n. av riksdagen. En proposition om de framtida
crsättningsformcrna för tandvården planeras att läggas fram våren 1985.
Arbetsskadeförsäkringen omfattar alla arbetstagare. uppdragstagare och
egenföretagare. Den ger i princip full ersättning för inkomstbortfall till den
som drabbas av skador i sitt arbete. Försäkringen finansieras helt genom
avgifter från arbetsgivare och egenföretagare. Avgifterna förs till en särskild
fond, arbetsskadefonden.
En utredning pågår för att se över vissa frågor inom arbetsskadeförsäkringen. Det gäller bl.a. möjligheterna till en förenklad administration och en
ökad samordning med den allmänna försäkringen. Utredningen beräknas
avge sitt förslag under våren 1985.
Riksförsäkringsverket svarar tillsammans med försäkringskassorna för
väsentliga delar av administrationen och tillämpningen av det sociala
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trygghetssystemet. Detta innebiir för försäkringskassorna omfattande kontakter med allmänheten, varvid stora krav ställs på den service som ges. Som
framhållits i prop. l 982/83: 127 om vissa administrativa frägor inom den
allmänna försiikringen m.m. bör alla ansträngningar tas tillvara för att
ytterligare utveckla kontakten mellan allmänheten och socialförsäkringsadministrationcn. Avsikten är att ge riksförsäkringsverket i uppdrag att lämna
en samlad redovisning av de åtgärder som verket vidtagit eller·planerar att
vidta för att göra det möjligt att - utan att äventyra kravet på en enhetlig och
rättvis lagtillämpning över hela landet - mönstra ut otidsenliga eller p~1 annat
sätt onödiga regler.
I enlighet med riksdagens beslut med anledning av nämnda proposition
pilgar ett arbete med att föra över arbetsuppgifter från riksförsäkringsverket
till försiikringskassorna. Samtidigt prövas möjligheterna att decentralisera
arbetsuppgifter från försäkringskassornas centralkontor till lokalkontoren i
avsikt att förbättra servicen till de försäkrade.
Ökade insatser inom försäkringskassorna görs genom att medel som
frigörs genom rationaliseringar utnyttjas för effektiviseringar inom försäkrings- och bidragsområdet. Dessa insatser kan på sikt möjliggöra samhällsekonomiska besparingar. Exempel på områden diir ökade insatser sker är
sjukfalls- och rehabiliteringsvcrksamheten och arbetsskadeförsäkringen.
Förstärkta insatser inom dessa områden är också av stort värde för de
försäkrade. Särskilda projektmedel avsätts också för att ge försäkringskassorna möjlighet att bedriva ett utvecklingsarbete som kan leda till förbättrad
administration och enklare regler i försäkrings- och bidragssystemen.
En utredning pagår för att se över möjligheterna till ökad medverkan av
förtroendevalda vid beslut i försäkrings- och bidragsärenden hos försäkringskassorna.

Omsorg om barn och ungdom

Barnomsorgen intar en central plats i samhällets service till barnfamiljerna. Barnomsorgen syftar till att ge barnen omvårdnad och stimulans i sin
utveckling. Den skall stödja föräldrarna i föriildrarollen och förbereda
barnen för ett vuxenliv i gemenskap och solidaritet. Barnomsorgen gör det
också möjligt för båda föräldrarna att förvärvsarbeta eller studera. Därigenom främjas jämställdheten mellan kvinnor och män.
Barnomsorg bedrivs i olika organisatoriska former. För förskolebarnen
finns daghem. familjedaghem, deltidsgrupper och öppna förskolor och för
skolbarnen finns fritidshem och familjedaghem.
Nya regler gäller fr.o.m. år 1984 för statsbidrag till harnomsorgen (prop.
1983/84:9. SoU 12. rskr 43). Syftet med de nya reglerna är att möjliggöra ett
biittre utnyttjande av tillgängliga resurser och att begränsa den automatiska
ökningen av statsbidragen utan att de pedagogiska och sociala målen
åsidosätts. Genom det nya bidragssystemet markeras kommunernas frihet
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och ansvar när det gäller att ordna verksamheten på ett sätt som bäst svarar
mot de lokala förutsättningarna. Statsbidrag utgär iiven till alternativa
barnomsorgsfonner under förutsiittning att dessa finns upptagna i kommunens barnomsorgsplan och att den som driver sådant daghem eller
fritidshem är en sammanslutning av föräldrar som gemensamt tar ansvaret
för sina egna barn eller har anknytning till en ideell organisation. Statsbidrag
lämnas inte till daghem och fri tidshem som drivs i uppenbart vinstsyfte.
Beredning pågår om olika frågor kring barnomsorgens utveckling.
Avsikten iir att en proposition i dessa frågor skall lämnas till riksdagen under
våren 1985.
För utveckling och förnyelse av barnomsorgen avsätts årligen
30 milj. kr.
Det statliga stödet till kommunernas barnomsorg beräknas för niista
budgetår till 7 430 milj. kr. vilket är en ökning med 915 milj. kr. i jämförelse
med innevarande budgetår.

Omsorg om äldre och handikappade
Vid sidan av den ekonomiska tryggheten är en bra bostad, god vård och
socialtjänst grundläggande förutsättningar för allas delaktighet i samhällsgemenskapen.
Bland iildrc människor finns det många fler handikappade än bland yngre.
Äldre behöver inte automatiskt samhällets särskilda stöd för att leva och
verka under trygga förhållanden. utan därför att deras funktioner ofta sätts
ner med stigande ålder.
Den snabba ökningen av antalet personer i gruppen 65 år och äldre avtar.
Den framtida utvecklingen biide när det gäller de äldres andel i befolkningen
och antalet äldre kommer att vara mindre dramatisk än under de senaste
årtiondena. Däremot förändras äldregruppens sammansättning. Medan
antalet personer i gruppen under 75 år minskar fram till sekelskiftet. kommer
gruppen över 85 år att öka. I den parlamentariskt sammansatta äldreberedningen utarbetas f.n. ett program för den framtida äldreomsorgen.
Äldreomsorgen inriktas alltmer på att de äldre skall ha ett eget
självständigt boende. Att bo kvar i sin invanda miljö förstärker den enskildes
integritet och underlättar integrering i samhället. Detta förutsätter emellertid att bostäder och närmiljö anpassas till äldre människors behov och att de
erbjuds god omvärdnad, social omsorg och service.
Social hemhjälp och färdtjänst är viktiga medel för att förverkliga de
äldrepolitiska målen. Hemhjälpen har utvecklats till en mångskiftande,
serviceinriktad socialtjänst. Exempel på denna utveckling är boendeservice,
verksamhet vid dagcentraler och ledsagarhjälp. Statsbidraget till den
kommunala hemtjänsten har lagts om för att främja eget boende och ge
kommunerna bredare möjligheter att ordna omsorgen efter lokala och
individuella förutsättningar. Inom hemhjälpen pågår ett omfattande och
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differentierat förnyelse- och förändringsarbete med stöd av särskilda statliga
medel som anvisats fr.o.m. i år.
Åtgärderna för handikappade har hög prioritet i regeringens politik. Målet
inom handikappområdet är att göra samhället tillgängligt för alla miinniskor.
Endast så kan samhället erbjuda en fullständig gemenskap, som kan utveckla
och förbättra villkoren för alla.
Det system av handikappåtgärder som vuxit fram sedan börj··q1 av
1960-talet har i grunden förändrat levnadsvillkoren för handikappade. En
förändrad syn på handikapp har varit en förutsättning för denna utveckling.
Den förnyade synen innebär. att handikappade är rcsurer i samhället på
samma sätt som andra och med samma rättigheter och skyldigheter som de.
Handikapp uppfatta~ alltmer som en otillräcklighet eller en bristande
förutsättning i den verksamhet eller i den miljö som utestänger människor
med funktionsnedsiittningar.
Genom omprioriteringar har utrymme skapats för förhållandevis stora
resursförstärkningar och reformer inom handikappområdet. Insatserna
avser olika handikappgrupper och skiftande ändamål. De innebär även ett
ökat stöd till handikapporganisationerna och till handikappforskning inom
olika sektorer. Bilstödet till handikappade förstärks, handikappidrotten får
ökade bidrag och kulturområdet tillförs nya resurser. De nämnda handikappåtgärderna under social-, utbildnings-, jordbruks- och arbetsmarknadsdepartementen genomförs inom en ram av 75 milj. kr. och finansieras genom
bl.a. omprioriteringar i pensions- och sjukförsäkringen.
Landstingens omsorger om psykiskt utvecklingsstörda inriktas på ökad
integration i skolan, i boendet och på arbetsmarknaden. En särskild
arbetsgrupp har utarbetat förslag till en ny omsorgslag. En proposition med
förslag till ny omsorgslag kommer att föreläggas riksdagen under år 1985.
Genom den statliga vårdartjänsten bedrivs en viktig verksamhet med
kvalificerad boendeservice för svårt handikappade elever vid folkhögskolor,
universitet och högskolor. Den nya teletjänsten med förmedling av samtal
mellan texttelefoner för döva och vanliga telefoner utvecklas på ett
tillfredsställande sätt som en integrerad del av televerkets personliga tjänster
åt telefonabonnenterna. Stor betydelse för synskadade har de särskilda
insatserna med ledarhundar, tidskrifter på ljudband och i punktskrift samt
mottagarutrustningar för radiotidningar. Bidrag ges till Sveriges dövas
riksförbund för förbundets viktiga arbete med att utveckla dövas teckenspråk samt till hörselteknisk forskning. Statens handikappråd får ökat stöd
för arbetet med att förbättra levnadsvillkoren för flerhandikappade och
andra svårt handikappade. Bidraget till handikapprörelsens intressepolitiska
verksamhet förstärks och kompletteras med stöd för utveckling av organisationernas individinriktade verksamhet för handikappade.
Till åtgärderna för omsorg om äldre och handikappade anslås
2 656 milj. kr., vilket innebär en ökning med 95,3 milj. kr.
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Hälso- och sjukvård
En hälso- och sjukvård av hög kvalitet är av grundläggande betydelse för
medborgarna. Det övergripande målet för hiilso- och sjukvf1rden är enligt
hiilso- och sjukvårdslagen (HSL) (1982:1080) en god hälsa och vård på lika
villkor för hela befolkningen. Fortfarande finns regionala och sociala
skillnader både vad gäller hälsa och tillgång på hälso- och sjukvård. Det är
därför viktigt att ägna särskild uppmärksamhet åt förebyggande insatser som
-~an ök~ möjligheterna för_~tsa~ta ~up~~r -~t l~~-~tt ~älsosam~iarc liv.

Totalkostnaden för samhällets hälso- och sjukvård är omkring 65 miljarder kr .. vilket motsvarar ca lO % av BNP. De statliga bidragen och
ersättningen från sjukförsäkringen svarar för närmare en fjärdedel av dessa
kostnader. Huvuddelen finansieras av landstingskommunala medel.
Under 1970-talet expanderade hälso- och sjukvårdssektorn kraftigt.
Under 1980-talet har diiremot expansionen begränsats väsentligt. För att
möjliggöra en fortsatt satsning på angcliigna områden ställs ökade krav på
omfördelning av befintliga resurser.
Ett viktigt led i regeringens arbete för att möjliggöra en hälso-och sjukvård
på lika villkor för hela befolkningen är de förändrade regler för statliga
bidrag och ersättningar till sjukvårdshuvudmännen för öppen vård som gäller
fr.o.m. år 1985. Ersättningen utgår fr.o.m. denna tidpunkt med utgångspunkt i ett enhetligt belopp per invånare och innefattar ersättning för både
offentlig och privat vård.
Det nya systemet ökar landstingens möjligheter att utifrån lokala behov
fördela resurserna mellan t.ex. förebyggande och vårdande insatser.
Bidraget till förebyggande insatser har fördubblats. Särskilda bidrag utgår
för hemsjukvård och öppna vårdformer för människor med psykisk sjukdom
eller störning.
Antalet vårdplatser inom den slutna psykiatriska vården beräknas minska
även i framtiden. Minskningen sker i en takt av ca 1 000 platser per år. Även
innehållsmässigt är den psykiatriska vården stadd i snabb utveckling.
De äldre och handikappades behov har uppmärksammats i ett utredningsarbete som redovisats under hösten 1984 i betänkandet (SOU 1984:78) Bo på
egna villkor. Det har utarbetats i samverkan i första hand mellan
bostadsdepartcmentet och socialdepartementet. I betänkandet, som f.n.
remissbehandlas, föreslås en rad åtgärder som ska öka möjligheterna för
äldre och handikappade att få t.ex. vård i hemmet och en bättre service i sitt
bostadsområde.
De differentierade vårdavgifterna, som sjukvårdshuvudmännen gavs
möjlighet att tillämpa fr.o.m. den 1januari1982 efter en överenskommelse
mellan landstingsförbundet och den dåvarande borgerliga regeringen,
kommer att avskaffas. Ett nytt och enhetligt avgiftssystem utformas i kontakt
med Landstingsförbundet. Det bör utformas så att det tar särskild hänsyn till
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utsatta grupper, t.ex. handikappade och människor med låg pension.
För att kunna förhiittra folkhiilsan krävs en större satsning pii förebyggande insatser. Socialstyrelsen har lagt fram en femårsplan för det förebyggande
arbetet. Nu föresläs t:n höjning a\' anslaget till hälsoupplysning med ca l
milj. kr. till ca 5,3 milj. kr.
Preliminära övcrl:iggningar pi1går mellan representanter för näringslivet
och staten om att bilda en ideell förening med huvudsakligt syfte att stödja
och initiera kollektiv forskning rörande samband mellan kost och hälsa.
Utredningen Hälso- och sjukvård inför 90-talet (I IS 90) har i huvudsak
slutförts och huvudrapporten (SOU 1984:39) har remisshchandlats under
hösten. Detta omfattande utredningsarbete utgör underlag för ett nytt
prinicipprogram för den framtida hiilso- och sjukvården. Speciell uppmärksamhet iignas det förchyggande arhetet t.ex. hur man genom en offensiv
hälsopolitik kan reducera hjärt-kärlsjukdomar och skador samt minska
hälsorisker i boendemiljön och arbetslivet samt främja goda kostvanor.
HS 90-utredningen belyser vidare möjligheter att omstrukturera länssjukvården och säkerställa den planerade utbyggnaden av primärvården.
Även cancerkommitten har under hösten överlämnat sitt slutbetänkande
(SOU 1984:67). Kommitten belyser ingående bl.a. tobaksrökningens och
kostvanornas betydelse för totalantalet cancerfall samtidigt som den
konstaterar att ett framgångsrikt förchyggande arbete måste utgä frän ett
övergripande hälsopolitiskt synsätt som samordnas av regeringen.
Under vim:n 1985 kommer regeringen att lägga fram en hälsopolitisk
proposition grundad på hl.a. dessa utredningar för att föresla riktlinjer för
utvecklingen av den framtida hälso- och sjukvården.
Regeringen har i november 1984 lämnat ett förslag till ny tandvårdslag till
riksdagen. Även i den läggs särskild vikt vid förebyggande i'itgärder.
Landstingen föreslås fa ett vidgat ansvar för befolkningens tandhälsa. De ska
enligt förslaget få ett planeringsansvar för all tandvård inom landstingsområdet, både den egna och de privata vårdgivarnas. I propositionen anmäler
regeringen också sin avsikt att utreda de framtida ersättningsformerna för
tandvården. En proposition kommer att läggas fram våren 1985.
Under vårriksdagen kommer även propositioner att läggas om ett nytt
avtal mellan Apoteksbolagct AB och staten samt om den framtida
organisationen av statens bakteriologiska laboratorium (SBL).
Under hösten har den särskilda utredaren med uppdrag att göra en översyn
av vissa ansvarsfrågor inom hälso- och sjukvården överlämnat sitt betänkande (Ds S 1984:12) Vissa ansvarsfrågor i hälso- och sjukvård. Vidare har
journalutredningen avlämnat sitt huvuclbetiinkande (SOU 1984:73) Patient·
journalen med förslag till lag om patientjournaler som avses gälla för all vard
av patienter. En särskild arbetsgrupp inom socialdepartementet har i
rapporten (Ds S 1984:15) Förtroendenämnder inom hälso- och sjukvården
redovisat en utvärdering av pågapende försöksverksamhet med förtroende-
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n:imnder inom hälso- och sjukvården samt avgett förslag till framtida
reglering av verksamheten. Dessa betänkanden och rapporten har remissbehandlats. Förslagen bereds f.n. inom regeringskansliet.
Socialberedningen har överliimnat ett betiinkande (SOU 1984:64) Psykiatrin, tvånget och riittssäkerheten. Bcrnnkandet remissbehandlas f.n. En
proposition beräknas kunna läggas fram under år 1985.
Utredningen om dödsbegreppet har nyligen överliimnat sitt betänkande
(SOU 1984:79) Dödsbcgreppet.
1983 ius läkemedelsutredning har hösten 1984 avl:imnat bct:inkandct
(SOU 1984:82) Apoteksbolaget mot iir 2000. Utredningen fortsiitter ~itt

arbete med en översyn av bl.a. liikemedelslagstiftningen. Detta utredningsarbete skall vara slutfört före 1985 års utgang.
Gc1H~tikkommitten har överlämnat ett betänkande (SOU 1984:88) kallat
Genetisk integritet. Bctiinkandet remissbehandlas f.n.
En ny utredning har tillkallats och skall se över den alternativa medicinens
ställning.
En särskild utredare kommer att tillkallas för att giira en översyn av
läkarnas vidareutbildning. Dessutom planeras - i enlighet med förslag i I IS
90-utredningen - en översyn av personalresursernas omfattning, fördelning
och utnyttjande i den nya viirdstrukturen. Yårdutbildningarnas anpassning
hiirtill behöver även analyseras.
En siirskild utredare kommer ocksa att tillkallas för att överväga fr{1gor
kring den medicin-tekniska säkerheten.

Socialt behandlingsarbete, alkohol- och narkotikapolitik
Socialtjänstreformen skapade nya förutsättningar för det sociala arbetet.
För att reformens syfte skall förverkligas i praktiken. krävs en omfattande
utveckling av metoderna. Statens uppgift är bl.a. att stimulera s~1dan
metodutveckling och ställa medel till förfogande för utvecklingsinsatser och
försöksverksamhct. Regeringen föreslar en ökning med 5 milj. kr. för
insatser inom narkomanv<lrden. Totalt beräknas 1Xmilj. kr. för utveckling av
hädc missbrukarvi\rdcn och annat socialt behandlingsarbete. t.ex. barnavärdsiirenden och stöd och hjälp ät misshandlade kvinnor. Därutöver
föresläs en höjning av bidraget till alkoholpolikliniker och vårdcentraler med
7.6 milj. kr. till 97 milj. kr.
Socialtjänstens institutioner kallas hem för l'{/rd e/la honulc. Till de f.d.
ungdomsvårdsskolorna och de sociala vi\rdinstitutionerna inom missbrukarvarden utgår särskilda statsbidrag. Statsbidragen för år 1984 iir 711 milj. kr.
Överläggningar pågar f.n. om ett nytt statsbidragssystem, som skall ge
kommuner och landsting större möjligheter att utveckla och förändra
värden.
Regeringen har tidigare beslutat om att under en trei1rsperiod satsa
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90 milj. kr. ur allmänna arvsfonden på att förbättra barn och ungdomars
fritidsverksamhet.
Denna 90-miljonerssatsning genomförs nu i form av tre projekt:
- Utvecklingsarhete vid fritidsgårdar över hela landet.
- Insatser med anledning av FN:s världsungdomsår.
- lJtvecklingsprojekt inom idrottsrörelsens barn- och ungdomsverksamhet
Inom delegationen för social forskning (DSF) - som iiven satsar på
forskning om kvinnomisshandel och prostitution - har tillsatts en initiativgrupp för att redovisa behoven av forskning om barns och ungdomars
levnadsvillkor.
Antalet tvångsomhändertaganden av barn har minskat kraftigt sedan den
nya sociahj~instlagen och Jagen med särskilda bestämmelser om värd av unga
(L YU l trädde i kraft den 1 januari 1982.
I jiimförelse med flertalet industriländer är den svenska alkoholkonsumtionen lag. Alkoholförsäljningen har sjunkit kraftigt sedan mitten av
1970-talet. Den var är 1983 6.I liter per invånare över 15 år (omräknat i
100-procentig alkohol). Det är den lägsta siffran sedan år 1966 och innebär en
minskning med omkring 20 % sedan iir 1976.
Hembränning m.m. beräknas ha ökat, men inte i motsvarande grad. Den
minskade totalkonsumtionen förefaller även ha lett till en minskning av
alkoholskadorna.
Enligt 1977 i1rs alkoholpolitiska beslut skall priserna vara höga och följa
den allmänna prisutvccklingen. En ny skattchöjning genomfördes i december 1984. Priserna höjdes med 5 '.li:., med undantag för lättvin som blev 10 %dyrare mot bakgrund av den kraftiga försiiljningsökningen första halvåret
1984.
Narkotikasituationen i världen har blivit allt allvarligare. Tillgången på
illegal narkotika fortsätter att öka. Särskilt oroande är den kraftiga ökningen
av kokainmissbruket i USA och Europa.
Även i Sverige är narkotikasituationen allvarlig. Till skillnad från mänga
andra Iander finns det dock i Sverige tecken på en viss stabilisering.
En proposition om en samordnad och intensifierad narkotikapolitik som
riksdagen behandlat i december 1984 redovisar ett 100-tal förslag som
innebär en fortsatt förstärkning av insatserna mot narkotikan. Regeringens
politik är inriktad pil dels att komma åt alla led i narkotikahanteringen - från
produktion. införsel och spridning - dels att motverka själva missbruket
genom förebyggande insatser, tidiga fatgiirder vid upptäckt av missbruk, en
aktiv uppsökande vård och en effektiv rehabilitering.
En proposition med förslag till vissa ändringar i bl.a. lagen om vi"ird av unga
(L VU) förbereds inom regeringskanslii.:t.

Det förebyggande arbetet är av central hctydelse. Där kan folkrörelserna
spela en avgörande roll. i samverkan med bl.a. skolan och socialtjänsten.
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Riksdagens beslut med anledning av narkotikapropositionen innebär vissa
förändringar i organisationen av de statliga informationsinsatserna. Socialstyrelsen skall ha det samlade ansvaret. Centralförbundet för alkohol- och
narkotikaupplysning (CAN) för rollen som förmedlare av basfakta. CAN har
ocksa fått uppgiften att följa drogmissbrukets utveckling.

Internationell verksamhet
Internationellt samarbete på det social- och hiilsovårdspolitiska området
bedrivs inom ett flertal organ - t.ex. världshälsoorganisationen (WHO), FN,
Europar{1det, OECD och Nordiska ministerrådet.
Som ett viktigt led i arbetet med att förverkliga WHO:s huvudmål Hälsa
för alla är 2000 (H FA - 2 000) har i är en europeisk strategi antagits. Det
svenska HS 90-arbetet ansluter till denna strategi. I Europa liksom i världen i
övrigt betonas primiirv[irdens utveckling och behovet av hälsofrämjande
åtgärder i hela samhället bl.a. för att nå större jämlikhet på hälsoområdet.

Sammanställning
Anslagsförändringarna inom socialdepartementets verksamhetsområde
för budgetåret 1985/86 i förhållande till statsbudgeten för budgetiiret 1984/85
framgår av följande sammanställning (milj.kr.).

Femte huvudtiteln
A. Socialdepartementet m.m.
B. Administration av socialförsiikring
m.m.
c:. Ekmwmiskt stöd till harnfamiljer 111.m.
D. Försäkring vid sjukdom. handikapp nch {ilderdom
E. Hälso- och siukvård
F. Omsorg om barn och ungdom
Ci. Omsorg om iildre och hanJikappadc.:
H. Sorialr hehanJlingsarhc.:tc.:.
alkohol- och narkotikapolitik
I. Internationell samverkan
Totalt för socialdepartementc.:t

Statshudget

Förslag

19K4i85

!985/8ti

Förändring

71.7

75.8

+

4.1

734.0

762.2

+

28.2

9 690,0

Il 296.0

... 160ö.O

46 452.9
0 050.\!
6 653.3

50 06J.2
6 07Ll
7 467.1

+ 3 6I0.3
+ 20.2
+ Xl3.8

2 561.0

2 656.3

+

95.3

7X2.8

788.9
29.5

.;-

+

6.1
3.0

2ti.5
73 023.1

79210.1

+ 6 187.0
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Utdrag
PROTOKOLL

SOCIALDEPARTEMENTET

vid regeringssammantriide
] 984-12-20

Föredragande: statsrådet Andersson, såvitt avser frågor under littera A-D,
f, G och I; statsri1dct Sigurdsen såvitt avser frågor under littcra E och 11.

Anmälan till statsbudgeten för budgetåret 1985/86 såvitt avser
socialdepartementets verksamhetsområde

Huvudtitelns utformning
Propositionen har en ändrad disposition jämfört med prop. 1983/84: 100
(bil. 7). Förändringarna framgar av redovisningen i bilagorna 7.1 och 7.2.

FEMTE HUVUDTITELN

A. Socialdepartementet m.m.
A I. Socialdepartementet
1983/84
Utgift
18 088 619
19 752 ()()()
1984/85
Anslag
1985/86
Förslag
20 757 000

1984/85

Personal
Anslag
Förvaltningskostnader
( diirav lönekostnader)
Summa

98

Beräknad iindring
1985186

-2

l<J 752 000

+

(18!39UOO)

(+

19 752 000

I 005 000
8100011)

+ I 005 000

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget för nästa
budgetår till 20 757 non kr. Jag har diirvid bcriiknat medel för en handläggare
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för samordning av narkotikafrägor i enlighet med riksdagens beslut
(prop. 1984/85:44, SoU:8, rskr 104). I övrigt har anslaget beräknats enligt
huvudförslaget i enlighet med den princip som tillämpas generellt för
departementen i årets budgetförslag.
Jag hemställer att regeringen föreslär riksdagen
att till Socialdepartementet för budgetåret 1985/86 anvisa ett förslagsanslag av 20 757 000 kr.

A 2. Kommittccr m.m.
1983/84

Utgift

22847471

1984/85

Anslag

22 500 ()()()

1985/86

Förslag

20 000 000

Reservation

2 969 360

För den utredningsverksamhet m.m. som bekostas frim detta anslag
beräknar jag ett anslagsbehov av 20 milj. kr. för nästa budgetår.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Kommiueer m.m. för budgetåret 1985/86 anvisa ett
reservationsanslag av 20 000 000 kr.

A 3. Forsknings- och utvecklingsarbetc samt försöksverksamhct

1983/84
1984/85
1985/~6

Utgift
Anslag
Förslag

26 607 402

Reservation

10 046 360

27 417 000
33 390 000

Fran detta anslag utgår bidrag till forsknings- och utvecklingsarbete, FoU,
samt försök~verksamhet inom socialdepartementets verksamhetsomrildc.
Som bercdningsorgan till regeringen då det gäller att ge bidrag från detta
anslag finns delegationen för social forskning (DSF). Delegationen har också
till uppgift att initiera och stimulera FoU inom socialsektorn.
I den av riksdagen antagna propositionen om forskning (1983/84:107,
Ubu 28, rskr. 401) las ut en treårig forskningsram. Socialdepartementet
tillfördes 5 milj. kr. för forskning om viktiga problem inom social- och
hälsovårdsområdet. Den prioritering som gjordes i föregaende forskningspolitiska beslut (prop. 1981:82:106, UbU 37, rskr 397) ligger fast. Det innebär
att forskning som avser social- och hälsovardsomradet skall prioriteras med
utgångspunkt i ett samhälls- och beteendevetenskapligt perspektiv.
l 1984 ars budgetproposition redovisades utförligt den forskning som
bedrivs med stöd från anslaget samt för den initiativverksamhet DSF
bedriver.
Under budgetåret 1983/84 tillfördes anslaget 1.2 milj. kr. för att friimja
den lilngsiktiga kunskapsuppbyggnaden bl.a. inom ämnet socialt arbete, den
barn- och familjepolitiska forskningen. invandringsforskning med socialpoli2 Hiksd11Ren 1984185. I sam/. Nr

J()(}
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tisk inriktning. hiilso- och sjukvårdsforskning i ett hälsopolitiskt och
samhiills\·etenskapligt perspektiv samt epidemiologisk forskning.
Delegationen utlyste under budgetäret 1983/84 ett antal forskarstipendier
inom de prioriterade ,1mr;\dena. Syftet är att bereda forskare pil niviin efter
cloktorsexamen. miijlighct att under hiigsl sex är oeldat fä ägna sig iit
forskningsarbete inom ni1gra

a\'

de omraden som är väsentliga för den

1[1ngsiktiga kunskapsuppbyggnaden. Under budgetiiret 1984/85 avsattes
3.5 milj. kr. för att inriitta 20 stipendier. Fördelningen av stipendierna p[1

forskningsomriidcn och univer.~itct framgiir av nedanstående tabell.
Socialpolitik

5 stipendier \'arav

3 vid Umei1 universitet
1

I
Socialt arbete

5 stipendiL'r varav

,.

,.

Göteborgs universitet
Stockholms universitet

2 vid Stockholms universitet
1
I

I

..

..

,.

Lunds universitet
Umcä universitet
Nordiska institutet för
samhällspbnering

Barnomsorg och

5 stipendier \'ara\·

familjepolitik

3 vid Göteborgs universitet
1

..

I

"

Stockholms universitet
Högskolan för lärarutbildning i Stockholm

Invandrings-

I stipendium

vid Stockholms universitet

forskning med
socialpolitisk
inriktning
Hälso- och

4 stipendier varav

sjuk\'fmb-

I vid Giitehorgs universitet
, .. Lunds universitet

forskning

1 ··

Linköpings universitet

Med hiinsyn till betydelsen a\· att stärka den langsiktiga, riktade kunskapsuppbyggnaden har DSF föreslagit att minst JO q, av anslaget i fortsättningen
skall avsättas för si1dana iindam~il inom högskolan. Det gäller bl.a. det nya
ämnet socialt arbete: inom socionomuthildningen. Härtill kommer hehov av
stipendier för forskare inom den generella socialpolitiken och det sociala
trygghetssystcmet, inom det barn- och familjepolitiska området samt inom
hälso- och sjuk\'t1rdsforskning med samhiillsvctefökaplig inriktning.
Fortsatt stöd har µivits till de projekt som redovisades i föregående ilTs
budgetproposition. Bland nva projekt som fätt 111etkl kan följande nämnas.
Inom socialfilrsiikringsomr;ldct skall ett projekt starta om strateµier inom
socialförsiikring och Sl)Cialpolitik. Hu\'lldfriigan 1;iillcr vilka strategiska
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beslut som mejslat fram den nuvarande svenska socialpolitiska modellen. I
ett annat projekt skall inkomsten och dess fördelning i Sverige och USA
studeras. Jämförelsen är intressant eftersom de två länderna representerar
helt skilda system då det gäller samhiillets inflytande pi1 inkomsthildningen.
Bidrag har getts till en svensk delstudie i ett samnordiskt projekt om
invandrares möte med invandringslandet. Syftet är att dels fä kunskaper om
finländska och turkiska invandrares situation niir familjen befinner sig i kris.
dels utveckla metoder i socialt arhete för prohkmlösning. hland olika
invandrargrupper.
Ett projekt tar upp viktiga fr[1gor om regelsystem och rättstilhimpning när
det gäller fördelningen av platser i den kommunala harnomsorgen. Det
omfattar dels en analys av regler och rättspraxis frän riittssiikerhetssynpunkt.
dels en kartläggning och analys av kommunala regler för fördelning av
barnomsorgsplatser i relation till arbetsförh~1llanden samt behov och
efterfrågan på barnomsorg hland föräldrarna i kommunen.
En studie syftar hl.a. till att belysa vilka problem och möjligheter som ett
kvinnoperspektiv innebär vid behandling av missbrukare.
Stöd har getts till ett forskningsprogram vid Umeå universitet röranck
åldrande. minne och demens. En omfattande epidemiologisk studie förväntas leda till en större förstaelse av medicinska, psykologiska och sociala
aspekter på åldrande och senil demens.
Begreppet "Jämställd med sinnessjukdom'' - dess teoretiska bakgrund
och praktiska tillämpning i svensk riittspsykiatri skall studeras vid Tema
Hälso- och sjukvården i samhiillet vid universitetet i Linköping. Studien
kommer att utföras i samverkan mellan samhällsvetare, humanister. jurister
och medicinare.
Sedan år 1980 har, p{1 förslag av DSF. stöd givits till den utvärdering som
gjorts av behandlingen av schizofrena vid Säters sjukhus. Denna utvärdering
avses fortsätta till år 1988. Utvärderingen är förankrad vid forskningskliniken vid Ulleråkers sjukhus. Fr. o. m. år 1983 ges också stöd till en
försöksverksamhct med samma inriktning vid Ullerakers sjukhus.
Universitets- och högskoleiimhctet (lJI LÄ.J har i en skrivelse den 12 juli
1984 hemställt att regeringen dels så snart som möjligt fattar ett principbeslut
om att föreslå riksdagen att en försöksutbildning i psykotcrapevtisk
behandling vid schizofreni skall anordnas fr.o.m. budget<\ret 1985/86 i
Kopparbergs läns landstingskommun dels föreslå riksdagen att anvisa medel
härför i budgetpropositionen för nämnda budgetår.
Det första utbildningsåret kommer enligt planerna att avslutas hösten
1986. Den totala kostnaden hiirför beräknas till 900 000 kr. Regeringen har i
hes] ut den 29 november 1984 beviljat 600 000 kr. för detta iindamål för tiden
1 juli 1985 - 30 juni 1986 att utga från femte huvudtitelns anslag A 3.
Forsknings- och utvecklingsarbete samt försöksverksamhet och jag anser att
medel fortsiittningsvis bör beviljas för ytterligare två budgeti1r. Kopparhergs
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läns landstingskommun skall efter den första utbildningsomgången redovisa
de vunna erfarenheterna.
Jag föreslår att 5 milj. kr. ur forskningsramen tillförs anslaget under nästa
budgetår. Anslag~t hör föras upp med 33 390 000 kr.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Forsknings- och wvecklingsarhete samt försöksi'erksamhct
för budgetåret 1985/86 anvisa ett rescrvationsanslag av
33 390 000 kr.

A 4. Extra utgifter
1983/84
1984/85

1985/86

Utgift
Anslag
Förslag

l 523 767

Reservation

690 238

l 640 000
I 682 000

Friin anslaget utgår bl.a. bidrag till vissa pcnsionärsorganisationer. För
nästa budgetår bör anslaget räknas upp med 42 000 kr. för detta ändamål.
Jag beräknar anslagsbehovet för nästa budgetår till 1 682 000 kr.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Extra utgifter för budgetåret 1985/86 anvisa ett rcservationsanslag av 1 682 000 kr.

Prop. 1984/85: 100

Bilaga 7

21

Socialdepartementet

B. Administration av socialförsäkring m.m.
Riksförsäkringsverket och de allmänna försäkringskassorna svarar för
administrationen av huvuddelen av samhällets ekonomiska trygghctssystcm.
Försiikringsrättcrna och försäkringsöverdomstolen utgör besvärsorgan i
socialförsäkringsärenden m.m.
Den ekonomiska omfattningen av det trygghetssystem som handhas av
denna administration framgår av följande sammanställning.

Beräknade utbetalningar
budgetåret 1984/85
(milj.kr.)

7 020
5 350
410
206U
560
30 200
42 200
38 900
4 020
I 070
1 560
2 750

Allmiinna barnbidrag
Fiiräldraförsäkring
Vitrdbidrag för handikappade barn
Bidragsförskott (brutto)
Rarnpensioner. inkl. ATP
Sjukförsäkring
Folkpension och pensionstillskott
Allmiin tilliiggspension (ATP)
Kommunalt bostadstiilägg
Del pension
Arbetsskade- och yrkesskadeersättning
Kontant arbetsmarknadsstöd, utbildningsbidrag
Vuxenstudiestöd, dagpenning till
värnpliktiga m.m.

940
137 040

De olika stödformerna redovisas under C- och D-avsnitten. De ersättningsformer som ingår i de två sista punkterna redovisas under arbetsmarknads-. utbildnings- och försvarsdepartementen.
De här nämnda ekonomiska trygghetssystemens utveckling och relativa
andel av samhällsekonomin framgår av följande sammanställning.
Miljarder kr.

DL· sociala stödformernas
ekonomiska omfattning
BNP till marknadspris
Stödformernas andel av
BNPi %
T ransfercringar från socialförsäkring m.m. till hushållen I
Total privat konsumtion
Transfereringar i % av
privat konsumtion!
1

1970

1980

1983

14.l
170.8

92,3
525.1

125.4
695.4

8.3

17,6

18,0

12.3
91.0

67,8
270,0

89.7
361,3

13,5

25,l

24,8

Är 1970 brutto före skatt, år 1980-1983 netto efter skatt
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De ersättningar som efter skatteavdrag utg{1r från socialförs:ikringen m.m.
motsvarar omkring 25 ('·(>av den totala konsumtionen i landet och har således
stor betydelse för hush[ilkns ekonomi. Det ekonomiska trygghetssystemet
omfattar hela befolkningen och är till större delen samordnat i lagen om
allmän försäkring, som omfattar sjukförsäkring (inkl. tandv~irdsförsäkring
och föriildraförsäkring), folkpensionering och ATP.
Handläggningen av ersättningsärenden m.m. på lokal nivå sköts av de
allmänna försäkringskassorna. Det finns en försäkringskassa i varje landstingskommun och kommun som inte ingär i landstingskommun. Lokalkontor
finns i varje kommun. Riksförsäkringsverket är central förvaltningsmyndighet för vt>rksamhetsomddet llch utövar den centrala kdningen och tillsynen
över försäkringskassornas verksamhet. Socialförsiikringsförmånerna betalas
i huvudsak ut genom verkets försorg.
Riksförsäkringsverket har ocks[t hand om debitering och uppbörd av
socialavgifter fran arbetsgivare t.o.m. utgiftsåret 1984. Fr.o.m. utgiftsåret
1985 samordnas uppbörden av arbetsgivaravgifterna med skatteuppbörden
och administrationen ankommer på skattemyndigheterna. Omläggningen
innebär att riksförsäkringsvcrkcts mcdn:rkan vid uppbörden av arbetsgivaravgifterna under de niirmastc aren successivt upphör. Avgifter som betalas
av staten skall dock även framdeles hanteras av riksförsäkringsverket.
I anslagsframställningen för budgetåret l 985/86 har riksförsäkringsverket
framhållit att man på socialförsäkringsomrädet bl.a. avser att öka decentraliseringen och förbättra servicen till de försäkrade. Vidare pågår dt intensivt
arbete för att förbättra insatserna i fråga om rehabilitering. Härigenom
uppnar man dels att den försiikrades sociala situation förbättras, dels att
behovet av försäkringsersättningar minskar.
Under våren 1985 kommer riksförsäkringsverket att i enlighet med vad
som anfördes i förra årets budgetproposition sända ut särskilda pensionsförsäkringsbesked till alla försäkrade i åldern 55-64 år. Beskeden skall ge
information om intjänade pensionspoäng och hur stor vars och ens pension
kan beräknas bli.
En förutsättning för att det omfattande ekonomiska ersättningssystemet
skall kunna administreras säkert och med rimliga resursinsatser är att
modern ADB-teknik används. Riksförsäkringsverket förfogar över en stor
datoranläggning som är placerad i Sundsvall. Försäkringskassorna är genom
ett omfattande terminalnät anslutna till denna ADB-anläggning. F.n. byts de
äldsta delarna av ADB-systemet ut. Det nya systemet byggs upp så att det
skall klara volymmässiga förändringar och rationaliseringar som kan bli
aktuella under 1980-talet.
För att fä underlag för ett ställningstagande i fråga om den långsiktiga
inriktningen av ADB-verksamheten pa socialförsäkringsområdet har riksförsäkringsverket f. n. i uppdrag att i samritd med statskontoret och i nära
samarhete med försäkringskassorna genomföra ett utrednings- och utvecklingsarbete samt praktisk försöksverksamhet avseende ADB-verksamheten.
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Utrednings- och utvecklingsarhetet skall bl.a. belysa olika alternativ med
spridning av register och datorresurser på regional och lokal nivå. Hiirvid
skall redovisas för- och nackdelar mellan de olika alternativen och ett
bibehållande av nuvarande ADB-struktur.
I enlighet med riksdagens beslut med anledning av prop. 1982/83: 127 (SfU
24, rskr 342) om vissa administrativa frågor inom den allmlinna försäkringen
m.m. skall lednings- och tillsynsfunktionerna ges en ökad tyngd i riksförsäkringsverkets verksamhet för att säkerställa en likformig och rättvis lagtilllärnpning över hela landet. Verket skall ocksä ge de utviirderandc inslagen i
verksamheten ökad prioritet. Vidare hör riksförsäkringsverket ta till vara
alla möjligheter att flytta över arbetsuppgifter frän verket till försäkringskassorna. I anslagsframställningen för budgetåret 1985/86 har verket
framhallit att en sådan utveckling pågar. Samtidigt prövas möjligheterna att
decentralisera arbetsuppgifter frän centralkontoren till lokalkontoren i
avsikt att förbättra servicen till de försäkrade. Riksförsäkringsverket
framhåller därför i sin anslagsframställning vikten av att inte ytterligare
inskränka lokalkontorsnätet.
Hos försäkringskassorna pågår f.n. en viss projektverksamhct med syfte
att få en effektivare försäkringshandläggning. Projektverksamheten, som
finansieras med särskilt avsatta medel under anslaget B 4., avser att ge
försäkringskassorna möjlighet till ett utvecklingsarbetc som kan ge nya och
bättre arbetsmetoder eller som på sikt kan innebära samhällsekonomiska
besparingar.
En särskild utredning har tillkallats för att se över möjligheterna till ökad
medverkan av förtroendevalda vid beslut i försäkringsärenden hos försäkringskassorna.
Bcsvärsorganisationen för överprövning av försäkringskassornas beslut i
socialförsäkringsärenden m. m. består av tre regionala försäkringsrätter
och - som högsta instans - försäkringsöverdomstolt:n. För bevakning av
rättspraxis inom ifrågavarande omräde finns en särskild ombudsenhet vid
riksförsäkringsverket som kan gå in som part hos försäkringsdomstolarna.
Försäkringsöwrdomstolen och försäkringsrätterna har under flera är haft
stora ärendebalanser. Sedan ett nytt omprövningsförfarande hos försäkringskassorna genomförts har balanssituationen förbättrats avsevärt i
försäkringsrätterna medan problemen i stor utsträckning kvarstår i överdomstolen. Försäkringskassornas omprövning av sina beslut har lett till en
påtaglig minskning av måltillströmningen hos försäkringsrätterna. Det
innebär att ärendebalanserna nu minskar successivt. Den minskade ärendetillströmningen till försäkringsrätterna kommer sannolikt efter ni1gon tid att
leda till en minskning även hos försäkringsöverdomstolen. Jag har vill
medelsberäkningen tagit hänsyn till balanssituationen hos överdomstolen.
På soeialförsäkringsområdet finns inte någon allmänt spridd riittsfallspublikation med. domar av prejudikatintresse. Enligt min mening är det
angeläget att en årspublikation av referat från försäkringdomstolarna ges ut.
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Genom vissa besparingar på verksamheten vid försäkringsdomstolarna kan
en sådan rLittsfallssamling finansieras. Som framhölls i nyssnämnda prop.
1982/83:127 bör riksförsäkringsverket efter samråd med försäkringsdomstolarna ocksa se till att information om rättspraxis på lämpligt sätt snabbt når ut
till försäkringskassorna och andra som har behov av sådan information.

B 1. Försäkringsövcrdomstolen

1983/84
1984/85
1985/86

Utgift
Anslag
Förslag

9 788 598
9 370 000
10 279 000

Försäkringsöverdomstolen är högsta prövningsinstans för socialförsäkringen. Domstolen har att pröva sådana mal som fullföljs från försäkringsrätt
och från arbetsmarknadsstyrelsen eller som styrelsen underställer domstolens prövning. Domstolen har f.n. tio lagfarna och nio andra ledamöter.

1984/85

Beräknad ändring 1985186
Domstolen

Personal
Anslag
Förvaltningskostnadcr
(därav lönekostn.)
Lokalkostnader

Summa

38
8 390 000
(7 072 000)

980 000

9 370 000

+2

Föredraganden

+2

847 000
614 000)
185 000

+ 724 000
(+ 6m ooo)
+ 185 000

+ I 032 000

+ 909 000

+
(+
+

Försäkrinxsöverdomstolen
Domstolen har redovisat en resultatanalys för budgetåret 1983/84. Av
denna framgår att domstolens måltillströmning, som ökat kraftigt under
början av 1980-talet, alltjämt låg på en mycket hög nivå under år 1983.
Fr.o.m. år 1984 har tillförseln av nya mål avtagit nagot. Under år 1983 inkom
2 832 mål och för år 1984 räknar försäkringsöverdomstolen med att ca 2 300
nya mål skall komma in. Antalet avgjorda mål uppgick år 1983 till 2 251 och
beräknas till ungefär samma antal år 1984. Avverkningen understiger således
tillströmningen varför halanssituationen försämrats. Den 1 juli 1983 fanns
3 241 ej avgjorda mål hos försäkringsöverdomstolen och den 1juli1984
3 291 mål.
Domstolen föreslår i sin anslagsframställning bl.a. följande.
1. Huvudförslaget ( - 176 000 kr.) bör begränsas till - 99 000 kr. avseende
besparing i samband med minskat lokalbehov. En anslagsminskning härutöver skulle enligt domstolen medföra minskad målavverkning och ännu
större målbalans än f.n.
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2. Pris- och löneomriikning + 679 000 kr.
3. Med hänsyn till m{\ltillströmning och målbalans behövs personalförstärkning med två föredragande ( + 326 000 kr.).
4. För bl.a. rese- och traktamentskostnader för att domstolen skall kunna
rekrytera föredragande utanför Stockholmsomrädet behövs en förstärkning
med 50 000 kr.
5. För ytterligare kopieringsutrustning behövs 60 OOl.l kr.

Föredragandens Ö1'er\'äga11de11
Balanssituationen i försäkringsöverdomstolen är f. n. bekymmersam.
Under år 1984 har maltillströmningen minskat och kan viintas avta
ytterligare. Pi1 sikt beräknas därför arbetsläget komma att förbättras. Av
samma skäl som domstolen anför iir det enligt min mening intt.: möjligt att för
nästa budgetår - utöver viss lokalbesparing - tillämpa huvudförslaget på
anslaget till försäkringsöverdomstolen.
För att målbalansen snabbare skall kunna arbetas av beräknar jag vidare
medel för ytterligare tva föredragande. Jag beräknar därutöver 50 000 kr. för
ökade kopieringskostnader m.m.
På socialförsäkringsområdet finns f.n. inte någon allmänt spridd rättsfallspublikation. I ett betänkande (Os S 1982: 10) Försäkringsdomstolarna föreslog försäkringsdomstolskommittcn bl.a. att en årlig rättsfallspublikation
skulle ges ut med referat från försäkringsdomstolarna. Jag finner det
angeläget med en sil.dan rättsfallssamling. Då domstolsverkct har hand om
utgivningen av rättsfallsreferat från andra domstolar och har väl inarbetade
rutiner finner jag efter samråd med chefen för justitiedepartementet att
domstolsverket tills vidare bör anlitas även när det gäller försäkringsdomstolarnas rättsfallspublikation. Jag avser att återkomma till regeringen
härom. De kostnader som uppstår hos domstolsverket täcks av de
lokalbesparingar som kan göras vid försäkringsdomstolarna.
För att finansiera det reducerade huvudförslaget. ovannämnda resursförstärkningar samt rättsfallspublikationen räknar jag med en utgiftsbesparing
vid försäkringsrätterna som är större än huvudförslaget.
Med hänvisning till sammanställningen beriiknar jag anslaget till
10 279 ouu kr.
Jag hemstii_ller att regeringen föreslår riksdagen
att till Försiikringsöverdomstolen för budgetaret 1985/86 anvisa ett
förslagsanslag av 10 279 000 kr.

B 2. Försäkringsrätter
1983/84
1984/85
1985/86

Utgift
Anslag
Förslag

38 113 282
39 670 000
39 268 oou
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Försäkringsriitterna iir första bcsviirsinstans för främst socialförsiikringsän;nden m.m. som handläggs av de allmiinna försäkringskassorna.
Det finns tre försäkringsriitter. nämligen en för Mellansverige (fem
avdelningar). en för Södra Sverige (fem avdelning<>•) och en för Norra
Sverige (tva avdelningar).
1984185

Beräknad iindring 1985/86
Försäkring~

riitterna

Personal
Anslag
Förvaltningskostnadcr
(därav lönckostn.)
Lokalkostnader
Summa

-3

197
34 007 ()(1(1
(30 045 500)
:'i 663

ouo

39 670 000

+ 914 ()()()
782 000)
- 579 uuo

{+

+ 335 000

Föredraganden

-7

+ 566 ()()()
( + 491 UUU)
- 968 (I()()
- 402 000

Försäkringsrättema
Försäkringsrätterna har redovisat en resultatanalys för budgetåret 1983/
84. Av denna framgår att målbalanserna minskat till följd av minskad
tillströmning av besvärsärcnden. Den 1juli1984 fanns ca 16 000 ej avgjorda
mål hos försäkringsrätterna. Under innevarande budgetår räknar domstolarna med att 8 000 nya mål skall komma in och att man skall kunna avgöra

10 500 mål.
Försäkringsrättt::rna föreslår i sina anslagsframställningar bl.a. följande.
1. Huvudförslaget (- 1 100 000 kr.) innebär personalminskning och därmed minskad målavverkning.
2. Pris- och löneomräkning + 1 435 000 kr.
3. Försäkringsrätterna har f.n. i princip endast två ordinarie domare pt::r
avdelning, nämligen avdelningens ordförande och vice ordförande. Fr.o.m.
innevarande budgetår har vid de avdelningar där rätternas chefer är
ordförande en tjänst som ordinarie försäkringsrättsråd inrättats i utbyte mot
en assessorstjänst. Försäkringsrätterna anser att ett utbyte bör genomföras
även vid rätternas övriga ordinarie avdelningar. Organisationsförändringen
bör kunna rymmas inom huvudförslaget.

Föredragandens öven'äganden
Det iir tillfredsställande att arbetsbalanserna minskar hos försäkringsriitterna. Väntetidt::rna för bt::slut i besvärsärt::nden är alltjämt liinga men kan
beräknas vara nt!re i normal nivå om nf1got ellt::r några år.
Mot denna bakgrund och med hänsyn till att bl.a. två av försäkringsrätterna rationaliserat sitt lokalutnyttjande finner jag det möjligt att vid beräkningen av medel för försäkringsrätternas verksamhet under nästa budgetår räkna
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med en större besparing än enligt rätternas huvudförslag. Som jag anfört
under anslaget B 1. Försäkringsövadomstolen har jag beräknat medel för en
ärlig rättsfallspublikation med referat frän försiikringsdomstolarna.
Det är enligt min mening angeliiget att öka antalet ordinarie domare vid
försäkringsrätterna. Fr.o.m. innevarande budgetfir harpa en av avdelningarna vid var och en av försiikringsriittcrna en assessorstjänst bytts ut mot
ordinarie tjänst som försäkringsrättsråd. Jag finner att motsvarande utbyte
av tjänster bör genomföras vid rätternas övriga avdelningar. Utbytena bör
göras utan tillskott av siirskilda medel härför.
Med hänvisning till sammanställningen bcriiknar jag anslaget till
39 268 000 kr.
Jag hemställer att regeringen fön.~slar riksdagen
att till Försäkringsräucr för budgetåret 1985/86 anvisa ett för
slagsanslag av 39 268 OUU kr.

B 3. Riksförsäkringsverket
1983/84
1984/85
1985/86

Utgift
Anslag
Förslag

302 402 474'
310 115 000"

317 514 000

1 I bcloppct ingår anslagen Ersättning till postvcrket för uthctalning av allm;inna
barnbidrag m.m. och Ersättning till postverket för pensionsuthctalningar.
c I beloppet ingår anslaget Ersättning till postvcrket tör utbetalning av allmiinna
barnbidrag, pensioner m.m.

Riksförsäkringsverket är ccntral förvaltningsmyndighct främst för ärenden som rör den allmänna försäkringen - dvs. sjukförsäkring inkl. föräldraförsäkring och tandvårdsförsäkring, folkpensionering, tilläggspensioncring - samt delpensionsförsäkring och arbetsskadeförsäkring, allmänna
barnbidrag och bidragsförskott samt för ärenden som rör utbetalning av
studiestöd vid vuxenutbildning, utbildningsbidrag vid arbetsmarknadsutbildning och dagpenning till vissa värnpliktiga.
I verkets uppgifter ingår bl.a. att utöva ledning och tillsyn över de
allmänna försäkringskassorna, som är lokala organ för den allm:inna
försäkringen m.m. Riksförsäkringsverket svarar för utbetalningen av huvuddelen av förmånerna genom sin ADB-central i Sundsvall. Verket handliigger
också ärenden enligt lagen ( 1954:243) om yrkesskadeförsiikring m. fl. äldre
författningar inom motsvarande område. I verket handläggs iiven ärenden
angående debitering och uppbörd av arbetsgivaravgifter som avser tid före ar
1985. För bevakning av rättspraxis inom socialförsäkringsområdet finns en
ombudsenhet som fullgör verkets uppgift att inträda som part i försäkringsdomstolarna. Verket är vidare rcdovisningsccntral och har ett revisionskontor för ett antal myndigheter och de allm~inna försäkringskassorna.
Riksförsäkringsverkets styrelse utgörs av en generaldirektör och en
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iivcrdirektör samt fem siirskilt förordnade ledamöter jämte tvä personalföreträdare. Verket är organiserat p[1 en administrativ avdelning. en tillsynsavdclning. en utvärderingsavdelning och en ombudsenhet. Därjämte finns tre
fristaemle byr~ier. avgiftsbyrån, yrkesskadebyran och ADB-centralen. Inom
avdelningarna finns byråer och fristående sektioner. ADB-centralen är
placerad i Sundsvall.
1984185

Beriiknad ändring 1985/86
Riksförsäkringsverket

Personal
..111.1/a/!.

Föredraganden

- 78

I 081

- 68

Utgifter
Förvaltningskostnadcr
(därav lön.:kostnadcr)
Lokalkl>stnader
Ko:;tnader för drift av
datamaskinanliiggning
m.m.
Engtmgsanvisning
Ersättning till postverket m.m.
Revi,ionskontor
- särkostnader
Summa utgifter

Inkomster
Försiiljning av
publikationer m.m.
Ersättning från allmänna
pensionsfonden
Ersiittning frän de allmänna
[örsäkri1;gskass<1rna
Ersiittning från statens
liine- och pensionsverk
för datadrift m.m.
Ersiittning från de
affärsdrivande verken

Nettout1?ift
Bidrag till förvaltningskostnad..:r för arbctsskadeforsäkring..:n (redovisas
pli inkomsttitel)

155 058 000
( 141 134 000)
26 089 000

65 412 000
3 300 000
163 790 0001
3 221 000
416 870 000

15 000

+11804000
125 000)
+ 2 202 000

(-

+ 3 095 00(1
(+ 614 000)
+ 2 191 000

6 831 000
3 150 000

+ 2 909 000
3 190 000

+ 17 230 000

+ 6 595 000

+

+

173 000

+ 35 090 000

+

19 000

+

173 000

+Il 773 000

+

19000

300 000

300000

3 090 000

+ 3 090 000

4 050 000

+ \ 445 000

+ 1445000

1450000

+

+

37 300 000
63 940 000

+

120 000

120 000

310 115 000

+ 30 716 000

+ 7 399 000

59 700 000

+ 6 300 000

+ 6 300 000

' lnkl. anslaget Ersättnin!! till postvcrket för utbetalning av allmänna barnbidrag.
pensioner m.m.
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Riksförsäkringsverket
Riksförsäkringsverket föresl<lr i sin anslagsframstiillning bl.;1. följande.
1. Huvudförslaget innebär en medelsminskning med 3 972 000 kr. Med
hänsyn till de personaladministrativa m.fl. problem som den ändrade
administrationen av arbetsgivaravgifterna medför (jämför punkt 3) kan
riksförsäkringsverket endast klara en besparing med 2 980 000 kr.

2. Pris- och löneomräkning + 17 382 000 kr.
3. Fr.o.m. den 1 januari 1985 samordnas uppbörden av arbetsgivaravgifterna med skatteuppbörden och administrationen ankommer pt1 skattemyndigheterna. Riksförsäkringsverket skall dock svara för debitering och
uppbörd av avgifter som avser utgiftsar före 1985. I samband med
omliiggningen bcrtiknas ca 60 av avgiftshyräns f.n. 170 tjänster kunna dras in.
Hiireftcr kan byrån successivt avvecklas i takt med att arbetsuppgifterna
försvinner. Stora krav på bl.a. personaladministrativa åtgärder kommer
härvid att ställas på verket. Avvecklingen av avgiftshanteringen innebär att
verkets resurser för budgetåret 1985/86 kan minskas med ca 12.5 milj. kr ..
varav 2 milj. kr. avser ADB-verksamhet och 1,5 milj. kr. porto kostnader.
4. Till följd av utbyte av viss datorutrustning ökar kostnaderna för
ADB-driften med 5 410 000 kr.
5. Regeringen har uppdragit åt riksförsäkringsverket att genomföra ett
utrednings- och utvecklingsarbete avseende den liingsiktiga inriktningen av
ADB-verksamheten på socialförsäkringsområdet. För utredningens behov
krävs för budgetäret 1985/86 en resursförstärkning med 1 9..\5 000 kr.
6. Vid utbetalning månadsvis av de allmänna barnbidragen beräknas
porto kostnaderna öka med 10.6 milj. kr. per iir för bidragsutbetalningen och
med 7.9 milj. kr. för besked om kontoinsättningar. Genom en kampanj för
ökad kontoinsiittning av barnbidrag räknar verket med att reducera utbetalningskostnaderna med 4.8 milj kr. per iir vid kvartalsutbetalning. Den
ekonomiska effekten blir större vid övergimgen till mfanadsutbetalning.
Kostnaderna

för

utbetalning

av

pensioner

beriiknas

minska

med

ca 4 milj. kr. till följd av ökad andel ATP-pensioner nch ökad andel
kontoinsättningar.
7. Riksförsiikringsverket anser att anvisningar för utbetalning av ersättningar av integritetsskäl bör kuverteras. Vid övergänl:! till viirmeförslutna
anvisningar ökar kostnaderna med ca 7.5 milj. kr. varav 700 000 kr. utgör
investeringskostnad.
8. För innevarande budgetår har medel anvisats för information och för
utsändande av särskilda pensionsförsäkringsbesked till personer mellan 55
och 64 år rörande intjänade pensionspoiing och om vilken ATP-pension som
skulle kunna erhiillas. Riksförsiikringsvcrket föreslår att under nästa budgetår pensionsförsiikringsbcsked sänds ut till samtliga försiikrade mellan 25 och
5.:'i <'ir samt till dem som ~1r 1986 fyller 60 eller 6..\
pension. Kostnaderna

ber~iknas

ar och som

inte uppbär

till ca 8.1 milj. kr. varav merparten iir
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portoknstnacler. Fnrtsiittningsvis skulle verket varje år sända ut ett heskecl
till personer som det aktuella ~iret fyller 25 år. 30 {tr etc. t.o.m. det 64:c
aret.
9. Enligt beslut a\' statsmakterna skall riksförsäkringsverket årligen avge
utlåtande över allmiinna pensionsfondens fjärde fondstyrelses och löntagarfonclsstyrelsernas förvaltning av medel. För denna utvärdering behöver
riksförsäkringsverket 210 000 kr.. varav 120 000 kr. som ett engångsbelopp.

Föredragundl'/lS ö1·erviiK1111dc11
Riksförsiikringsverket ~varar tillsammans med försäkringskassorna för
administrationen och tilbmpningen av väsentliga delar av det sociala
trygghetssystemet. Detta innebär, för i första hand försäkringskassorna,
omfattande kontakter med allmänheten. varvid stora krav ställs pä den
service som ges. Den skall bl.a. innefatta en lättbegriplig information om
ersättningsreglerna. snabba och korrekta beslut samt - givetvis - ett vänligt
och hjälpsamt bemötande. Dessa arbetsuppgifter fullgörs utan tvekan på ett
bra sätt redan i dag. I prop. 1982/83: 127 om vissa administrativa frågor inom
elen allmänna försäkringen m.m .. framhöll jag angelägenheten av att alla
ansträngningar tas tillvara för att ytterligare utveckla kontakten mellan
allmiinheten och socialfiirsiikringsadministrationen. Jag anser mot denna
bakgrund. i likhet med riksförsäkringsverkct. att det finns anledning att ägna
servicefrägorna iikad uppmiirksamhet. DärYid är det enligt min mening
ocksä angeliigL·t att fortlöpande se övi:r verkets tilliimpningsföreskrifter,
rekommendationer m.m. för försiikringskassornas arbete med försäkringsoch hiclragssystemen, bl.a. i syfte att fa bort onödiga detaljregler. Det är
h;irvicl dock viktigt att rättssiikerhetcn och beslutens enhetlighet kassorna
emellan inte iiventvras.
Regeringen har i november l lJR4 beslutat att bl.a. riksförsäkringsverket
med försäkringskassorna skall delta i ett serviceprojekt inom elen statliga
förvaltningen.
Regeringen har vidare uppdragit åt riksförsiikringsverket att redovisa
erfarenheterna a\" tillämpningen av den lagregel som föreskriver anmälningsskyldighet till försiikringskassa för den som uppbär sjukpenning eller
föräldrapenning under vistelse utom bostadsorten. Jag avser även att föreslå
regeringen att ge riksförsiikringsverkct i uppdrag att lämna en samlad
redovisning a\" de [\tgärder verket vidtagit eller planerar att vidta för att göra
det möjligt att - utan att iiventyra kravet p[1 en enhetlig och rättvis
lagtilliimpning l.iVt'r hela landet - utmönstra oticbenliga eller pä annat siitt
oni1cliga regler.
Omliiggningen av administrationen av uppbörden av arbetsgivarnas
socialavgifter innebiir att riksfiirsiikringsverkcts arbete med avgiftsuppbördcn successivt upphör. Som jag anfiircle i prop. l lJ83i84: 167 om nya regler för
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uppbörd av socialavgifter fran arbetsgivare, m.m. innebär omläggningen
problem för riksförsäkringsverket. Bl.a. ställs krav pii personalpolitiska
åtgärder av olika slag. I niimnda proposition framhöll jag därför att hänsyn
härtill fick tas när det giiller att bedöma riksförsäkringsverkets möjligheter
att kunna reducera personalstyrkan i övriga delar av verket under elen tid
avvecklingen påg;h. Avvecklingen av arhetet med avgiftsupphördcn har jag
räknat med skall reducera medclshehovet med 12.5 milj. kr. Med hänsyn till
avvecklingen av avgiftsbyrån har jag i övrigt beräknat medel till riksförsäkringsvcrket med utgångspunkt i en begriinsad tillämpning av huvudförslaget.
För ökade kostnader för ADB-driften i samband med byte av viss
utrustning har jag beräknat 2 646 000 kr. Jag har även preliminärt beräknat
medel för utredning av den långsiktiga inriktningen av ADB-verksamheten.
den s.k. FAS 90-utredningen.
Fr.o.m. den 1 januari 1985 betalas de allmänna barnbidragen ut månadsvis
i stället för som tidigare kvartalsvis. Utbetalning kan göras genom
kontoinsättning eller särskild barnbidragsanvisning. För att hegr~insa portokostnaderna anser jag det motiverat att bidragsmottagare som har konto för
underrättelse fran riksförsäkringsverket/försäkringskassan om utbetalt
bidrag endast vid första utbetalningen och vid ändring av beloppets storlek.
Avsikten är vidare att riksförsäkringsverket skall utarbeta rutiner för att vid
varje årsskifte ge bidragsmottagarcn besked om utbetalt årsbelopp samt
aktuellt månadsbelopp för följande år. Härigenom kan kostnaderna för
barnbidragsutbetalningar till kontoinnehavare - trots manadsvisa utbetalningar - minska med ca 4 milj. kr. Insättning av förmånsbelopp på konto har
fördelar för mottagarna samtidigt som administrationskostnaderna blir
lägre. Genom särskilda informationsinsatser striivar riksförsäkringsverket
och försäkring>-kassorna efter att öka andelen kontoinsättningar. Den
kampanj som bedrivits i samband med övergangcn till mänadsvisa utbetalningar av barnbidrag beräknas innebära att utgifterna p[1 huvudtiteln
minskar med 7,6 milj. kr. Dä utbetalning genom konto innebär att kraven på
integritetsskydd tillgodoses finner jag inte skäl att beräkna särskilda medel
för kuvertering av anvisningar.
För innevarande budgetar har medel för utbetalningar genom särskild
anvisning av såväl barnbidrag som pensioner beräknats under anslaget B 5.
Ersättning till postverket för utbetalning av allmänna barnbidrag, pensioner
m.m. Jag föreslil!' att medel för dessa ersättningar till postverket i
fortsättningen förs upp under den särskilda posten Ersättning till postverket
m.m. som redovisas under riksförsäkringsverkets förvaltningskostnadsanslag.
Ersättningen till postverket under <lr 19~4 utgör för barnbidrags- eller
bidragsförskottsanvisning 6:31 kr. samt för pcnsionsanvisning 7:06 kr. Postverket har i särskilda framst~lllningar begiirt att ersättningen för år l Y~5 skall
beriiknas till 7:02 kr. fiir barnbidrags- eller bidragsforskottsanvisning och till
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7:83 kr. per pensionsanvisning. Riksrevisionsvcrket har remissyttrande
förordat att postverkets ersiittning per utbetalning bestiims till 6:94 kr. för
barnbidrag och bidragsförskott samt till 7:55 kr. för pension.
Ersättningen för försäkringskassornas s.k. FK-anvisningar, som i huvudsak avser retroaktiva utbetalningar av pensioner m.m. fastställs genom
förhandlingar mellan riksförsäkringsverket och postverket. Riksförsäkringsverket har beräknat kostnaderna för FK-anvisningarna för budgetåret
1985/86 till 5 milj. kr .. varav 0.5 milj. kr. bekostas av medel ur allm:·nna
pensionsfonden.
!'vkd hänsyn till postverkets framställning och riksrevisionsverkets bedömning anser jag att ersättningen för barnbidrags- och bidragsförskottsanvisningar hör fastställas till 6:94 kr. och för pensionsanvisningar till 7:55 kr.
Ersiittningsniviin fastställs f.n. av regeringen. Enligt min mening hör dock
framdeles - i likhet med vad som tilliimpas för FK-anvisningarna ersiittningsbeloppet per utbetalning faststiillas genom överliiggningar mellan
riksförsiikringsverket och postverket. Jag avser att iHerkomma till regeringen
med förslag härom. Jag beräknar de sammanlagda kostnaderna för
utbetalning genom anvisning till 85,5 milj. kr. varav 26.9 milj. kr. avser
barnbidrag och bidragsförskott samt 58,6 milj. kr. pensioner. Av sistnämnda
belopp skall 16,7 milj. kr. bekostas av medel ur allmänna pensionsfonden.
För innevarande budgetår har särskilda medel beräknats för information
och utsiindande av pen~ionsförsäkringsbesked till en viss åldersgrupp. I
avvaktan p{i utvärdering av denna informationsinsats har jag inte beräknat
några medel för pensionsforsäkringsbesked under niista budget<'\r.
Riksförsäkringsverket skall, liksom riksrevisionsverket, i enlighet med
riksdagens beslut (prop. 1983/84:50, FiU 20, rskr 122) arligen avge utlåtande
över allmiinna pensionsfondens fjärde fondstyrelses och löntagarfondsstyrelscrnas förvaltning av medel. Härvid skall utgångspunkten vara pensionssystcmets intresse av en trygg avkastning samt en god tillväxt i ekonomin. Jag
har vid medelsberäkningen tagit hänsyn härtill. Jag har förutsatt att analysen
skall avse frägor som har direkt samband med riksförsiikringsverkets
ordinarie arbetsuppgifter pä pensionsomrildet.
Regeringen har den 27 september 1984 fattat beslut om anskaffning av en
gemensam telefonviixel för ett antal myndigheter i Sundsvall. Berörda
myndigheter skall svara för kostnaderna i förhållande till det antal
anknytningar som varje myndighet har. Bl.a. skall viixcln betjäna riksförs~ikringsverket

och statens löne- och pensionsverk. Dessa b{1da myndigheter

delar f.n. en telefonväxel för vilken det sistnämnda verket svarar för
perstmalkostnader. I samband med att den nya växeln tas i bruk bör medel,
totalt 440 000 kr. föras över till riksförsäkringsverket fr{in löne-och pensionsverket. För budget~uet l 985/8h bör överföringen avse 330 000 kr. Resterande
belopp förs över 1986/87. Jag har i denna fraga samrått med chefen för
civildepartementet.
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Med hänvisning till sammanstiillningen
317 514 000 kr.

:n

beräknar jag anslaget till

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till RikJförsäkring.nwket för budget[1ret 1985/86 anvisa ett
förslagsanslag av 317 514 000 kr.

B 4. Allmänna försäkringskassor
1983/84

Utgift

1984/85

Anslag

374 805

1985/86

Förslag

395147000

380 640 060

ouo

Utgifterna för försäkringskassornas administration finansieras till 15 ('(,
med statsbidrag och till 85 % med arbetsgivaravgifter och egenavgifter. Från
anslaget finansieras statsbidragsandden av försäkringskassornas förvaltningskostnader.
Ärenden inom den allmänna försäkringen handläggs i första instans av de
allmänna försäkringskassorna, Allmän försäkringskassa finns i varje landstingskommun och i kommun som inte tillhör landstingskommun. Försäkringskassorna är självständiga juridiska personer och leds av styrelser som
består av ordförande och vice ordförande som utses av regeringen samt fyra
övriga ledamöter som utses av landstinget eller. i förekommande fall. av
kommunfullmäktige. Riksförsäkringwerket är central förvaltningsmyndighet för verksamhetsomrtidet och utövar den centrala ledningen och tillsynen.
Verket utfärdar föreskrifter och rekommendationer för kassornas verksamhet. Anvisade medel fördelas av riksförsäkringsverket på de olika försäkringskassorna.
Bestämmelserna om allmänna försäkringskassor återfinns i lagen
(1962:381) om allmän försäkring. Huvuddelen av den verksamhet inom
försäkringskassan, som kräver kontakt med de försäkrade. bedrivs vid
lokalkontor och filialexpeditioner som finns knutna till vissa lokalkontor.
F.n. finns ca 455 lokalkontor och ca 45 filialexpeditioner.

År

Förvaltningsutgifter milj.kr.

Antal årsarbetare!

1978

1 660
2 236

15 400

2 387

17 050
16 900

1980

1981
1981/82
1982/83
1983184
1984/85

2 504
2 510

2 697
2 663 (anvisat)

16 750

16 250
15 900
15 450

1 För åren t.o.m. 1981den1 januari. Förde därpå följande hudgetiircn vid ingången av
resp. budgetår.

3 Riksdagen 1984185. 1 sam/. Nr 100
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1984/85

Bcriiknad ändring 1985/86
Riksförsäkringsverket

Föredra-

+ 1ti7 936 ()()()
(+ 114 476 llOO)
(+ l:i 000 000)
4 0000(}()
+
+ 4 200 000
-;1 340 ()()()

+Bl 781 (KJ()
( + 100 404 000)
5 000 000)
(+
+ 4000000
.,. 4 2()() ()()(J
+ 1340 ()()()

+ 177 476 000

+ 141 321 000

ganden

Anslui;

Urgz/ier
Fiirvaltningskostnader
(därav lönekostnader)
(varav cngangsanvisning)
Lokalkostnader
Pcnsionskostnadcr
Ersiittning till postvcrkct
Summa utgifter
Inkomster
Ersiittning fran allmiinna
pensionsfonden
Ersättning fr{111 centrala
studiestiidsnämndcn
Ersättning för extern
verksamhet
Arbetsgivaravgifter m.m.

Nettoutgift

2 lti0 835 ()()()
(l 884 lOll Ollll)
(

5 000 000)
393 80(1 000
36 300 0(10
71 760 000
2 662 695 000

154 000 ()()()

+

3 (1()(1 OOll

-t

5 500 000

8 900000

+

](1()(1()(_1

+

100 000

1 100 000
2 123 890 000

100 000
+
+ 148 13:; 000

100 000
+
+ 115 279 000

374 805 000

+ 26 141 000

+ 20 342000

Rihförsäkringsverket
Riksförsäkringsverkets anslagsframstiillning bygger pa uppgifter som
verket hämtat in från försiikringskassorna samt pil bedömningar om
verksamheten som gjorts centralt inom verket bl.a. med hjälp av det s.k.
arbetsredovisningssystemet. Utöver vad som hänför sig till centralt beslutade
rationaliseringsåtgärder bedöms några volymföriindringar i vcrksamheten
inte ske totalt sett under budgetåren 1984/85 och 1985/86. Riksförsäkringsverket redovisar tva alternativ till budgetförslag för 1985/86, nämligen dels
ett huvudförslag. dels ett tilläggsförslag som innebär i huvudsak oförändrade
resurser och som upptar enligt verkets mening angelägna resursförstärkning.ar p[1 vissa delområden.
Riksförsäkringsverket föreslår i anslagsframställningen bl.a. följande.

I. Pris- och löneomräkning m.m. + 146 936 000 kr.
2. Ett genomförande av huvudförslaget (- 54 355 000 kr.) skulle. enligt
verkets och försiikringskassornas bedömning, framtvinga s~1dana begränsningar i handläggningen av bl.a. långa sjukfall och kontrollverksamheten att
samhället skulle förorsakas ökade försäkringsutgifter. Vidare skulle försiikringskassorna tvingas till inskr~inkningar i lokalkontorsnätet. Riksförsäkringsverket framhåller att ytterligare sådana inskränkningar kan komma att
uppfattas som en pataglig försämring av kassornas service och understryker
att en god service i försäkringskassorna är av väsentlig betydelse för
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medhorgarnas förtroende för socialförsäkringssystemet.
3. Riksförsäkringsverket anser att det med ökade insatser på vissa
områden skulle kunna göras effektiviseringar inom försäkrings- och bidragsområdet som på sikt skulle ge samhällsekonomiska besparingar. Som
exempel på sådana insatser anges förbättrad sjukfallshantering. effektiviserad rehabiliteringsverksamhet samt ökad kravverksamhet inom bidragsförskottshanteringen. Riksförsäkringsverket föreslår att sådana ökade insatser
görs i den takt som resurser frigörs på grund av rationaliseringar.
Därutöver bör enligt verket särskilda medel för projektverksamhet anvisas
under anslaget. För innevarande budgetår har 5 milj. kr. anvisats för detta
ändamål. Närmare 50 ansökningar uppgående till 13 milj. kr. kom in. Verket
skall senast den 1oktober1985 till regeringen redovisa hur medlen använts.
men gör redan nu den bedömningen att projekten på sikt kommer att
medföra sådana samhällsekonomiska effekter som väl motiverar tilldelade
medel.
För budgetåret 1985/86 anser verket att 20 milj. kr. bör anvisas, samt att
möjlighet även skall finnas att bedriva försöksverksamhet med ändrade
förmånsregler.
4. Riksförsäkringsverket framhåller att drygt hälften av försäkringskassorna har någon form av företagshälsovård för sina anställda. Kostnaderna
härför har under innevarande hudgetår beräknats till 4 milj. kr. Fullt utbyggt
kan kostnaden uppskattas till 10 milj. kr. För statliga myndigheter finansieras företagshälsovården över särskilt anslag. Verket anser att kassorna i detta
hänseende bör jämställas med statliga myndigheter och föreslår att totalt
10 milj. kr. anvisas för ändamålet.

Föredragandens överväganden

I prop. 1982/83:127 (SfU 24. rskr 342) angående vissa administrativa
frågor inom den allmänna försäkringen m.m. framhöll jag försäkringskassornas betydelsefulla roll som beslutande organ i det absoluta flertalet
individuella försäkringsärenden. Med tanke på den stora betydelse som
socialförsäkringen har för medborgarna är det väsentligt att försäkringskassorna ges möjlighet att ge en god service och förutsättningar att på ett - för
samhället och de försäkrade - tillfredsställande sätt handlägga försäkringsärendena. Jag anser i likhet med riksförsäkringsverket, att en medelsanvisning till försäkringskassorna fullt ut enligt huvudförslaget kan medföra icke
önskvärda konsekvenser för socialförsäkringsadministrationen. Jag föreslår
mot denna hakgrund en begränsad tillämpning av huvudförslaget i årets
budgetförslag för försäkringskassorna (- 18 455 000 kr.). Begränsningarna
har finansierats genom omfördelningar inom huvudtiteln.
Samtidigt är det dock nödvändigt att även försäkringskassorna omfattas av
den noggranna utgiftsprövning som behövs i budgetpolitiken för att
långsiktigt sanera statsfinanscrna. Det arbete som pågår med att rationali-
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sera administrationen mitste diirför fortsätta. För budgetaret 1985/86 har
riksförsiikringsverket beriiknat att resurser motsvarande 51 250 000 kr.
skulle kunna frigiiras genom centrala rationaliseringsttlgiircler. En del av
detta belopp bortfaller p;'t grund av att förslaget i den av regeringen nyligen
lagda propositionen ( 1984185:71') om förbättringar inom föräldraförsäkringen, havancleskapspcnningen och vissa regler inom sjukpenningförsäkringen
avviker frim det vid planeringstillfället förväntade. De ration:diseringsåtgärder som kan genomföras och som ger effekt under budgetåret 1985/86 avser
förenklad administration av arbetsgivarintriicle för statsanställda och införandet av ökat ADB-stöd för sjuk- och föriildraförsiikringen. Större delen av
de genom rationalisering frigjorda resurserna bör tas i anspråk för
förstiirkning inom omrt1den lHir försiikringsmiissiga och samhällsekonomiska
besparingar kan ske. Riksförsäkringsverket har i sin anslagsframställning
re(kwisat sadana förslag. De mest angeliigna områdena är sjukfalls- och
rehabiliteringsverksamheten. kravverksamheten avseende bidragsförskott,
inkomstprövade pensioner samt arbetsskadeförsäkringen. Även för de
försäkrade är förstärkta insatser inom dessa områden av stort intresse. Det
finns, som jag tidigare framhållit, också anledning att ge servicefrågorna
ökad uppmiirksamhet.
För budgetåret 1984/85 avsattes 5 milj. kr. för projektverksamhet som
syftar till att astaclkomma en effektivare handläggning och som på sikt kan ge
en samhiillsekonomisk besparing. De projekt som nu pågår bedöms av
riksförsiikringsverket kunna ge den avsedda effekten. Denna skulle enligt
riksförsäkringsverket kunna förstärkas ytterligare om försök med ändrade
förmimsregkr kunde genomföras.
Även jag anser det angeläget att särskilda medel avsätts för fortsatt
projektverksamhet, för att därigenom ge försäkringskassorna möjlighet att
bedriva ett utvecklingsarbete som kan ge en bättre socialförsäkringsadministration från såviil elen enskildes som samhällets synpunkt. Det bör därvid
ocksa finnas möjlighet att, efter särskild prövning. bedriva försöksverksamhet med förändrade förmänsregler. Jag föreslär därför att 10 milj. kr. avsätts
för budgetaret 1985/86 för sådan projektverksamhet. Det ankommer på
rik.sförsäk.ringsverket att bestiimma hur medlen får användas. Jag vill
emellertid iivcn i detta sammanhang framhålla att jag anser det angeläget att
möjligheterna till förenklingar i försäkrings- och bidragshanclläggningen och
förbättringar i servicen gentemot allmänheten prövas. I elen män försök. med
ändrade fiirmimsregler blir aktuella far riksförsiikringsverkct göra särskild
framställan om iindring hos regeringen.
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag det tl1tala meclelsbehovct för försiikringskassornas forvaltningsutgifter under nästa budgetår till

2 8U4 lll6 000 kr. och anslagsbehovet till 395 147 000 kr.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Allmänna försäkringskassor för budgetåret 1985/86 anvisa
ett

fö~slagsanslag

av 395 147 000 kr.
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C. Ekonomiskt stöd till barnfamiljer m.m.
Samhällets direkta ekonomiska stöd [1t barnfamiljerna utgörs fr~imst av
allmänna barnbidrag inkl. flerbarnstillägg. bostadsbidrag, föräldrapenning,
bidragsförskott, barnpcnsioner samt värdbidrag för handikappade barn. Ett
nytt stöd motsvarande bidragsförskott införs för ensamstående adoptivföräldrar från den 1 januari 1985.
Följande sammanställning visar omfattningen och utvecklingen av samhällets direkta ekonomiska stöd till barnfamiljerna (milj.kr.).

Ar

1965
1970
1975
1980
19842
19852

I

Barnbidrag

Bostadsbidrag

Föräldrnpcnning 1

I 387
1 611
2 225
4 990
5 780
8260

220
580
I 740
2 210
2 900
2 890

229
367
I 350
3 540
5 085
5 605

Vårdbidrag

Bidragsförskcnt

94
300
400
430

131
445
845
I 300
l 515

68

Före år 1974 förmåner från moderskapsförsäkringen.

2 Beräknat.

Om man till dessa belopp lägger studiehjälpen, vissa skatteförmåner och
statens bidrag till barnomsorgen kan statens totala stöd till barnfamiljerna
beräknas under år 1985 till drygt 28 miljarder kr.
Genom de allmänna barnbidragen tillförsäkras alla familjer med barn ett
grundläggande ekonomiskt stöd. Barnbidraget utbetalas till omkring I miljon familjer med ca 1,6 miljoner barn under 16 års ålder. Därutöver utgår
flerbarnstillägg för familjer med tre barn med ett halvt barnbidrag extra och
med ytterligare ett barnbidrag för varje därpå följande barn. Den allmänna
åldersgränsen för flerbarnstillägg är, liksom för barnbidrag, 16 är. Därutöver
medräknas vid beräkningen av flerbarnstillägg också 16-19-åringar som
studerar.
Från den 1 januari 1985 förbättras stödet till barnfamiljerna kraftigt.
Barnbidraget höjs med 1 500 kr. till 4 800 kr. per barn och år. Flerbarnstilllägget höjs på motsvarande sätt. Efter höjningen utgår barnbidrag inkl.
flerbarnstillägg med följande belopp vid olika barnantal:

Barn-

Summa

pension
59
105
22'1
425
550

57U

I%.'.\
2 794
6 lJ8ll
12310
16 015
19 270
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Kr. per månad
400

9 600

800

3

16

~mo

1 400

4

26 400

5

36 000

2 200
3 000

I samband med höjningen av barnbidraget har vissa andra förändringar av
reglerna för allmänna barnbidrag gjorts. Således kommer frän januari månad
1985 barnbidraget att betalas ut månadsvis. Rätten till barnbidrag vid
utlandsvistclse begränsas samtidigt sil att barnbidrag i normalfallet längst kan
utgä under ett är. Överensst~immelse uppnås d~irigenom med motsvarande
regler inom skattesystemet.
Reformen, som också inbegriper förändringar av bidragsförskottet,
finansieras bl.a. genom att förvärvsavdraget slopas och genom att den
direkta skatten höjs med 234 kr. per år för flertalet skattskyldiga.
Barnbidragshö_iningen innebär kraftiga höjningar av stödet till barnfamiljerna. Detta gäller i flertalet fall också då hänsyn tagits till de skattehöjningar
som finansierade reformen. De samlade åtgärderna innebär att betydande
resurser förs över från icke-barnfamiljer till barnfamiljer.
Reformen innebär positiva effekter framför allt för de familjer som har
flera barn eller en hemarbetande förälder.
De sammanlagda kostnaderna för barnbidragen och flerbarnstilläggen
under nästa budgetår beräknas till 8 245 milj. kr.
Som komplement till de allmänna barnbidragen utgår inkomstprövade
bostadsbidrag till barnfamiljer med lägre inkomster. Bostadsbidragen består
av dels ett statligt bidrag som utgör ett inkomstprövat konsumtionsstöd utan
anknytning till bostadsförhållandena, och dels ett statskommunalt bidrag
som är anknutet till bostadskostnaden. Bostadsbidrag utgår till ca 315 000
familjer med ca 600 000 barn. Som en del av de familjeekonomiska
reformåtgärderna förbättras bostadsbidraget från den 1 januari 1985.
Genom föräldraförsäkringen - som infördes år 1974 - har alla föräldrar
ett ekonomiskt skydd i samband med barns födelse och sjukdom. Den ger
också föräldrarna ekonomiska möjligheter att vara hemma hos sina barn
under olika perioder. Föräldraförsäkringen består i dag av tre huvuddelar
som tillgodoser olika behov av ledighet för vård av barn, nämligen
föräldrapenning i samband med barns födelse. särskild föräldrapenning och
föräldrapenning för tillfällig vård av barn.
Regeringen har nyligen lagt fram en proposition med förslag till
förbättringar inom föräldraförsäkringen, havandeskapspenningen och vissa
regler inom sjukpenningförsäkringen (prop. 1984/85:78).
De framlagda förslagen beräknas totalt sett leda till oförändrade kostnader
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för staten och den allmänna försäkringen.
I propositionen läggs fram förslag om bl.a. iindrade och vidgade
ersättningsregler inom föriildraförsäkringen och havandeskapspenningen.
Förslagen syftar till att göra förmiinerna biittre och regelsystcrnct enklare.
När det gäller föriildraförsiikringen innebär förslaget att enhetligare regler
införs så att den enskildes möjligheter att överblicka försäkringssystemet
ökar. Förslagen underlättar en gemensam planering av föräldraledigheten
och främjar därmed jiimställdheten.
För att förenkla föräldraförsäkringen bör den renodlas till att omfatta en
del som täcker föräldrarnas behov av ledighet och ersättning för att varda
barnet när detta är litet och en del som ger rätt till ledighet och ersättning vid
mer akut uppkomna situationer då någon av föräldrarna behöver varda eller
vara med barnet.
Den föräldrapenning som f.n. ges ut i samband med barns födelse och den
särskilda föräldrapenningen föreslås fr.o.m. den I januari 1986 bli sammanslagna till en förmån, kallad föräldrapenning. Denna föräldrapenning skall
utges under 360 dagar. För 270 av dessa dagar lämnas ersättning enligt
sjukpenningnivån. Resterande 90 dagar ersätts med belopp enligt den s.k.
garantinivån, dvs. med 48 kr. per dag fr.o.m. den 1januari1985. Föräldrapenningen får tas ut under barnets första fyra levnadsår.
För att underlätta för framför allt fäder att öka sitt uttag av föräldrapenning föreslas - till skillnad mot vad som nu gäller - att föräldrapenningen
utges med sjukpenningens belopp oberoende av den andre förälderns
sjukpenningnivå.
Den nuvarande föräldrapenningen för tillfällig vård av barn upp till 12 år
under högst 60 dagar per år och barn föreslås kvarstå i sin nuvarande form
och kallas tillfällig föräldrapenning. Rätten till denna förmån föreslås fr.o.m.
den l juli 1985 vidgad till att omfatta även barn som har fyllt 12 år men inte 16
år i de fall barnet vid sjukdom har ett särskilt behov av vård eller tillsyn.
Vidare föreslås vissa förbättringar av föräldraförsäkringen för hemvändande utlandssvenskar, adoptivföräldrar och fosterföräldrar som får eget
barn.
För att ge föräldrarna möjlighet till kontakt med barnens vardagliga miljö i
barnomsorg och skola föreslås att två kontaktdagar per barn och år införs
fr.o.m. den 1 januari 1986 inom den tillfälliga föräldrapenningen för barn
som har fyllt fyra men inte tolv år. Dessa särskilda kontaktdagar är i första
hand avsedda för inskolning och besök i förskola, fritidshem och skola.
Vidare föreslås att samboende skall kunna få tillfällig föräldrapenning vid
vård av den andre partens barn. Reglerna för tillfällig föräldrapenning
föreslås bli generösare vid läkarbesök m.m.
I nyss nämnda proposition föreslås även att havandeskapspenningen byggs
ut - fr.o.m. den I juli 1985 - så att gravida kvinnor som har avstängts från
sitt arbete enligt föreskrifter med stöd av 3 kap. 16 § arbetsmiljölagen
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(1977:1160) på grund av att arbetsmiljön kan medföra risk för fosterskador
får rätt till omplacering, eller om omplacering inte kan ordnas, rätt till
havandeskapspenning.
De totala kostnaderna för föräldraförsäkringens förm{mer beräknas för
nästa budgetår till närmare 5 760 milj. kr. Enligt de finansieringsrcgler som
gäller täcks 85 % av kostnaderna genom arbetsgivarnas och egenföretagarnas socialavgifter till sjukförsäkringen och 15 % genom statsbidrag, vilket
innebär att ca 865 milj. kr. faller på statsbudgeten.
Lagen (1978:410) om riill rill ledigherför vård av barn m.m. ger föräldrar
rätt act vara helt lediga frän arbetet eller att förkorta sin dagliga arbetstid till
tre fjärdedelar av normal arbetstid. Rätten till heltidsledighet gäller så länge
föräldern vårdar barn under ett och ett halvt ärs ålder. Rätten till förkortad
arbetstid till i vanliga fall sex timmar per dag gäller till dess barnet är [lita år
eller har avslutat det första skolåret. Denna rätt till ledighet är fristående från
ersättningsrcglerna inom föräldraförsäkringen. I den tidigare nämnda
propositionen föreslås att rätten till föräldrapenning - på samma sätt som
rätten till ledighet - skall anknytas till normalarbetstiden för en hcltidsarbetande inom yrket. Detta underlättar planeringen på arbetsplatserna vid
uttag av föräldraledighet.
Föräldrar som har handikappat barn som behöver särskild tillsyn och vård i
hemmet kan få vårdbidrag med samma belopp som folkpensionen för en
förtidspensionär. Vårdbidraget är graderat i helt eller halvt bidrag (192 resp.
96 % av basbeloppet).
En del av vårdbidraget kan utges som skattefri ersättning för de särskilda
kostnader som handikappet medför. I övrigt beskattas vårdbidraget som
inkomst och blir ATP-grundande för den förälder som svarar för omvårdnaden av barnet. Vårdbidrag utgår f.n. för ca 12 900 barn.
Genom bidrags[örskouen ger samhället ett ekonomiskt grundskydd för
barn vars föräldrar lever åtskilda. Den ekonomiska tryggheten för dessa barn
är därför inte helt beroende av den underhållsskyldigc förälderns förmåga att
betala underhållsbidrag. Bidragsförskott utgår med 41 % av basbeloppet
vilket innebär 8 928 kr. per år vid basbeloppet 21 800 kr. Antalet barn för
vilka bidragsförskott utgår kan beräknas till närmare 260 000.
Ensamförälderkommitten har i sitt slutbetänkande (SOU 1983:51)
Ensamföräldrarna och deras barn, gjort en översyn av samhällsstödet till de
ensamstående föräldrarna och deras barn. Betänkandet har remissbehandlats.
Vissa av kommittens förslag genomförs fran den 1 januari 1985 som en del
av de omfattande reformåtgärder till barnfamiljernas förmån som då träder i
kraft. Det gäller höjningen av åldersgränsen för bidragsförskott från 18 till 20
år för de ungdomar som studerar. Vidare införs ett stöd motsvarande
bidragsförskottet för barn till ensamstående adoptivföräldrar.
Ensamförälderkommittens betänkande har som helhet fått ett blandat
mottagande i remissbehandlingen. Ett betydande antal instanser är helt eller
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delvis negativa till kommittens förslag om underhällsbidrag, bidragsförskott
och administration av underhiillsbidragcn. Jag är mot den bakgrunden inte
beredd att nu liimna nägra ytterligare förslag utifr{m Ensamfiirälderkommittens förslag.
Betänkandet och remissvaren visar dock att den nuvarande ordningen inte
är tillfredsställande. Ett fortsatt beredningsarbetc inom området är enligt
min mening nödvändigt.
Barn vars föräldrar avlidit får ett ekonomiskt grundskydd genom
barnpcnsion från folkpensionering och ATP. Barnpensionen frim folkpensionering.en utgar med lägst 26 <:;,; av basbeloppet och högst 41 r;;;, av
basbeloppet i de fall dil inte änkepension eller barnpension frän ATP utgär.
Barnpensionen från ATP iir knuten till den avlidne föriilderns arbetsinkomst.

C I. Allmänna barnbidrag
1983/84
1984/85
1985/86

Utgift
Anslag
Förslag

5 776 902 819
6 990 000 000
8 245 000 000

Allmänna barnbidrag utgi\r fr.o.m. dcn 1januari1985 med 4 800 kr. per år
och barn under 16 ars ålder. Därutöver utgär ett flerbarnstillägg med ett halvt
barnbidrag per år till familjer med tre barn och med ytterligare ett barnbidrag
för varje ytterligare barn. Även 16-19-åringar som studerar medräknas vid
bedömningen av rätt till flerbarnstillägg. Kostnaderna täcks helt av statsmedel. Administrationen av barnbidragen handhas av riksförsäkringsvcrket och
försäkringskassorna. Bidragsbestämmelserna finns i lagen (1947:529) om
allmänna barnbidrag (omtryckt 1973:449, ändrad senast 1984:1099).

Riksförsäkringsi'erket
Verket beräknar medelsbehovet för budgetåret 1985/86 till 8 245 milj. kr.
Beräkningarna grundas på statistiska centralbyråns befolkningsprognos för
riket åren 1983-2025. Med ledning härav beräknas antalet bidragsberättigade barn vara ca 1 608 000 vid utgången av år 1984. Antalet familjer med
flerbarnstillägg beräknas till 151 000.

Föredragandens överväganden
Den 1 januari 1985 höjs, som jag nämnt i avsnittsinlcdningen, barnbidraget kraftigt från 3 300 kr. till 4 800 kr. per barn och år. Motsvarande
höjningar genomförs också för flerbarnstillägget.
Bidragshöjningen ingår i ett samlat reformförslag med förändringar av
bostadsbidraget, bidragsförskottet, skatteförmånerna för barnfamiljer m.fl.
åtgärder. Förslagen har presenterats i prop. 1983/84:150 och 1984/85:39.
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Reglerna för allmänna barnbidrag ändras. förutom höjningen av nivån,
niir det gäller bidrag till barn som vistas utomlands. Reglerna görs från den 1
januari 1985 i huvudsak likformiga med dem som gäller enligt lagen om
allmän försiikring och enligt skattelagsstiftningen. Allmänt barnbidrag utgår
vid utlandsvistclse som understiger ett år.
Med beaktande av det nya bidragsbeloppet, de nya reglerna för bidrag vid
utlandsvistelsl'.. samt det minskade antalet barn i bidragsberättigad ålder
beräknar jag anslagsbehovct för nästa budgetår till 8 245 milj. kr.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Allmänna barnbidrag för budgetåret 1985/86 anvisa ett
förslagsanslag av 8 245 000 000 kr.

C 2. Bidrag till föräldraförsäkringcn
1983/84
1984/85
1985/86

Utgift
Anslag
Förslag

745 542 015
764 000 000
865 000 000

Från anslaget täcks statens andel ( 15 %) av kostnaderna för föräldraförsäkringen i form av föräldrapenning vid vård av barn samt havandeskapspenning.
Enligt nuvarande regler gäller följande ersättningsförmåner från föräldraförsäkringen.
Föräldrapenning utges under sex månader i anslutning till barns födelse
eller adoptivbarns ankomst till familjen. Föräldrapenningen utges med
samma belopp som sjukpenningen, dvs. med 90 % av den sjukpenninggrundande inkomsten. dock lägst med en garantinivå som är 48 kr. per dag
fr.o.m. den 1 januari 1985. Ersättningen utges till den av föräldrarna som
stannar hemma och vårdar barnet.
Föräldrarna har f.n. också rätt till särskild föräldrapenning under sammanlagt sex månader för varje barn som har fötts efter den 1 januari 1980. Under
tre av dessa månader lämnas ersättning med samma belopp som den egna
sjukpenningen. dock lägst garantinivån. Under övriga tre månader lämnas
ersättning till alla enligt garantinivån.
En förälder som behöver stanna hemma och tillfälligt vårda barn under 12
års ålder har också rätt till föräldrapenning under högst 60 dagar per barn och
år. Ersättningen utges med samma belopp som sjukpenningen. Föräldrapenning för tillfällig vård av barn kan utges när barnet eller dess ordinarie
viirdare är sjuk samt när förälder behöver följa med barnet till barnavårdscentral m.m. Rätten till föräldrapenning för tillfällig vård av barn gäller också
under högst tio dagar för fadern i samband med barns födelse.
Blivande mödrar. som under graviditetens senare del på grund av arbetets
art inte kan fortsätta i sitt vanliga arbete och inte kan omplaceras, har rätt till
havandeskapspcnning. Denna utges tidigast från den sextionde dagen före
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den beräknade förlossningen och längst till den tionde dagen före denna
tidpunkt, dvs. under högst 50 dagar. Havandeskapspenning utges med
samma belopp som sjukpenningen.
Föriildraförsäkringen är en integrerad del av sjukförsäkringssystemet
s<lväl vad giiller finansieringen som administrationen av försäkringen.
Kostnaderna för föriildrapenningen finansieras stiledes till 15 % genom
statsbidrag och till 85 % genom socialförsäkringsavgifter från arbetsgivare
och egenföretagare.
Bestämmelserna om föräldrapenning finns i lagen ( 1962:381) om allmän
försäkring (omtryckt 1982: 120). Regeringen har nyligen lagt fram förslag om
förbättringar inom föräldraförsiikringen. havandeskapspenningen och vissa
regler inom sjukpenningförsiikringen (prop. 1984/85:78).
Riksförsäkringsverket

Riksförsäkringsverket beräknar de totala kostnaderna för föräldrapenning
och havandeskapspenning till 5 450 milj. kr. för vardera åren 1985 och 1986.
Anslags behovet för budgetiuet 1985/86 beräknas därmed till ca 820 milj. kr.
I verkets kostnadsberäkningar har effekterna av den nyligen framlagda
propositionen om förbättringar inom föräldraförsäkringen inte medräknats.
Verkets beräkningar av kostnadsutvecklingen för de olika förmånsslagen
framgår av följande tabell, milj. kr.

Föräldraförsäkring

1983

1984

1985

1986

Föräldrapenning:
a) i samband med barns födelse
b) för tillfällig vård av barn
Särskild föräldrapenning
Havandeskapspenning

2 420
790
1 465
60

2 595
850
1 570
70

2 775
895
1 710
70

2 775
895
1 710
70

4 735

5 085

5 450

5 450

710

760

820

820

Summa
Statsbidrag 15 %

Föredragandens överväganden

Jag har i avsnittsinlcdningen berört förslagen i den nyligen framlagda
propositionen om utvidgade ersättningsregler inom bl.a. föräldraförsäkringen och havandeskapspenningen. Jag bedömer att de framlagda förslagen
totalt sett leder till oförändrade kostnader för staten och den allmänna
försäkringen.
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Med heaktande av löneutvecklingcns inverkan på föräldrapenningen och
en viss volymökning vad gäller tillfällig föriildrapenning och havandeskapspenning beräknar jag de totala kostnaderna för föräldraförsäkringen under
nästa budgetar till närmare 5 760 milj. kr. Därav avser ca 2 875 milj. kr.
föräldrapenning i samband med barns födelse. ca I 025 milj. kr. föräldrapenning för tillfällig vard av barn. ca 1 760 milj. kr. särskild föräldrapenning och
ca HJO milj. kr. havandcskapspenning. Statsbidragskostnaderna blir därmed
avrundat 865 milj. kr.
Jag hemstiiller att regeringen föreslår riksdagen
att till Bidrag 1ill fiiriildraförsiikringen för budgetåret 1985/86
anvisa ett förslagsanslag av 865 000 000 kr.

C 3. Vårdbidrag för handikappade barn
Utgift

387 000 000 1

1984/85

Anslag

405 000 000

1985/86

Förslag

439 000 000

1983/84

1

Del av anslaget Folkpensioner

Vårdhidrag lämnas till förälder som i hemmet vårdar barn under 16 års
ålder om harnet hehöver särskild tillsyn eller vård på grund av sjukdom eller
handikapp. Vid hedömning av rätt till vårdbidrag beaktas även merkostnader på grund av barnets sjukdom eller handikapp.
Vårdbidrag beviljas med belopp som motsvarar hel eller halv förtidspension (folkpension jämte pcnsionstillskott) vilket innebär 192 resp. 96 %> av
basbeloppet. Bidraget beskattas som inkomst. En viss del av vårdbidraget
kan dock bestämmas som skattefri ersättning för merkostnader.
För barn som stadigvarande bor på institution kan s.k. ferievårdsbidrag
lämnas när barnet vistas i föräldrahemmet.

Riksförsäkringsverket
Riksförsäkringsverket beräknar anslagsbehovet för vårdbidrag under
hudgetåret 1985/86 till 410 milj. kr. Vardbidrag beräknas utges för 12 900
barn.

Föredragandens överväganden
På grundval av riksförsäkringsverkets beräkningar och med hänsyn till
utvecklingen av basbeloppet beräknar jag anslagsbehovet för nästa budgetår
till 439 milj. kr.
Jag hemställer att regeringen föresliir riksdagen
att till Vård bidrag för handikappade barn för budgetåret 1985/86
anvisa ett förslagsanslag av 439 000 000 kr.
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C 4. Bidragsförskott
1983/84
1984/85
1985/86

Utgift
Anslag
Förslag

1 329 054 l!J()
I 3 JO 000 0!10
I 530 000 OOU

Bidragsförskott utgår för barn som endast en av föräldrarna har vi1rdnaden
om eller som stilf under vårdnad av annan iin föräldrarna. Bidragsförskott
kan också utgå när föräldrarna har gemensam vårdnad. Fram till den 1
januari 1985 gäller en 18-årsgräns för bidragsförskott. 18-itrsgr~inscn kvarstår
därefter som allmän åldersgräns. men i fortsättningen kan bidragsförskott
utgå ocksii för studerande barn i åldern 18-20 i1r. ( Prop. 1984/8:'\:39.
SoU 1984/85: 10). Dessa barn garanteras ett generellt ekonomiskt bidrag.
som i regel motsvarar 41 S~. av basbc.:loppet enligt lagen ( 1962:381) om allm~in
försäkring.
Bestämmelserna om bidragsförskott finns i lagen (1964: 143) om bidragsförskott (omtryckt 1976:277, senast ändrad 1984:1098).

Riksförsäkringsverket
Riksförsäkringsverket beräknar kostnaderna för bidragsförskott under
budgetåret 1985/86 till 1 395 milj. kr.

Föredragandens överväganden
Antalet barn för vilka bidragsförskott utgär i juli är 1984 kan beräknas till
ca 256 000, vilket motsvarar ca 14 r1(. av samtliga barn. Ca 34 <.'.(.av de totalt
utbetalade bidragsförskotten beräknas bli (lterbetalda av de underhållsskyldiga föräldrarna. Av det belopp som är möjligt att återkräva a\· de
underhållsskyldiga har ca 79 <,:;. betalats in.
Som nämnts i avsnittsinledningen höjs åldersgriinsen för bidragsförskott
från den 1 januari 1985 till 20 är för studerande barn.
På grundval av riksförsiikringsverkets beräkningar och med h~insyn tagen
till den höjda åldersgränsen samt till utvecklingen av basbeloppet beriiknar
jag anslags behovet för nästa budgetar till I 530 milj. kr.
Jag hemställer att regeringen förslår riksdagen
att till Bidrag~fi_jrsk.011 för budgcti1ret 1985i86 anvisa ett förslagsanslag av 1 530 000 000 kr.

C 5. Barnpensioner

1983/84
1984/85
1985/86
1

Utgift
Anslag
Förslag

204 000 ()(10 I
221 ()()(_) ()()()
214 000

Dd av anslaget Folkpensioner

ouo
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Från detta anslag bekostas barnpension frän folkpensioneringen. Barnpension utges till barn som är under 18 års [ilder och vars far eller mor eller
bada föräldrar har avlidit.
Barnpension frän folkpensioneringen utges med 41 % av basbeloppet
eller, om barnet uppbär bidragsförskott. med 31 '>·(:. av basbeloppet. För barn
vars båda föräldrar har avlidit utgör barnpensionen 3 L % av basbeloppet
efter vardera föräldern. Pensionen minskar om det även utges barnpension
från ATP eller om modern får änkepension. men skall alltid utges med minst
26 'i·c av basbeloppet.
Barnpension från tilläggspensioneringen finansieras direkt genom ATPavgiften.

Riklförsäkring.~verket
Antalet barnpensioner från folkpensioneringen har minskat markant
under senare år. I januari 1980 uppgick antalet till ca 43 000 och beriiknas i
januari 1986 uppgå till ca 35 000. Barnpensionens medelbelopp beräknas i
januari 1986 uppgå till 27 ,5 %· av basbeloppet.
Riksförsäkringsverket beräknar kostnaderna för barnpensioner från
folkpensioneringen under budgetåret 1985/86 till 200 milj. kr.
Föredragandens överväganden
På grundval av riksförsäkringsverkets beräkningar och med beaktande av
utvecklingen av basbeloppet beräknar jag anslagsbehovet för nästa budgetar
till 214 milj. kr.

Jag hemställer att regeringen föreslär riksdagen
att till Bampensioner för budget aret I 985/86 anvisa ett förslagsanslag av 214 000 000 kr.

C 6. Särskilt bidrag för vissa adoptivbarn

1984/85
1985/86

Anslag
Förslag

1500000
3 000 000

Fr.o.m. den 1januari1985 utgår till ensamstaende föräldrar som adopterat
barn ett bidrag motsvarande bidragsförskottet (prop. 1984/85:39, SoU
1984/85:6. rskr 1984/85:66). Reglerna för det nya bidraget ansluter i
görligaste mån till dem som gäller för bidragsförskott. Bidraget utgar s[\ledes
i normalfallet med 41 % av basbeloppet per ar för barn under 18 år och för
studerande barn i åldern 18-20 år. Bestämmelserna om det särskilda bidraget
för vissa adoptivbarn finns i lagen ( 1984: 1096) om särskilt bidrag till vissa
adoptivbarn.
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Fåredraganden

Jag beräknar kostnaderna för det nya bidraget till 3 milj. kr. för budgetåret
1985/86.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Särskilt bidrag för vissa adoptivbarn för budgetåret
1985/86 anvisa ett förslagsanslag av 3 000 000 kr.

Prop. 1984/85: 100

Bilaga 7

Socialdepartementet

48

D. Försäkring vid sjukdom, handikapp och älderdom
Under detta avsnitt redovisas huvuddelen av elen allmänna försäkringen.
nämligen sjukförsäkring (inkl. tandvårdsförsäkring), folkpensionering och
allmän tilliiggspension (ATP). Här redovisas ocksä de kompletterande
förmånerna hustrutillägg och kommunalt bostaclstillägg samt arbetsskadeförsäkring och delpensionsförsäkring. (Föräldraförsäkringen. vardbidrag för
handikappade barn samt barnpension redovisas under avsnitt C).
Tillsammans skall dessa ersättningssystem ge en allmän grundtrygghet och
ett skydd mot inkomstbortfall vid sjukdom. handikapp och ålderdom.
Utbyggnaden och effektiviseringen av detta ekonomiska trygghetssystcm.
som omfattar hela befolkningen, har skett successivt under flera decennier.
Det är viktigt att sli1 vakt om detta grundläggande välfärdssystem inte minst i
ekonomiskt kiirva tider.
Den ekonomiska situation som landet befinner sig i gör det nödviindigt att
försöka begränsa kostnadsutvecklingen även inom socialförsäkringens område. Detta måste emellertid ske med stor varsamhet så att trygghetssystemets
grundläggande drag eller inriktning inte äventyras. Åtgärderna måste ocks~1
få en fördelningspolitiskt rättvis effekt.
ATP-systemet och folkpensioneringen har i nuvarande huvudsakliga
utformning varit i kraft under drygt 20 år. Ett omfattande reformarbete på
den allmänna pensioneringens område har emellertid genomförts även under
denna tid. Som en följd av dessa reformer garanteras alla numera en god
grundtrygghet vid pensioneringen, men samtidigt har regclsystemet blivit
svåröverskådligt och lagtekniskt komplicerat. De flesta förvärvsarbetande
omfattas dessutom av en eller flera kompletteringsanordningar i form av
bl.a. avtalsreglcrade pensioner. Tillsammans har detta medfört att det är
svårt för den enskilde att överblicka det samlade utfallet av de pensionsförmåner han har rätt till. Samtidigt har en kraftig ökning skett både när det
gäller antalet pensionärer och storleken av utbetalade pensioner. Denna
utveckling kommer att forts:itta. framför allt när det giiller antalet ATPpensiunärer och utbetalningarna av ti!Higgspension. Kostnaderna för det
allmänna pensionssystemet kommer därför. med nuvarande regler. att
fortsätta att öka iiven under [iren framöver.
En viktig del i pensionssystemet har varit värdesäkrade pensioner samt att
pensionärer med läg eller ingen ATP genom pensionstillskott skulle tillföras
standardhöjningar. Därmed kom pensionärerna i stort sett att hållas
skadeslösa i förhållande till prisutvecklingen när löntagarna samtidigt
förlorade en mimads inkomst i reallön under perioden 1976-1982. Vid 1980
och 1981 års riksdagar genomfördes förändringar av basbeloppet vilka
urholkade värdesiikringen. Principen att pensionerna skall höjas med
utg<'mgspunkt i utvecklingen av konsumentprisindex har numera ilterinförts.
Riksdagen beslutade hösten 1983 i enlighet med regeringens förslag om vissa
ekonomisk-politiska åtgärder m.m. (prop. 1983/84:40. SfU 10. rskr 10) att
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beräkningen av basbeloppet skulle återknytas till utvecklingen av konsumentprisindex efter viss avräkning för den prishöjande effekten av devalveringen hösten 1982. Genom denna avräkning gjorde pensionärerna samma
uppoffring som andra grupper för att sanera Sveriges ekonomi. I nämnda
proposition framhöll jag följande beträffande devalveringseffekten (bil. 3, s.
5): "Möjligheterna att i framtiden kompensera för avräkningen av devalveringseffekten blir beroende av hur snabbt den ekonomiska krisen i landet kan
avhjälpas. Jag avser att i annat sammanhang återkomma till regeringen med
förslag om att en parlamentarisk utredning skall tillsättas för att göra en
översyn av vissa frågor inom det allmänna pensionssystemet. En av
uppgifterna för denna utredning bör vara att - mot bakgrund av de
diskussioner som periodvis förekommit - se över det nuvarande värdesäkringssystemets utformning. Därmed kommer man också in på frågan om
pensionärernas möjligheter att få del av kommande standardökningar i
samhället." Utredningen är nu tillsatt. Vid prövningen av pensionärernas
möjligheter att få del av kommande standardökningar måste också beaktas
att pensionärer med ATP har fått del av de skattesänkningar som genomförts
under åren 1983--1985 och som påverkat löntagarnas utrymme för reallöneökningar. Jag vill även framhålla att vid en samlad bedömning av åtgärder på
pensionsomrädet är en förbättring av delpensioneringen en angelägen
fråga.
Den av regeringen nyligen tillsatta parlamentariskt sammansatta kommitten har i övrigt att göra en översyn av det allmänna pensionsystemet i fråga
om bl. a. reglerna för intjänande av ATP, möjligheterna till rörlig pensionsålder samt utformningen av efterlevandepensioneringen.
Rätt till ålderspension tillkommer enligt huvudregeln försäkrad fr.o.m.
den månad under vilken han fyller 65 år. Detta innebär att blivande
pensionärer under 65-årsmånaden i vissa fall kan uppbära dels pension för
hela månaden och dels lön för hela eller del av månaden. Det kan inte anses
vara motiverat ur försäkringssynpunkt att på detta sätt möjliggöra att
ersättning betalas ut för tid då något inkomstbortfall inte föreligger. En
ändring bör därför göras i Jagen (1962:381) om allmän försäkring som
innebär att ålderspension för den manad under vilken den försäkrade fyller
65 år betalas ut med ett belopp som motsvarar tiden fr.o.m. den dag den
försäkrade fyller 65 år och till månadens slut. Vid övergång från annan
pensionsförmån till ålderspension bör däremot nuvarande regler gälla även i
fortsättningen. Jag avser att återkomma till regeringen med förslag i denna
fråga.

4 Riksdagen 198-1185. l sam/. Nr JIJO
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Utvecklingen av utgifter och finansiering för den allmänna försäkringen.
milj. kr.

Urgifrer

1975

1976

1978

1980

1983

19841

33 688

41 948

59 678

7') 352

108 610

117 860

19 006
57
12 916
38

30 115
72
9 871
24

49 553
83
9 638
16

66 505
84
12 728
16

93 220
86
15 390
14

101 380
86
16 480
14

Filla!lsiering
I Socialförsäkringsavgifter
Andel i~};,
:?. Statliga medel
Andel i '1'7c'
I

Beräknat

Som framgår av sammanställningen finansieras de här upptagna socialförsäkringarna till största delen av socialavgifter från arbetsgivare och egenföretagare. Den avgiftsfinansierade delen har från ar 1975 till år 1984 ökat från 57
till 86 ~>l: av de totala utgifterna.
Försäkringens omfattning
Ersättningarna frän den allmänna försäkringen är värdesäkrade genom
anknytning till ett basbelopp som fastställs för varje år på grundval av den
allmänna prisutvecklingen under föregående år. Basbeloppet har för år 1985
fastställts till 21 800 kr.

Sjukförsäkringen
Sjukförsäkringssystemet omfattar hela befolkningen. Försäkringen ger
rätt till dels sjukpenning vid sjukdom med 90 % av arbetsinkomster upp till
7,5 gånger basbeloppet (163 500 kr. är 1985), dels viss ersättning i samband
med läkarvård och läkemedelsinköp, tandvård. sjukhusvård och viss annan
sjukvård samt för sjukrcsor.
Ett nytt ersättningssystem för ersättning till sjukvårdshuvudmännen
avseende öppen vård har införts fr.o.m. den 1 januari 1985. Det nya
ersättningssystemet innebär att de ersättningar från sjukförsäkringen för
läkarvård m.m. inom öppen vård samt statsbidraget till den psykiatriska
vården som tidigare utbetalats till sjukvårdshuvudmännen omvandlas till en
särskild ersättning per invånare, kallad allmän sjukvårdscrsättning. Ersättningen är avsedd främst för primärvård och annan öppen vård. Den skall
grundas på ett enhetligt belopp per invånare och år. För åren 1985 och 1986
gäller emellertid särskilda övergångsregler som innebär att den totala
ersättningen fördelas i särskild ordning.
Särskilda ersättningsbelopp utges vidare för utveckling av hemsjukvården.
för öppna vårdformer för människor med psykisk sjukdom eller störning, för
förebyggande insatser inom hälso- och sjukvårdsområdet, för hjälpmedel till
handikappade, för sjuktransporter, för öppen sjukvård för anhållna, häktade
och intagna på kriminalvårdsanstalter. för personer under värnpliktstjänst-
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göring samt för öppen vård som föranletts av arbetsskada. Dessa ersättningar
utges med ett särskilt belopp per invånare och år. Ersättning för sjukhusvård
utges med ett särskilt belopp per vårddag.
Sjukförsäkringens ersättningsregler för öppen sjukvård innebär att patienten vid läkarbesök betalar en enhetlig avgift på f.n. högst 50 kr. per besök i
offentlig vård och vanligen 55 kr. per besök hos privatpraktiserande läkare.
Försäkringsersättning utges i form av allmän sjukvårdsersättning till sjukvårdshuvudmännen och enligt särskild taxa till privatpraktiserande läkare.
Motsvarande ersättningsregler gäller även för sjukvårdande behandling som
utförs av annan personal än läkare. Patientavgiften är där 25 kr. per besök i
offentlig vård och 30 kr. per besök hos privatpraktiserande sjukgymnast.
För läkemedel betalar patienten halva kostnaden utöver ett karensbelopp
på 20 kr., dock högst 50 kr. för varje läkemedelsinköp. Kostnaderna
därutöver betalas direkt friln sjukförsäkringen.
Sjukförsäkringens utgifter för läkemedel har ökat kraftigt under senare år.
För att komma till rätta med kostnadsutvecklingen på Hikemedelsområdet
har regeringen genomfört olika begränsningar då det gäller förskrivningstid
och förskrivningsmiingd för läkemedel. Vidare har informationsinsatser
genomförts för att öka kostnadsmedvetenhcten hos de förskrivande läkarna.
Inom såväl riksförsäkringsverket som socialstyrelsen bedrivs en omfattande
projektverksamhet i detta syfte.
Som ett led i strävandena att begränsa läkemedelskostnaderna kommer
också vissa hostmedel att undantas från prisnedsättning enligt lagen
( 1981 :49) om begränsning av läkemedelskostnader. Denna besparing finansierar vissa angelägna insatser inom huvudtiteln.
För personer med stort behov av sjukvård och läkemedel finns ett
högkostnadsskydd. Skyddet gäller för läkar- och tandliikarordinerade läkemedel samt för läkarvård och sjuk vårdande behandling i privat och offentlig
öppen vård. Det innebär i princip att en person blir befriad från ytterligare
kostnader för läkemedel och vårdbesök när han har betalat avgift för 15
inköp eller vardbesök. Befrielsen gäller under en tolvmänadersperiod räknat
från första inköpet eller besöket. För barnfamiljer gäller att inköp eller
vårdbesök för samtliga barn under 16 år i en familj fär läggas samman.
När en försäkrad vardas på sjukhus betalar sjukförsäkringen en vårdavgift
till sjukvårdshuvudmannen med 45 kr. per dag. För varje dag som den
försäkrade vårdas på sjukhus görs samtidigt avdrag från hans sjukpenning.
Avdraget utgör 45 kr. per dag, dock högst en tredjedel av den utgående
sjukpenningens bruttobelopp.
Sjukförsäkringen innefattar också den allmänna tandvårdsförsäkringen.
Den omfattar alla försäkrade fr.o.m. 20 års ålder. Barn och ungdomar under
20 års ålder har rätt till avgiftsfri tandvård genom landstingens folktandvård.
Tandvårdsförsäkringen ersätter kostnaderna för tandvård enligt tandvårdstaxan med 40 % upp till 2 500 kr. och med 75 % för kostnader däröver.
Regeringen har nyligen avlämnat en proposition till riksdagen (prop.
1984/85 :79) på grundval av 1978 års tandvårdsutrednings (S 1978:01) huvud-
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betänkande (SOU 1982:4) Tandvården under 80-takt. Utredningens slutbetänkande (SOU 1982:50) Reviderad tandvardstaxa innehåller förslag till en
reviderad tandvardstaxa. I propositionen har regeringen anmält sin avsikt att
utreda de framtida ersättningsformcrna inom tandvärdsförsäkringen.
Kostnaderna för sjukförsäkringen ( exkl. föräldraförsäkringen) beräknas
för år 1985 till 30 495 milj. kr. Kostnadsutvccklingcn framgår av följande
sammanställning (milj. kr.).

År

Sjukpenning

Öppen
sjuk värd

1965
1970
1975
1980
19841
1985 1

I 139
2 662
8 108
12 635
15 525
16 145

280
584
I 181
3 739
5 370
4640

I

Tandvilrd

15

15
989

2 174
3 040
2 865

Läkemedel

Övriga
sjukvardsutgifter

Summa

176
334
I 276
2 J26
3 550
3 785

160
334
461
I 721
2 280
3 060

I 770
4111
12 015
22 595
29 765
30 495

Beräknat.
Sjukförsäkringen finansieras till 15 % av statsbidrag och till 85 % av

socialförsäkringsavgifter från arbetsgivare och egenföretagare. Socialförsäkringsavgiften till sjukförsäkringen utgör fr.o.m. år 1983 9.5 % av lönesumman.
I följande tabell belyses utvecklingen av antalet sjukdagar. sjukfallsfrekvens m.m.
År

Ersatta sjukdagar
per försäkrad

Sjukfallsfrekvcns
Antal fall per
försäkrad

Genomsnittligt
antal dagar per
fall

1965
1970
1975
1978
1980
1981
1982
1983
1984 1

15.7
19.8
22.0
22,8

0,66
1.09
1,37
1,52
1,49
1,47
1.38

23.9
18.2
15.6
15,2
14,9
13.6

I .46

12,5

21.2
19.6
18.5
18.4
19,0

13.4

t Heriiknat.
Som framgår av tabellen har antalet ersatta dagar minskat från i
genomsnitt 22.8 år 1978 till 18.4 ar 1983. varefter en mindre ökning heräknas
ske. En förändring av det genomsnittliga antalet ersatta sjukdagar med en
dag motsvarar en kostnadsförändring för sjukförsäkringen med totalt drygt
750 milj. kr. per år.
Sjukfallsstatistiken visar pii stora regionala skillnader. Således har de tre
storstadsområdena markant högre antal ersatta sjukdagar och antal sjukfall
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per försäkrad. Antalet ersatta sjukdagar per försäkrad år 1983 var i
genomsnitt 20,6 för Stockholms län, 24,4 för Göteborg och 21 J för Malmö
jämfört med 14,5 för Skaraborgs län och 15.0 för Kalmar län. Riksgenomsnittet var 18,4 sjukdagar per försäkrad. Antal sjukfall per försäkrad var i
genomsnitt 1,84 för Stockholm, 1,63 för Göteborg och 1.60 för Malmö
jämfört med I, 17 för Hallands län och 1,18 för Kristianstads län. Medeltalet
för riket var 1,46 sjukfall per försäkrad.
Av följande tabell framgår hur andelen sjukdagar resp. sjukfall fördelar sig
på sjukfall av olika längd för åren 1970-1983. De langa sjukfallen svarar för ca

85 % av antalet sjukdagar men endast för ca 25 % av antalet sjukfall. För de
korta sjukfallen är förhållandet dc::t omvända. Vidare kan utläsas att de korta
sjukfallens andel ökar.
År

Sjukfallets varaktighet
7 dagar eller mer

1-6 dagar

1970
1974

1978
1980
1981
1982
1983

Andel av
sjukfallen
%

Andel av
dagarna
<iV

Andel av
sjukfallen
<;O

Andel av
dagarna

64
68
70
72
73
73
74

11
12
13
13
15
15
16

36
1J
30
28
27
27
26

89
88

o/c,

87
87
85

85
84

Den kostnadsmässiga tyngdpunkten inom sjukpenningförsäkringen ligger
således på de långa sjukfallen. För den enskilde kan långa sjukskrivningsperioder också föra med sig negativa konsekvenser. Jag anser det därför
angeläget både ur kostnadssynpunkt och inte minst ur den försäkrades egen
synpunkt att åtgärder vidtas för att underlätta rehabiliteringen av dem som
drabbats av sjukdom. Riksförsäkringsverket har utarbetat en aktivitetsplan
på rehabiliteringsområdet och försök pågår på flera platser i landet för att
uppnå en effektivare rehabilitering.
Regeringen avser att tillsätta en utredning med uppgift att se över vissa
grundläggande regler bl.a. inom sjukförsäkringen som kan utgöra ett hinder i
rehabiliteringsarbetet. Utredningen skall även se över sjukförsäkringens
ersättningsregler när det gäller åtgärder som syftar till att förebygga framtida
nedsättning av arbetsförmågan. Vissa resurs-, ansvars- och samordningsfrågor när det gäller rehabiliteringsinsatserna behöver ocksa ses över. Syftet
med översynen är att ge sjukförsäkringen en mera aktiv roll i rehabiliteringsarbetet och när det gäller sjukdomsförebyggande insatser.
I propositionen 1984/85:78 föreslår regeringen att den nuvarande s.k.
hemmamakeförsäkringen avvecklas och ersätts med en förbättrad frivillig
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försäkring. Särskilda övergångsregler föreslas dock gälla för personer som
vid utgången av år 1985 är hcmmamakeförsäkrade.
Folkpensioner

Antalet folkpensionärer och utgifterna för folkpensionerna framgår av
följande sammanställning. Barnpension redovisas under avsnitt C.
Antalet folkpensionärer
1 hiirjan
av år

Älderspension

Förtidspension

Hustrutillägg

Änkepension

Handikappersättn.

Summa

Bostadsstöd till
pensionärer

1965
1970
1975
1980
19851

827 200
946 600
1 061 700
1 363 JO()
1 443 000

150 600
187 900
288 900
293 300
326 000

41 700
53 700
68 000
55 500
50 000

84 400
1()0 700
105 800
83 700
77 100

10 800
14 900
17 600
39000
42000

I 114 700
I 303 800
1542000
l 834 600
I 938 100

580 700
657 900
739 000
791 400
620000

I

Beräknat.

Folkpensionsutgifter, milj. kr.
År

Ålderspension

Förtidspension

Änkepension

Hustrutillägg

Handikappersättning

Barntillägg

Summa

Bostadsstöd till
pensionärer

1965
1970
1975
1980
1985 1

3 146
5 180
9 945
21 940
33 140

577
1 040
2 660
5 200
8 020

302
537
910
1 148
l 505

88
170
450
675
725

20
33
66
242
420

13
14
19
50
65

4146
6974
14 050
29255
43 875

449
849
I 663
3 512
4030

I

Beräknat

Den första tabellen visar att antalet personer med olika förmåner inom
folkpensionssystemet har ökat successivt under de senaste 20 åren. Orsaken
härtill är främst ökningen av antalet äldre i befolkningen. Andelen personer
över 65 år av hela befolkningen var 12, 7 % år 1965 och har därefter successivt
ökat och är f.n. ca 17 % .
Den ekonomiska tryggheten är av avgörande betydelse för de äldres
välfärd. Reformerna inom folkpensioneringen har därför varit omfattande
under de två senaste decennierna. Tillsamman med det ökade antalet äldre
personer har detta medfört kraftigt ökade pensionskostnader. Kostnadsökningen orsakas också av förmånernas anknytning till basbeloppet och
därmed anpassning till förändringarna av penningvärdet. Vidare har de
årliga standardförbättringarna i form av höjda pensionstillskott medfört en
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ökad kostnad. Av det totala antalet folkpensionärer i januari 1985 beräknas
810 000 eller 41 % ha helt eller reducerat pcnsionstillskott.
Fr.o.m. januari 1985 kommer folkpensionens arsbelopp - inkl. helt
pensionstillskott men exkl. kommunalt bostadstillägg - att uppgå till
31 392 kr. för ensam ålderspensionär och till 55 154 kr. för ett pensionärspar.
Motsvarande årsbelopp för en ensam förtidspensionär uppgår till
41 856 kr.
Anslagsbehovet för folkpensioner under budgetåret 1985/86 beräknas till
44 700 milj. kr.
Folkpensionerna finansieras delvis genom en socialförsäkringsavgift som
betalas av arbetsgivare och egenföretagare. Denna folkpensionsavgift är f.n.
9,45 % av löneunderlaget. Avgiften, som tillförs statsbudgeten. beräknas vid
nämnda avgiftsuttag täcka ca 75 % av statens utgifter för folkpensioneringen
år 1985.

Bostadsstöd till pensionärer
Kommunerna bestämmer själva om kommunalt bostadstillägg till folkpension (KBT) skall utgå och vilka grunder som skall gälla. Inkomstprövningsreglerna är dock fastlagda i lag. Samtliga kommuner har beslutat att KBT
skall kunna utgå. KBT administreras av riksförsäkringsverket och försäkringskassorna och betalas ut samtidigt med folkpension. KBT utgår f.n. till
ca 620 000 pensionärer.
Statsbidrag utgår till kommunernas kostnader för KBT under förutsättning att kommunen svarar för minst 80 % av den del av den månatliga
bostadskostnaden som ligger mellan 80 kr. och 800 kr. för ogift pensionär
samt mellan 80 kr. och 950 kr. för makar. Kommunen fär statsbidrag med
25 % av sina statsbidragsberättigande KBT-kostnader.
Statsbidraget har för år 1984 beräknats till 715 milj.kr. och för år 1985 till
705 milj.kr. Kommunernas totala KBT-kostnader har för resp. år beräknats
till4 020 resp. 4 030 milj.kr. Kostnaderna för KBTökar genom den allmänna
hyreskostnadsstegringen men samtidigt har den fortgående ökningen av
antalet pensionärer med ATP en återhållande effekt på kostnadsutvecklingen.

Allmän tilläggspension
Antalet ATP-pensionärer och utgiftsutvecklingen framgår av följande
sammanställningar. Barnpension redovisas under avsnitt C.
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Antalet 11 TP-pensionärer
Ålderspension

Förtidspension

Änkepension

Summa

av år
1965
1970
1975
1980
19851

51 300
224 600
419 900
756 700
942 000

17 600
70 300
173 700
208 500
264 000

19 600
68 HJO
136 400
217 1()1)
294 000

88 500
363 !KKJ
730 000
1 182 300
I 500 000

I början

I

Beräknat

Utgifterna för ATP, milj.kr.
År

Ålderspension

Förtidspension

Änkepension

Summa

1965
1970
1975
1980
1985 1

57
560
2 450
12 350
29050

47
359
I 830
4640
9 150

48
195
610
1 780
3 990

152
1 11..\
4 890
18 770
42 190

I

Beräknat

ATP:s ålderspension utgör 60 % av den pcnsionsgrundande inkomsten.
räknat på medeltalet av den försäkrades 15 bästa inkomstår i arbetslivet.
Pensionsgrundande inkomst beräknades första gängen för år 1960. Enligt
huvudregeln krävs 30 års förvärvsarbete för full pension. Den årliga
pensionsgrundande inkomsten beräknas på inkomster som ligger mellan 1
och. 7,5 basbelopp. ATP-poäng för år 1985 beräknas således på inkomster
mellan 21 800 kr. och 163 500 kr. Reglerna för pensionsålder m.m. överensstämmer med motsvarande regler inom folkpensioneringen.
Av de redovisade sammanställningarna framgår att ATP-förmånerna
successivt fått ökad betydelse. Andelen ATP-pensionärer utgjorde år 1970
33 % av samtliga pensionärer med motsvarande förmåner från folkpensioneringen. Denna andel uppgår nu till ca67 %. Av de f.n. drygt l,4milj.
ålderspensionärerna och ca 325 000 förtidspensionärerna med folkpension
har drygt 940 000 (65 % ) resp. 260 000 (81 %) också ATP-pension.
Ökningen av antalet ATP-pensionärer fortsätter. Utöver denna ökning av
andelen folkpensionärer med ATP sker det också en markant ökning av den
genomsnittliga ATP-pensionens storlek genom att de nytillkommande
pensionärerna vanligen har en högre ATP-poäng.
ATP finansieras genom avgifter från arbetsgivare och egenföretagare.
ATP-avgiften utgör för år 1984 10 %, av lönesumman. Avgiften för år 1985
har fastställts till oförändrat 10 % av avgiftsundcrlagct. Den ekonomiska
situationen under år 1985 kan förväntas uppvisa en för ATP-systemet mycket
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gynnsam bild med låg inflation, viss reallönetillväxt och hög realränta. Att
ATP-avgiften nu enbart fastställs för ett år är betingat av att den svenska
ekonomin befinner sig i en tid av kraftiga omställningar. Det är därför inte
möjligt att tillräckligt entydigt lägga fast de antaganden som behövs för att
beräkna en väl avvägd ATP-avgift för en sä lång period som fem år.
ATP-avgiften betalas in till allmänna pensionsfonden (AP-fonden).
Fondförvaltningen är uppdelad på nio styrelser. Första - tredje fondstyrelserna förvaltar var sin del av influtna medel från avgifter till tilläggspensioneringen, medan fjärde fondstyrelsen förvaltar en avgränsad del av dessa
medel genom placering i aktier m.m. De fem löntagarfondsstyrelserna skall
förvalta de medel som inflyter dels från vinstdelningsskatt och vinstskatt, dels
från en särskild del (0,2 procentenheter) av ATP-avgiften. Löntagarfondsstyrelserna skall årligen överföra en real kapitalavkastning på minst 3 % till
AP-fondens pensionsmedel.
AP-fonden uppgick år 1965 till 7 300 milj. kr. och ökade till
31343 milj. kr. år 1970 samt 148 312 milj. kr. år 1980. I januari 1985
beräknas AP-fonden uppgå till 245 000 milj. kr.

De/pensionsförsäkring
Förvärvsarbetande i åldern 60-65 år har möjlighet att minska arbetsinsatsen genom att övergå till deltidsarbete i kombination med dclpension.
Delpensionen fyller då ut en viss andel av det inkomstbortfall som följer av
arbetstidsminskningen. För att delpension skall kunna utgå krävs bl.a. att
den försäkrade har haft ATP-grundande inkomst under sammanlagt minst
10 år fr .o.m. 45 års ålder och att vederbörande under de senaste tolv
månaderna före arbetstidsminskningen förvärvsarbetat under minst fem
månader.
För anställda gäller att arbetstiden måste minskas med minst fem timmar i
veckan och uppgå till minst 17 timmar i veckan. Egna företagare måste
minska sin arbetstid med i genomsnitt minst hälften och därefter arbeta i
genomsnitt minst 17 timmar i veckan. För dem som beviljats delpension före
år 1981 utgör pensionen 65 % av inkomstbortfallet vid minskningen av
arbetstiden. För nytillkommande delpensionärer fr.o.m. den 1januari1981
utgör pensionen 50 % av inkomstbortfallet. Delpensionen är knuten till
basbeloppet och är pensionsgrundande för ATP.
Av följande sammanställning framgår hur antalet delpensionärer och
kostnaderna har utvecklats sedan pensionsformen infördes år 1976. Fr.o.m.
år 1981 har den tidigare ökningen ersatts av en klar minskning av antalet
personer med delpcnsion.
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Antalet de/pensionärer och utgifterna
I början av år

Antalet delpensioniirer

Utgifter per år.
milj.kr.

1978
1980
1981
1983
19851

33 900
50 500
68 500
61 300
48 000

687
I 239
I 558
I 340
975

I

Beräknat

Delpensionsförsäkringen finansieras genom en avgift från arbetsgivare
och egenföretagare. Avgiften förs till en särskild fond. Den från 0.25 % till
0,50 % höjda socialförsäkringsavgiften fr.o.m. år 1980 avsågs att på sikt ge
full täckning för de löpande pensionsutbetalningarna och därutöver lämna
successiv tiickning av de underskott som uppstått i delpensionsfonden.
Underskottet i december 1984 är ca 15 milj. kr. Detta innebär en minskning
av fondunderskottet sedan december 1983 med ca 540 milj. kr.
Sammanfattningsvis kan konstateras att uthetalningarna från de allmänna
pensionssystemen uppgår till mycket stora belopp. Statens kostnader under
folkpensionsanslaget uppgar således till 44 700 milj. kr. under nästa budgetår. Härtill skall läggas statens och kommunernas kostnader. 4 030 milj. kr.
för kommunala bostadstillägg. Vidare tillkommer delpensions- och ATPutbetalningarna, som för det kommande budgetåret beräknas uppgå till i
runda tal 1 000 resp. 42 000 milj. kr. Totalt kommer utgifterna för förmånerna frän den allmänna pensioneringen inkl. hostadstillägg därmed att
uppgå till omkring 92 miljarder kr.. vilket innebär en ökning med närmare
7 miljarder kr. i förhållande till motsvarande beräkningar för innevarande
budgetår.

Arbetsskade[örsäkringen

Arbetsskadeförsäkringen omfattar anställda. uppdragstagare och egenföretagare. Den ger i princip full ersättning för inkomstbortfall till den som
drabbas av skada i sitt arbete.
Arbetsskadeförsäkringen anknyter till de principer som gäller för invaliditetsbedömning inom den allmänna försäkringen. Det är därigenom den
faktiska nedsättningen i den försäkrades förmåga att skaffa sig inkomst
genom förvärvsarbete som bestämmer ersättningens storlek. Ersättningen
vid arbetsskada utgår i form av en livränta, som i princip skall utgöra
skillnaden mellan den inkomst som den försäkrade kan antas ha haft om han
inte hade skadats och den inkomst som han trots skadan kan beräknas få.
Arbetsskadeförsäkringen är samordnad med den allmänna sjukförsäkringen
på så sätt att ersättning utgår från sjukförsäkringen för de första 90 dagarna
sedan skadan uppkom (samordningstiden). Från arbetsskadeförsäkringen
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utgår efter samordningstidens slut ersättning för sjukvardskostnader inkl.
resor och andra kostnader. Vidare utgar sjukpenning och - som tidigare
nämnts - livränta. Livränta kan ocksä utgå till efterlevande anhörig. Den
ersätter årlig inkomstförlust upp till samma inkomsttak som gäller för ATP
dvs. 7 .5 gånger basbeloppet vilket för i1r 1985 motsvarar 163 500 kr.
För år 1983 redovisades ca 180 000 anmälda arbetsskador. Av dessa avsåg
45 500 fall skador som skall prövas enligt arbetsskadeförsäkringen eller
motsvarande äldre lagstiftning. För åren 1984 och 1985 beräknas antalet
skaddall öka något.
Utbetalningarna från försäkringen var 1 160 milj. kr. under år 1980 och
har stigit till 1 561 milj. kr. ar 1983.
Arbetsskadeförsäkringen ligger utanför statsbudgeten och finansieras helt
genom avgifter fran arbetsgivare och egenföretagare. Avgiften till arbetsskadeförsiikringen utgör fr.o.m. år 1980 0,6 1/f av löneunderlaget och förs till
en särskild fond. Behållningen pii denna arbetsskadefond beräknas den I
januari 1985 uppga till ca 1 700 milj. kr.
Regeringen har tillsatt en särskild utredare med uppgift att göra en översyn
av vissa frågor inom arbetsskadeförsäkringen. Det gäller bl.a. möjligheterna
att förenkla administrationen och öka samordningen med den allmänna
försäkringen. Utredningsmannen beräknas avge sina förslag under våren

1985.
D 1. Bidrag till sjukförsäkringen

1983/84
1984/85
1985/86

Utgift
Anslag
Förslag

4 204 495 924
4 280 000 000
4 650 000 000

Från anslaget utgår statsbidrag till försäkringskassornas utgifter för
sjukförsäkringsförmåner (utom föräldraförsäkringen, som redovisas under
anslaget C 2). Sjukförsäkringen innefattar bl.a. följande förmåner.
Sjukpenning utgår med 90 % av inkomsten upp till 7 ,5 basbelopp. vilket
vid basbeloppet 21 800 kr. motsvarar 163 500 kr. Sjukpenningen är skattepliktig och ATP-grundande.
Vid läkarbesök och viss sjukvårdande behandling betalar den försäkrade
en fast patientavgift och sjukförsäkringen betalar övrig ersättning i form av
allmän sjukvårdsersättning till de offentliga sjukvårdshuvudmännen och
enligt fastställd taxa till privata vårdgivare. Kostnaden för sjukresor ersätts i
princip med det belopp som överstiger 30 kr. Tandvårdsförsäkringen ersätter
40 % av tandvårdskostnader upp till 2 500 kr. och 75 % av kostnader
därutöver enligt gällande tandvårdstaxa.
Statsbidrag utgår med 15 '/{;; av kostnaderna för den obligatoriska försäkringen, medan 85 % finansieras genom socialavgifter från arbetsgivare och
egenföretagare. Avgiften är 9.5 ~!'{,av löneunderlaget.
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Bestämmelserna finns i lagen (1962:381) om allmän försäkring (omtryckt
1982: 120) och lagen ( 1981 :49) om begränsning av läkcmedelskostnader
m.m.

Riksförsäkringsverket
Verkets kostnadsberäkningar för nästa budgetår utgår från det förväntade
utfallet för budgetåret 1984/85. V crket beräknar att sjuktalet för år 1984 ökar
från 18.4 till 19,0 dagar per sjukpenningförsäkrad. Vidare förutser verket en
något förhöjd medelsjukpenning för såväl år 1984 som år 1985. För i1r 1986
beräknar verket samma sjukpenningkostnader som för år 1985. När det
gäller sjukvårdsförmånerna har hänsyn tagits till den för åren 1985 och 1986
träffade överenskommelsen mellan regeringen och sjukvårdshuvudmännen.
Fördelning av de beräknade kostnaderna på förmånsslag framgår av
följande sammanställning (milj. kr.)

Förmånsslag

Utgifter

Beräknade utgifter

1983

1984

1985

1986

Sjukpenning
13 738
Läkarvård, allmän regi
2 747
Privatläkarvård
424
Tandvård
2 700
Resor
609
Sjukvårdandl: verksamhet
1 775
Ersättning till arbetsgivaren
413
Födelsekontrollerande verksamhet
63
Sjukhusvård
755
Läkemedel
3 362
236
Bidrag till primärvård m.m.
Bidrag till utbyggnad
40
av öppen psykvård
Frivillig sjukpenningförsäkring
4
Hjälpmedel till handikappade
Ambulanstransporter
Hemsjukvård

15 520
3 010
475
3 040
630
1 885
445
70
735
3 550
200

16 380
3 942 1

16 380
3 942 1

3 015
3802

2 975
40(12

475

510

712
3 625
4003

712
3 810
4003

200
4

200
4
668
242
585

200
4
668
242
585

26866

29764

30628

30828

Totalt

1 Avser allmän sjukvardscrsättning som innefattar läkarvård och sjukvårdande
behandling i offentlig och privat verksamhet.
2 Exkl. ambulanstransporter.
3 Bidrag1:t avser fr.o.m. år 1985 förebyggande vård.

Utifrån nämnda förutsättningar beräknar riksförsäkringsverket anslagsbehovet under budgetåret 1985i86 till 4 610 milj. kr.
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Föredragandens överväganden

Med utgimgspunkt i riksförsäkringsvt:rkcts kostnadsberäkningar och med
beaktande av dels en viss löne- och prisutveckling och dels slopad rabattering
av vissa hostmediciner beräknar jag de sammanlagda sjukförsäkringskostnadcrna (exkl. föräldraförsäkringen) till 30 990 milj. kr. för nästa budgetår.
Jag hemställer att regeringen föm;lår riksdagen
att till Bidrag till sjukförsäkringen för budgetåret 1985/86 anvisa ett
förslagsanslag av 4 650 000 000 kr.

D 2. Folkpensioner

1983/84
1984/85
1985/86
I

Utgift 1
Anslag
Förslag

40 537 932 oOO
41 450 000 000
44 700 000 000

Inkl. vårdbidrag och barnpcnsion

Från detta anslag bekostas folkpension i form av ålderspension, förtidspension och änkepension samt hustrutillägg och barntillägg till den som
uppbär ålders- eller förtidspension. Härifrån bekostas också handikappersättning.
Folkpensionssystemet omfattar hela befolkningen. Ålderspension utgår
från 65 års ålder. Den enskild<: har dock möjlighet att mellan 60 och 70 års
ålder själv bestämma tidpunkten för sin pensionering. Vid uttag av
ålderspension före 65 års ålder reduceras den utgående pensionen livsvarigt
och vid uppskjutet uttag efter 65 års ålder sker i stället en höjning. Det är
även möjligt att ta ut halv ålderspension.
Förtidspension utgår till den som fått sin arbetsförmåga varaktigt nedsatt
med minst hälften. Änkepension utgår till änka fram till den allmänna
pensionsåldern. Hustrutillägg, som är inkomstprövat, kan utgå till gift
kvinna mellan 60 och 65 års ålder vars make har ålders- eller förtidspension.
Folkpensionsförmånerna är indexreglerade, vilket innebär att pensionsbeloppen automatiskt ändras i takt med basbeloppets utveckling.
Ålderspension liksom hel förtidspension eller änkepension utgår för år
räknat med 96 % av fastställt basbelopp för ensam pensionär och med
sammanlagt 157 % för tva pensionsberättigade makar. För den som inte har
ATP eller har lågt ATP-belopp kompletteras folkpensionen med pensionstillskott, som utgår med 48 % av basbeloppet för ensam ålderspensionär och
med 96 % för makar gemensamt. För en förtidspensionär utgår pcnsionstillskott med 96 % av basbeloppet. Pensionstillskottet avräknas krona mot
krona mot utgående ATP-pension. Däremot görs ingen avräkning mot
annan pension eller annat slag av inkomst.
Bestämmelserna om folkpensionsförmånerna finns i lagen ( 1962:381) om
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allmän försäkring (omtryckt 1982: 120), lagen (1962:392) om hustrutillägg
och kommunalt bostadstillägg till folkpension (omtryckt 1976: 1014) samt
lagen ( 1969:205) om pensionstillskott.
Från anslaget hekostas även vissa läkarundersökningar m.m. för den
allmänna försäkringens behov främst vid riksförsiikringsvcrkets sjukhus i
Nynäshamn och Tranås.

Ribförsäkringsverket
Vid beräkningen a\' folkpensionskostnaderna för budgetåret 1985/86 har
riksförsäkringsverket utgätt från ett uppskattat antal pensionstagare i januari
1986. Verket har diirvid gjort följande uppskattning beträffande antalet
pensioniirer med olika slag av pensionsförmimer.

Pcnsinnsrörmån

Antal personer
Jan 1984

Jan 1985

Jan 1986

Förändring
under 1985

Ålderspension
Förtidspension
Hustrutillägg
Änkepension. huvudfall
övergimgsfall
Handikappersiittning
Barntillägg (antal barn)

1 434 000
319000
50 800
77 000
I 400
41200
34 700

1 443 uoo
326 000
50000
76 000
I 100
42 001)
3..\ 900

1 470000
330 000
49 000
75 000

+ 27 ouo
+ 4000

35 000

I 000
1 ouo
300
+ 500
+ 100

Summa

I 960 300

I 973 000

2 002 300

+ 29 300

800
42 500

-

-

På grundval av pensionsbcstämmclserna för är 1984 och vid basbeloppet
20 800 kr. beräknar riksförsäkringsverket anslagshehovet för här aktuella
pensionsförmåner budgetåret 1985/86 till 41 780 milj kr.

Föredragandens överväganden
Folkpensionernas grundhelopp kommer fr.o.m. den 1januari1985 och vid
basbeloppet 2 I 800 kr. att uppgå till 20 928 kr. per år för en ensam pensionär
och 34 226 kr. för ett pensionärspar. För den som saknar ATP eller har lågt
ATP-belopp kompletteras folkpensionen med pensionstillskott som kan
uppgå till JO 464 kr. för en ålderspensionär och till 20 928 kr. för en
förtidspensionär. Härtill kommer kommunalt bostadstillägg.
Jag har för avsikt att senare föreslå regeringen att en utredare tillsätts för
att klarlägga behovet av att i särskild ordning säkerställa de medicinska
utrednings- och vårdresurserna som socialförsäkringsorgancn behöver ha
tillgång till för bedömning av försäkringsiircndcn. Därvid hör också förutsättningarna för att föra över riksförsäkringsverkets sjukhus i Nynäshamn
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och Tranås till landstingskommunalt huvudmannaskap prövas.
För budgetåret 1985/86 beriiknar jag de sammanlagda kostnaderna under
detta anslag till 44 700 milj. kr. Det innebiir en ökning med 3 250 milj. kr.
jämfört med innevarande budgetår.
Utgifterna för de olika pcnsionsförmånerna framgår av följande sammanställning.

Pensionsförman

Beräknade utgifter, milj. kr.

Ålderspension
Förtidspension
Hustrutill~igg

Änkepension
Huvudfall
Övergängsfall
Handikappersättning

198.'i/86

Föriindring
från J984/8.'i

33 776
8 142
77-:,

+ 2 531
+ 654

I 460
13
4.D
61
42

Barntillägg
Vissa undersökningar m.m.

44700

24

+
+
+
+

3(1
J
42
I
11

+ 3 250

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Folkpensioner för budgetåret 1985/86 anvisa ett förslagsanslag av 44 700 000 000 kr.

D 3. Bidrag till kommunala bostadstillägg till folkpension
1983/84
1984/85
1985/86

Utgift
Anslag
Förslag

809 185 064
720 000 000
710 ()()() ()()()

Från detta anslag finansieras statsbidrag till kommunernas kostnader för
kommunala bostadstillägg till folkpension (KBT). Statsbidrag utgar under
förutsättning att kommunen före avdrag pä grund av inkomst täcker minst
80 r;;. av den del av elen månatliga bostadskostnaden som överstiger 80 kr.
men inte 800 kr. för ogift pensionär och 950 kr. för makar. Kommuner
erhåller statsbidrag med 25 <;'( av sina bidragsberättigandc kostnader för
KBT.
KBT betalas ut av riksförsäkringsverket varje mimad gemensamt med
folkpension. Kostnaderna förskotteras av staten och päförs kommunerna
följande år genom avräkning mot kommunalskattemedel som betalas ut tolv
gånger om året. Därvid sker också beräkning av statsbidraget. Anslaget för
budgetåret 1985/86 avser halva statsbidragsheloppen för vardera kalenderåret 1984 och 1985.
Bestämmelserna om statsbidrag till kommunala bostadstilliigg till folkpen-
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sion finns i lagen ( 1962:392) om hustrutillägg och kommunalt bostadstillägg
till folkpension och förordningen ( 1979:830) om statsbidrag till kommunalt
bostadstillägg till folkpension.
Riksdagen har nyligen antagit regeringens förslag (prop. 1984/85:85. SfU
14, rskr 92) om kompensation för den nya fastighetsskatten för de
pensionärer som bor i egen fastighet med högt taxeringsvärde och som på
grund av låg inkomst uppbiir KBT. Förslaget innebär att vid inkomstberäkningen till KBT enligt 5 § lagen ( 1962:392) om hustrutilliigg och kommunalt
bostadstillägg tas fastighetens taxeringsvärde upp till en fjiirdedel i stället för
hälften vid förmögenhetsberiikningen. Ändringen träder i kraft den I januari
1986 och pflverkar säledes inte anslaget för hud get året I 985/86.

RiksförsäkringS\'erkcr

På grundval av nu gällande lagstiftning har riksförsäkringsverket beräknat
anslagsbehovet för budgetåret 1985/86 till 710 milj. kr. Detta belopp hänför
sig dels till illc;rstående halv årskostnad på 358 milj. kr. för år 1984. dels halv
årskostnad på 352 milj. kr. för bidrag.såret 1985. Minskningen beror bl.a. på
den successiva ökningen av utgående ATP.

Föredragandens överväganden

Jag har inget att erinra mot riksförsäkringsverkets anslagsberäkning.
Jag hemställer att regeringen föreslfa riksdagen
att till Bidrag ri// kommunalu bosradstillägg till folkpension för
budgetåret 1985/86 anvisa ett förslagsanslag av 710 000 000 kr.

D 4. Vissa
1983/84
1984/85
1985/86

~·rkesskadccrsättningar

Utgift
Anslag
Förslag

m.m.

2 881 244
2 900 000
3 250 000

Från anslaget bekostas tillägg på vissa äldre livräntor samt ersättning i
anledning av skadefall. där ersättningen på grund av speciella författningar
eller särskilda beslut helt eller delvis utgår av statsmedel.

Rik.1försäkri11gs1·erke1

För hudgetaret 1984185 beräknas medelshehovet för uppräkning av vissa
iildre livräntor från arbetsskade- resp. fiskarförsäkringsfondcn till ca
0.55 milj. kr. och för ersättning enligt särskilda författningar till ca
2,65 milj. kr.. varav kostnaderna för skadefall inträffade före juli 1977
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beräknas uppgt1 till ca 1,25 milj. kr. och kostnaderna för nytillkomna skador
till ca I ,4 milj kr. Riksförsäkringsverket föresliir att anslaget förs upp med
3,2 milj. kr.

Föredragandens öven·äganden
Jag har med utgångspunkt i riksförsäkringsverkets kostnadsberäkningar
och med beaktande av utvecklingen av basbeloppet under åren J985 och 1986
beräknat kostnaderna för anslaget till 3 250 000 kr.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Vissa yrkesskadeersättningar m.m. för budgetåret 1985/86
anvisa ett förslagsanslag av 3 250 000 kr.

5 Riksdagen 1984185. 1 sam/. Nr

J()(J
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E. Hälso- och sjukvård m.m.
Under detta avsnitt redovisas statliga myndigheter och vissa andra organ
som iir verksamma inom hälso- och sjukvården. Vidare redovisas bidrag till
utbildning: av personal samt till hiilsoupplysning:. I avsnittet redovisas
samtliga anslag som behandlar verksamheter inom häbo- och sjukviirden
förutom statens ersiittningar till sjukförsiikringen.
I liilso- och sjukvt1rden är en av de mest omfattande verksamheterna i
samh{illet. De samlade kostnaderna beräknas år 1984 uppga till ca
65 miljarder kr. vilket motsvarar närmare I 0 <,:(.av bruttonationalprodukten.
Huvuddelen av verksamheten finansieras av landstingsklrnrnrnnala medel.
De statliga bidragen och crs:ittningarna friln den allm:inna försäkringen
svarar sammantaget för niirmare en fjiirdedel av samhiillets kostnader för
hiilso- t>ch sjukvitrd.
Hälso- och sjukvftrdsscktnrn sysselsiitter mer än 400 000 personer eller ca
8 ~·;. av arbetskraften. Över 80 '>(.av de anstiillda inom hiilso- och sjukvården
är kvinnor.
Den kraftiga expansion som karakteriserade hälso- nch sjukvårdssektorns
utveckling under 1970-talct har under 19~0-talet beg:riinsats väsentligt. Detta
har bl.a. medfört ökade krav pä omfördelning av befintliga resurser för att
säkerstiilla prioriterade m{tl för verksamht:ten.
I hälso- och sju kvttrdslagen ( 1982: 763) anges att det övergripande målet
för hiilso- och sjukvilrden iir en god hälsa och värd pii lika villkor for hela
befolkningen.
I ett historiskt perspektiv kan konstateras att folkhälsan förbättrats för alla
ålders- och samhiillsgrupper. Avgörande för denna hälsoutveekling har varit
förbättrade livsvillkor i frf1ga om hygien. bostiider. kost och arbetsmiljö m.m.
Samtidigt finns det fortfarande stora möjligheter att ytterligare förbättra
folkhiilsan. Det ätcrspcglas hl.a. i de skillnader mellan olika social- och
yrkesgrupper som fortfarande finns i möjligheterna att leva ett hälsosamt liv i
dagens Sverige. Allmiint sett är arbetare och lägre tjänstemiin utsatta för fler
och större hiilsorisker än befolkningen i övrigt. Speciellt utsatta är de som
arbetar inom vissa risk yrken och de som iir eller löper risk att bli arbetslösa.
Ökade hiilsorisker finns ocksä bland vissa grupper av ensamboende. främst
tidigare gifta. och bland invandrare. Orsakerna till dessa skillnader är främst
olika arbetsvillkor och livsvillkor i iivrigt samt skillnader i levnadsvanor.
Mot denna bakgrund framstin det som särskilt angeliigct att inom ramen
för den allmiinna folkhiilsopolitiken iig:na siirskild uppmiirksamhct {1t
förebyggande insatser. som kan öka möjligheterna for utsatta grupper att
leva ett hiilsosammare liv.
Socialstyrelsen har - bl.a. fr{m dessa utg<'mgspunkter - i anslutning till
årets <rnslagsframstiillning rcdm·isat en fem;irspJan fiir det individ- och
samhiillsinriktade förebyggande arbetet. Styrdsen har vidare en viktig
uppgift att stiidja landstingens verksamhet \·ad ;1\'Ser hiilsoupplysning. Detta
sker genom bl.a. utveckling:sarbctc. förmedling av erfarenheter och kunska-
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per samt genom att initiera insatser för särskilda m{tlgrupper. Jag föreslår i
det följande en uppräkning av anslaget till hälsoupplysning med

1 milj. kr.
Cancerkommitten har i sitt betänkande (SOU 1984:67) Cancer - orsaker.
förebyggande m.m. pekat främst pa kosten och rökningen som orsak till
många fall av cancer. Som framgår av det följande pagår prcliminiira
överläggningar mellan representanter för näringslivet och staten om att bilda
en ideell förening med huvudsakligt syfte att stödja och initiera kollektiv

forskning rörande samband mellan kost och hälsa.
Tidig upptäckt av sjukdomar är ett annat led i en offensiv hälsopolitik. Den
försöksverksamhet med mammografiundersökningar för att spåra bröstcancer som pågår i Kopparbergs och Östergötlands liins landsting är ett exempel
på denna typ av verksamhet som stötts med statliga medel. Resultaten fr[in
denna undersökning kan enligt socialstyrelsen redovisas tidigast iir 1986.
Medel för denna försöksverksamhet beräknas i det följande under anslaget
E l. Socialstyrelsen. Under detta anslag beräknas även medel för en
undersökning om ett eventuellt samband mellan bröstcancer och långvarig
användning av p-piller.

Hälso- och sjukl'årdspolitiska proposiTioner år 1984
Regeringen har under år 1984 avliimnat följande propositioner med förslag
som bidrar till att förverkliga de övergripande malen om en god hälsa och
vård på lika villkor för hela befolkningen.
Ett viktigt led i detta arbete utgör de förändrade reglerna för ersättningarna från sjukförsäkringen och för vissa statsbidrag som angavs i proposition 1983/84:190 (SIU 31, rskr 393).
Det av riksdagen fastställda ersättningssystcmet innebär att huvuddelen av
de tidigare statsbidragen och de prestationsrelaterade försäkringsersiittningarna sammanförs till en schabloniserad allmän hiilso- och sjukvardsersättning. Ersättningen skall utgii med ett enhetligt belopp per invänare till
respektive sjukvärdshuvudman och innefattar ersättning för såväl offentlig
som privat vård. Genom denna reform underlättas en samplanering av den
offentliga och den privata vården. Det nya systemet ökar också möjligheterna att pä sikt uppnå en bättre balans mellan beh1w av vård och tillgång p{1
läkare såväl mellan som inom olika landstingsomradcn.
Genom det nya systemet avskaffas den prestationsrelaterade ersättningen
per Iiikarbesök eller per sjukvårdande behandling. Därmed ökar sjukvårdshuvudmännens möjligheter att utifrån lokala behov och förutsättningar
fördela resurserna mellan exempelvis förebyggande. vårdande och rehabiliterande insatser. Inom ramen för det nya ersättningssystemet har vidare det
särskilda bidraget till förebyggande insatser fördubblats samtidigt som
särskilda bidrag utgiir för hemsjukv{1rd och öppnare vårdfonner för
människor med psykisk sjukdom eller störning.
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En kontinuerlig uppföljning av de statliga ersättningarnas användning
kommer att genomföras liksom mer ingående analyser av utvecklingen inom
vissa prioriterade verksamhetsformer. Till den 1 oktober 1985 skall
socialstyrelsen i samverkan med Landstingsförbundet och Sjukvårdens och
socialvardens planerings-och rationaliseringsinstitut (Spri) klarlägga planerad och faktisk utveckling av landstingens förebyggande insatser. Under
budgetåren 1986/87 och 1987/88 kommer på motsvarande sätt primärvårdens
och den psykiatriska vårdens utveckling att utvärderas.
Regeringen har i november 1984 lämnat ett förslag till ny tandvårdslag till
riksdagen (prop. 1984185:79). Den nya tandvårdslagen anknyter nära till
hälso- och sjukvårdslagen. Målet för tandvården är en god tandhälsa och en
tandvård på lika villkor för hela befolkningen. En god tandvård skall lägga
särskild vikt vid förebyggande åtgärder. Den skall vara lätt tillgänglig och av
god kvalitet. Vi'trden skall bygga pa respekt för patienternas självbestämmande och integritet.
Landstingen ges ett utvidgat ansvar för befolkningens tandhälsa. De skall
planera all tandvård inom landstingsområdet, bade den egna och de privata
vårdgivarnas. Liksom i dag skall landstingen enligt lagen bedriva tandvård i
egen regi, folktandvård. Landstingen skall svara för tandvård åt barn och
ungdomar under 20 år och för specialisttandvården för vuxna. Enligt
propositionen bör landstingen också erbjuda tandvård till människor som är
intagna på landstingens vårdinrättningar och till vissa handikappade.
Till skillnad mot kraven i hälso- och sjukvårdslagen som riktas enbart mot
den landstingskommunala hälso- och sjukvården föreslås kraven på
tandvården i tandvårdslagen omfatta all tandvård, såväl folktandvården som
den privata tandvården. Detta syftar till att garantera patienterna en god
tandvärd, oavsett vilken tandläkare eller värdgivare de anlitar.
Regeringen har också förelagt riksdagen en proposition om familjeplanering och abortvård (prop. 1984/85:48). I propositionen föreslås allmänna
riktlinjer för abortvårdens innehåll och organisation och för preventivmedelsrådgivningen m.m. Vidare redovisas vissa åtgärder som regeringen har
beslutat om för att förbättra samlevnadsundervisningen i skolan.
Den 1 juli 1984 har nya bestämmelser om behörighet att utöva yrke inom
hälso- och sjukvården trätt i kraft. Genom lagen (1984:542) om behörighet
att utöva yrke inom hälso- och sjukvården m.m. jämte tillämpningsförordning (1984:645) har flera äldre lagar och förordningar i detta ämne upphört
att gälla. Genom den nya lagen införs dessutom fr.o.m. den 1januari1985
krav på legitimation för två nya yrkesgrupper, logopeder och psykoterapeuter.
Regeringen har oeks<"1 förelagt riksdagen en proposition (1984/85:89) om
företagshälsovård och arbetsanpassning. Som ett led i strävandena att
förebygga och eliminera ohälsa och olycksfall i arbetsmiljön läggs i
propositionen fram förslag om riktlinjer för företagshälsovårdens framtida
inriktning och utbyggnad.

Prop. 1984/85: 100

Bilaga 7 Socialdepartementet

69

Differentierade vårdavgifter

Jag tar härefter upp frågan om de differentierade vårdavgifterna. Jag vill i
sammanhanget erinra om att när dessa infördes efter en överenskommelse
mellan socialdepartementet under dåvarande socialministern Karin Söder
och Landstingsförbundet, och efter en proposition (1981182:22) om differentierade viirdavgifter för pensionärer vid sjukhusvård med dåvarande
statsrådet Karin Ahrland som föredragande, uttalades i en socialdemokratisk motion ( 1981/82:71) att konsekvenserna av de nya differentierade
vardavgifterna inte fick bli sådana att grundprincipen för hälso- och
sjukvården att ge sjuka, handikappade och äldre förbättrade möjligheter att
stanna kvar i eller återvända till ett eget boende och där tillförsäkras social
och medicinsk trygghet äventyrades. Vidare sades att sjukhusvistelsen inte
fär leda till sådana ekonomiska inskränkningar att man inte klarar av de
normala utgifter som hänger samman med det egna boendet. Inte heller
skulle de nya n:glerna få tillämpas så att familjesituationen för den som är
beroende av den sjukes inkomst utsattes för svåra påfrestningar. I motionen
framhölls att man vid tillämpningen av de differentierade vårdavgifterna
måste ta särskild hänsyn till förtidspensionärernas situation. Tillämpningen
skulle inte fä ske så att de nya reglerna kom att försvåra deras möjlighet att
bygga upp ett eget liv.
Motionärerna framhöll avslutningsvis att man pekat på en rad risker med
de nya reglerna och att man förordat en generös tillämpning. Man föreslog
därför att regeringen noga skulle följa hur de nya reglerna verkar i praktiken
och inom ett par år återkomma till riksdagen med en redovisning av denna
uppföljning.
Riksdagen beslöt att godkänna propositionen (SoU 1981/82:12, rskr 57)
och förutsatte att tillämpningen skulle följas upp och i lämpligt sammanhang
redovisas för riksdagen. I januari 1983 tillkallade jag en arbetsgrupp för att
göra en redovisning. Gruppen har överlämnat delrapporten (Ds S 1983:13)
Tillämpningen av differentierade vårdavgifter och slutrapporten (Ds S
1984: 10) Pensionärernas vårdavgifter vid sjukhusvård.
I slutrapporten har arbetsgruppen belyst två grundalternativ för avgifter
vid sjukhusvård för pensionärer, dels ett system med fasta avgifter och dels
ett system med differentierade vårdavgifter enligt modifierade regler.
Rapporten har remissbehandlats. Remissopinionen visar en klart negativ
inställning till att bevara det nuvarande systemet med differentierade
vårdavgifter. Också de remissinstanser som stöder tanken på en differentiering vill ha modifieringar av systemet. Med hänsyn härtill har jag kommit till
slutsatsen att det nuvarande systemet med differentierade avgifter bör
avskaffas i och med 1985 års utgång.
Ett nytt och enhetligt avgiftssystem bör utformas i kontakt med
Landstingsförbundet. Det bör utformas så att man tar särskild hänsyn till
utsatta grupper, t.ex. handikappade och människor med låga pensioner. För
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huvudparten av patienterna riiknar jag med att avgiften kommer att utgå med
ett enhetligt belopp. Avgiftssystemet bör utformas så, att sjukviirdshuvudmännens ekonomi inte försämras.
Jag avser att efter närmare överväganden återkomma med förslag till
regeringen om en proposition i dessa fr~lgcn till riksdagen under år 1985.

Planerade hälso- och sjukvärdspolitiska propositioner våren 1985
Under hösten 1984 har till regeringen överlämnats en rad betänkanden av
stor betydelse för den framtida hiilso- och sjukvårdens inriktning.
Hälso- och sjukvård inför 90-talet (]IS 90) - projektet har i huvudsak
slutförts och huvudrapporten (SOU 1984:39) har remissbehandlats under
hösten. Detta omfattande utredningsarhete som - förutom huvudrapporten
- omfattar ett tiotal underlagsstudier och expertrapporter (SOU
1984:40-49) utgör ett underlag för ett nytt principprogram för den framtida
hälso- och sjukvården. Speciell uppmärksamhet ägnas det förebyggande
arbetet på såväl nationell, regional som lokal nivå. Särskilda s.k. hälsopolitiska handlingsprogram redovisas som belyser hur man genom samlade
hälsopolitiska insatser kan reducera hjärt- och kärlsjukdomar och skador.
minska hälsorisker i boendemiljön och arbetslivet samt främja goda
kostvanor.
HS 90-utredningen har utifrån ett omfattande empiriskt material belyst
möjligheter att omstrukturera länssjukvården och säkerställa den planerade
utbyggnaden av primärvården.
HS 90-arbetet har under hälso- och sjukvårdsberedningen letts av en
arbetsgrupp med företrädare för staten, Landstingsförbundet, Spri och de
fackliga centralorganisationerna. Socialstyrelsen har svarat för utredningsarbetet.
Canccrkommittcn har som framgår av det föregående under hösten
presenterat sitt betänkande Cancer - orsaker, förebyggande m.m. Betänkandet remissbehandlas f.n.
I betänkandet konstateras att ett flertal av de stora folksjukdomarna har
vissa gemensamma orsakssamband. Ett framgångsrikt förebyggande arbete
måste därför enligt kommitten utgå från ett övergripande hälsopolitiskt
synsätt och samordnas av regeringen. Kommitten föreslår att ett rådgivande
organ för information och samordning i hälsofrågor inrättas och knyts till
socialdepartementet.
Canccrkommitten konstaterar att de stora yttre orsakerna till cancer har
samband med våra levnadsvanor. Förutom tobaksrökning har kosten stor
betydelse för totalantalet cancerfall. Även andra faktorer som har samband
med våra levnadsvanor kan bidra till utvecklingen av cancer. Specifika
kemisk<! faktorer som utpekats som starkt cancerframkallande uppskattas
däremot ge upphov till endast några enstaka cancerfall per år. Kommitten
föreslår en rad åtgärder för att begränsa cancersjukdomarna. En intensific-
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rad hälsoupplysning framstår därvid som en av de viktigaste ätgärdcrna.
De äldres och handikappades behov av en god vard och omsorg har ocks{1
uppmärksammats i det utredningsarbete som redovisats under hösten. I
betänkandet (SOU 1984:78) Bo på egna villkor som utarbetats i samverkan
mellan socialdepartementet och bostadsdcpartementet aktualiseras en rad
åtgärder som bidrar till att öka möjligheterna för äldre och handikappade att
fä vård i hemmet och i andra öppna vårdformer utanför institutionerna. Även
med denna generella inriktning mot ökat kvarboende och särskilda
stödbostäder kommer många äldre också i framtiden att leva långa perioder
på långtidssjukvtmiens institutioner. Den boendemiljö som dessa institutioner i dag erbjuder präglas alltför ofta av stora kvalitativa brister. Det är
därför synnerligen väsentligt att den positiva utvecklingen mot hättre livsoch boendemiljöer inom långtidssjukvården - bl.a. vid mindre lokala
sjukhem - påskyndas. I det fortsatta gemensamma utredningsarbctet inom
social- och bostadsdepartemcnten kommer dessa frågor att speciellt belysas.
Hälso- och sjukvårdslagens krav på att värden skall bygga på respekt för
patientens självbestämmande och integritet kommer att ges särskild uppmärksamhet i detta sammanhang.
Den psykiatriska vården är stadd i en snabb utveckling både innehållsmässigt och vårdorganisatoriskt. En helhetssyn på människan där man samtidigt
tar tillvara såväl medicinsk som social och psykologisk kompetens i
behandlingsarbetet har vunnit gehör. En snabb förändring pägår från
psykiatrisk vård vid stora mentalsjukhus till vård vid decentraliserade mindre
enheter med öppna och halvöppna vårdformer. Av största betydelse är
därvid att landsting och primärkommuner gemensamt planerar och genomför den vård och det stöd som människor med psykisk störning behöver i sin
livsmiljö. Här har också klientorganisationer och andra folkrörelser en
mycket viktig roll. För att stimulera en utveckling mot öppnare vårdformer
inom psykiatrin utgår som jag tidigare nämnt en särskild ersättning till
sjukvårdshuvudmännen inom ramen för det nya ersättningssystemet.
Minskningen av den slutna vårdens omfattning inom psykiatrin har gått
snabbare än beräknat. Antalet vårdplatser har minskat med cirka 35 %
under det senaste decenniet och antalet vårdplatser i den slutna vården
beräknas under ytterligare ett antal år fortsätta att minska med ca 1000 per
är. Antalet inneliggande patienter som vårdas med tvång har under den
senaste fyraårsperioden minskat till hälften. Utvecklingen går mot fler
vårdtillfällen och kortare vårdtider. För att förändringen skall kunna
fortsätta krävs insatser även från andra sektorer än hälso-och sjukvården. På
uppdrag av socialdepartementet har rapporten (Spri 176:84) Psykiatri i
samverkan utarbetats gemensamt av socialstyrelsen, Landstingsförbundet,
Spri och Svenska kommunförbundet.
I augusti 1984 överlämnade den särskilda utredaren med uppdrag att göra
en översyn av vissa ansvarsfrågor inom hälso- och sjukvården sitt betänkande
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( Ds S I 984: 12) Vissa ansvarsfragor i hälso· och sjukvård. Under hösten har
journalutredningen avliimnat sitt huvudbetiinkande (SOU 1984:73) Patientjournalen med förslag till lag om patientjournaler. som avses gälla för all vård
av patienter. Vidare har en särskild arbetsgrupp inom socialdepartementet i
rapporten (Ds S 1984:15) Förtroendenämnder inom hälso- och sjukvården
redovisat en utvärdering av pågående försöksverksamhet med förtroendeniimnder inom hälso- och sjukvarden samt avgett förslag till framtida
reglering av verksamheten. Dessa betänkanden och rapporten har rcrnissbehandlats och förslagen bereds f.n. inom regeringskansliet.
Jag avser att frireslå regeringen att förelägga riksdagen en samlad hälsooch sjukvi"irdspolitisk proposition våren 1985 baserad bl.a. pä HS 90utredningens och cancer kommittens betänkanden.
I den hälso- och sjukvårdspolitiska propositionen avser jag att även ta upp
vissa aspekter
den framtida psykiatriska vården med utgångspunkt i
socialberedningens betänkande (SOU 1984:64) Psykiatrin, tvånget och
rättssäkerheten. Övriga delar av detta betänkande kommer att behandlas i
en särskild proposition under är 1985.
Under vårriksdagen avser jag också att föreslå regeringen att lägga fram en
proposition baserad på betänkandet (SOU 1984:82) Apoteksbolaget mot år
2000 från I 983 års läkemedelsutredning. Utredningen föreslår ett nytt avtal
mellan staten och Apoteksbolaget AB. Utredningen fortsätter sitt arbete
med en översyn av bl.a. läkemedelslagstiftningen. Detta utredningsarbete
beräknas vara avslutat före 1985 års utgång.
- Jag avser vidare att föresl~i regeringen att förelägga vårriksdagen förslag
avseende verksamhet, lokalis<.:ring och organisation av statens bakteriologiska laboratorium (SBL).
Jag avser också att under år 1985 föreslå regeringen att lägga fram en
proposition om ett förändrat crsättningssystem inom tandvården.

pa

Pågående och nyligen avslwade hälso- och sjuhårdspolitiska utredningar
Utredningen om den framtida psykiatriska barn- och ungdomsvården. En
slutrapport väntas under våren I 985.
Utredningen
om
dödsbegreppet
har
avlämnat
betänkandet
(SOU I 984:79) Dödsbegreppet. Efter remiss planeras en proposition till
höstriksdagen 1985.
Utredningen om hybrid-DNA-kontrollen har lagt fram betänkandet
(Ds A 1984:5) Behövs Hybrid-DNA-kontrollen? I betänkandet konstateras att det alltjämt finns behov av delegationen för hybrid-DNA-frågor
som ett expertorgan för upplysning och rådgivning. Däremot saknas det
enligt utredningen skäl att inrätta en särskild beslutsmyndighet på
hybrid-DNA-området.
Gen-etik-kommitten har överlämnat betänkandet (SOU 1984: 188)
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Genetisk integritet. I kommittens betänkande belyses den snabba
utveckling som f.n. sker inom det gentekniska området. Möjligheter att
tillämpa gentekniken p~1 människa, foster och embryon har aktualiserat
viktiga etiska frågor. I betänkandet föreslås etiska normer för genteknikens användning på människa samt vid forskning och försök med sådan
teknik. Betänkandet remissbchandlas f.n.
Smittskyddsutrcdningen beräknas avlämna sitt betänkande inom kort.

Nyligen tillsatta och planerade utredningar
De förändringar av förutsättningar för och inriktningen av hälso-och
sjukvården som avses att redovisas hl.a. i den hälso- och sjukvårdspolitiska
propositionen varen 1985 ställer delvis nya krav på hälso- och sjukvårdens
personal. Mot denna bakgrund har jag för avsikt att föreslå regeringen att
tillkalla en utredning med uppdrag att göra en översyn av läkarnas fortsatta
vidareutbildning.
Därutöver planeras - i enlighet med förslag i HS-90 utredningen - en
översyn av olika vårdutbildningar. Detta arbete, som kommer att initieras
under år 1985. avses ske i nära samverkan mellan social-, utbildnings- och
arbetsmarknadsdepartementen.
En kommitte har under hösten tillsatts med uppdrag att överväga frågor
som rör den alternativa medicinens ställning i vårt samhälle (Dir. 1984:46). l
uppdraget ingår även att utvärdera lagen (1981:50) med bestämmelser om
vissa medel avsedda för injektion samt att göra en översyn av den s.k.
kvacksalverilagen (1960:409).
Jag avser att föreslå regeringen att en utredning tillkallas för att lämna
förslag till åtgärder för att förbättra den medicintekniska säkerheten.

E 1. Socialstyrelsen

1983/84
1984/85
1985/86

Utgift
Anslag
Förslag

128 455 603
125 900 000
133 977 000

Socialstyrelsen är central förvaltningsmyndighet för ärenden som rör
socialtjänst, hälso- och sjukvård, tandvård, läkemedel, hälsoskydd. omsorger om psykiskt utvecklingsstörda samt frågor som rör alkohol och andra
missbruksmedel.
Riksdagen har på grundval av proposition 1979/80:6 fattat principbeslut
om socialstyrelsens framtida uppgifter och organisation (SoU 45, rskr 386).
Den nya organisationen har trätt i kraft den 1 juli 1981 och skall i huvudsak
vara genomförd under budgetåret 1984/85.
Socialstyrelsen är organiserad på fem avdelningar, en för förebyggande
arbete och planering, en för socialtjänst, en för hälso- och sjukvård, en för
läkemedelsärenden samt en för administration. Styrelsen utgörs av general-
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direktören, en övcrdirektör och elva särskilt förordnade ledamöter. I
styrelsen ingår även personalföreträdare.
Läkemedelskontrollen behandlas under anslaget E 2. Statlig kontroll av
läkemedel m.m.

1984/85

Beräknad ändring 1985/86
Socialstyrelsen

+ 4 114

468 1

Personal (helår)

Föredraganden

+ 20

Anslag
Utgifter
Förvaltningskostnadcr
(därav lönekostnader)
Lokalkostnader
Öniga utgifter
Telefonväxel
Uppdragsforskning

104 449 000
( 81482000)
19510000
723 000
2 070000

126 752 000

Inkomster
Försäljning av
publikationer
Ersättning för telefonkostnader, kontorsservice samt för viss
administrativ service
Avgifter för godkännande
av tandtekniska
laboratorier m.m.

Nettoutgift
1 Helårsarhetskraft för
2 Exkl. L-ATF 1984.

+ 9 198 0002

7140000)
- I 179 000
+
58 000

(+ 7 461000)

- 1 179 000
58 000

+

+ 1200000

Summa utgifter

Summa inkomster

+ 12 039 000
(+

+ 12 118 000

+ 8 077 000

+ 12 118 000

+ 8 077 000

850 000

1 000

1 000
852 000
125 900 000

vilka medel beräknats under anslaget E I.

Socialstyre/sen

Socialstyrelsen föreslår i sin anslagsframställning bl.a. följande
1. Pris- och löneomräkning m.m. + 4 492 000 kr.
2. Ökade medel behövs för 1) kompensation för tjänstetidsklasser, 2)
administration av statsbidragen till barnomsorgen. 3) förstärkning av
tillsynsverksamheten, 4) arbete med hälso- och sjukvårdspersonalregistren, 5) informationsverksamhet, 6) specialnummer av lnvandrartidningen. 7) psykiatriska nämndens verksamhet.
3. Medel för beredskapsbyrån förutsätts beräknas i särskild ordning.
4. Huvudförslaget fördelas över en treårsperiod med en resursminskning på
5 % under det tredje budgetåret. En del av detta minskade resursbehov är
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en konsekvens av ett minskat lokalbehov.
5. Medel behövs för uppdragsforskning inom det miljömedicinska området.

Föredragandens Öl'erväganden

Medel för socialstyrelsens verksamhet har fr.o.m. budgetåret 1984/85
beräknats med utgångspunkt från den nya organisationen. Socialstyrelsen
har därutöver fr.o.m. samma budgetår tillförts vissa resurser för arbetsuppgifter som tillkommit efter riksdagens beslut om den nya organisationen
(prop. 1979/80:6, SoU 45, rskr 386).
Enligt riksdagens beslut om socialstyrelsens uppgifter och organisation
skall en förstärkning ske av resurserna inom vissa prioriterade områden.
Denna förstärkning kom delvis till stånd under budgetåret 1984/85.
Vid socialstyrelsen kommer även under budgetåret 1985/86 att finnas
arbetsuppgifter, bl.a. inom den rättspsykiatriska verksamheten, som enligt
propositionen om socialstyrelsen skall överföras till andra huvudmän. Vidare
kommer att finnas vissa arbetsuppgifter, bl.a. den föredragandeservice som
socialstyrelsen ger till hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd samt administrationen av hälso- och sjukvårdspersonalregistren, vars omfattning inte kunnat
bestämmas närmare i avvaktan på en översyn. Medel för dessa arbetsuppgifter har inte alls eller endast delvis beräknats i den nya organisationen. För att
skapa finansiellt utrymme för dessa arbetsuppgifter kommer den av riksdagen beslutade återstående förstärkningen av resurserna vid socialstyrelsen
inte heller att kunna komma till stånd under budgetåret 1985/86.
En ny organisation av beredskapsfrågorna har fastställts av regeringen i ett
beslut den 18december1984. De arbetsuppgifter som kvarligger övergångsvis beräknas vara överförda till andra huvudmän fr.o.m. budgetåret 1986/87.
Jag har beräknat medel för såväl den nya organisationen av beredskapsfrågor
som de uppgifter som kvarstår inom beredskapsområdet övergångsvis under
detta anslag.
Omorganisationen av socialstyrelsen kommer att helt avslutas i och med
utgången av budgetåret 1986/87.
Jag har vid min medelsberäkning för budgetåret 1985/86 utgått från
socialstyrelsens huvudförslag som fördelas över en treårsperiod med en
minskning av resurserna med 5 % under budgetåret 1987/88. Jag bedömer att
det av socialstyrelsen angivna huvudförslaget ger socialstyrelsen nödvändig
tid för att dels helt avsluta den år 1981 påbörjade omorganisationen dels
förbereda en ytterligare omstrukturering av verksamheten. Eventuell övertalighet vid socialstyrelsen från och med budgetåret 1987/88 får lösas på det
sätt som generellt gäller inom statsförvaltningen, d. v.s. med trygghetsavtalet
(TrA-S) och anslutande bestämmelser (jämför prop. 1983/84:42 om trygghetsfrågor i statlig anställning m.m.).
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Jag har vid beräkning av medel för socialstyrelsens bidrag till kontorsdrift
m.m. i kv. Garnisonen samt lokalkostnader utgått från byggnadsstyrelsens
uppgifter, vilka innefattar en 2 rk-ig utgiftsminskning.
Under anslaget har jag beräknat medel för databehandling och statistikbearbetning av resultat från fortsatt försöksverksamhet i socialstyrelsens regi i
Kopparbergs och Östergötlands läns landsting med mammografiundersöl<·
ning för att upptäcka bröstcancer.
Jag har också beräknat medel för en undersökning om ett eventuellt
samband mellan bröstcancer och långvarig användning av p-piller.
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget för nästa
budgetår till 133 977 000 kr.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att

till

Socialstyre/sen

för

budgetåret

1985/86

anvisa

ett förslagsanslag av 133 977 000 kr.

E 2. Statlig kontroll av läkemedel m.m
1983/84
1984/85

Utgift
Anslag

43 068 729
1 0001

1985/86

Förslag

1000

I

ny anslagskonstruktion

En farmacevtisk specialitet får i regel inte säljas utan att vara registrerad
hos socialstyrelsen. Varje registrerad farmacevtisk specialitet skall fortlöpande kontrolleras genom socialstyrelsens försorg. Inom socialstyrelsen
finns en särskild läkemedelsavdelning (SLA) som svarar för granskning och
analys av läkemedel m.m. Läkemedclsavdelningen utövar också kontroll av
fabrikssteriliserade engångsartiklar för hälso- och sjukvårdsändamål. radioaktiva läkemedel och naturmedel.
Läkcmcdelsavdclningen är lokaliserad till Uppsala. Vid avdelningen fanns
den 1 juli 1984 ca 150 tjänster.
Samtliga kostnader för kontrollen av läkemedel m.m. skall täckas med
avgifter: registrerings- och årsavgifter. Avgifter tas ut för farmacevtiska
specialiteter, nya indikationer för farmacevtiska specialiteter. naturmedel,
fabrikssteriliserade engångsartiklar för hälso- och sjukvårdsändamål, radioaktiva läkemedel samt diabetestest, som utgör kostnadsfria förbrukningsartiklar enligt särskild förordning.

Socialstyrelsen
Verksamheten omfattar följande tre huvudprogram.
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Program 1. Läkemedel före registrering

Programmet omfattar de verksamheter som ligger före en n:gistrering av
en farmacevtisk eller radiofarmacevtisk specialitet. Häri ingår arbetet med
ansökningar om förskrivning av preparat på licens, ansökningar om klinisk
prövning av läkemedel, arbetet med registrering av farmacevtisk eller
radiofarmacevtisk specialitet och godkännande av ny indikation för sådan
farmacevtisk specialitet som redan har registrerats för viss indikation.

Program 2. Läkemedel i användning

Programmet omfattar arbetet med kontroll av registrerad farmacevtisk
eller radiofarmacevtisk specialitet. Kontrollen sker utifrån medicinska,
biologiska och farmacevtiska krav. I programmet ingår vidare den inspektionsverksamhet som omfattar bl.a. tillverkare. partihandel och apc,tek.
Programmet innesluter även biverkningskontroll, tillsynsverksamhet samt
konsumtionsstudier och de informationsinsatser som i första hand riktar sig
till sjukhuspersonal och farmacevtcr.

Program 3. Kontroll av andra produkter än läkemedel

Programmet omfattar kontroll av produkter vid sidan av läkemedel sasom
fabrikssteriliserade engångsartiklar för sjuk- och hälsovård, naturmedel,
naturmedel för injektion, preventivmedel samt diabetestester.
I sin anslagsframställning för budgetåret 1985/86 har styrelsen redovisat ett
huvudförslag om 51 920 OUO kr. Av detta belopp är 3 654 000 kr. pris- och
löneomräkning. Därutöver har socialstyrelsen redovisat ett förslag om
utökad verksamhet om ytterligare ca 2.8 milj.kr. Av beloppet skall ca
1.3 milj. kr. användas i syfte att arbeta av balansen av ärende;:n rörande
registrt:ring av farmacevtiska specialiteter. Vidare skall ca 0,8 milj. kr. gå till
förstärkta resurser för biverkningskontrollen. Styrelsen avse;:r att tillskapa
organisatoriska förutsättningar för en utbyggd biverkningssektion genom att
sammanföra vissa resurser till en särskild enhet. Slutligen skall 0,7 milj. kr.
användas för registrering och kontroll av s.k. allergener. I den nordiska
bkcmedclsnämnden har riktlinjer för gemensamma regler rörande registreringskravcn för allergener utarbetats. Riktlinjerna har införts i de övriga
nordiska länderna.

Föredragandens överväganden

Malet för liikemcdelspolitikcn är att tillgodose människornas behov av
säkra och effektiva läkemedel till sii låga kostnader som möjligt för den
enskilde och samhället. Att uppmärksamma och förhindra allvarliga
Wkcmedelshiverkningar är en mycket viktig uppgift för samhällets läke;:rne-
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delskontroll. Jag beräknar vissa ökade resurser för styrelsens arbete med
biverkningskontrollen.
För att underlätta en flexibel användning av resurserna och en smidig
handläggning av registreringsärcndcna ändrades anslagskonstruktionen för
socialstyrelsens läkemedelsavdelning till uppdragsmodell fr.o.m. innevarande budgetår. Genom omprioriteringar inom sin verksamhet bör socialstyrelsen med hjälp av externa konsultinsatser kunna minska den balans av
obehandlade registreringsansökningar som finns. 1983 års läkemedelsutredning har bl.a. till uppgift att överväga åtgärder för att registreringen av nya
läkemedel skall bli så snabb som möjligt utan att säkerhetskraven eftersätts.
Utredningen skall slutföra sitt arbete före utgången av år 1985. För
registrering och kontroll av s.k. allergcnpreparat har jag beräknat vissa
resurser. Regeringen har den 6 december 1984 beslutat om lagrådsremiss
med förslag till lag om foder. Avsikten är att våren 1985 förelägga riksdagen
en proposition i frågan. Förslaget innebär bl.a. att vissa fodertillsatser som
inneht1ller antibiotika eller andra kemoterapcvtiska medel skall behandlas
som läkemedel. För att klara tillsynen och kontrollen av dessa har jag, efter
samråd med chefen för jordbruksdepartementet, beräknat resurser motsvarande en tjänst som veterinär. Denna verksamhet skall, liksom gäller för
övrig verksamhet, finansieras helt med avgifter.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Statlig kontroll ai· läkemedel m. m. för budgetåret 1985/86
anvisa ett förslagsanslag av 1 000 kr.

E 3. Statens rättskemiska laboratorium
1983/84
] 984/85
1985/86

Utgift
Anslag
Förslag

19 888 962
19 059 000
19 910 000

Statens rättskemiska laboratorium (SRL) har till uppgift att utföra
undersökningar av rättskemisk och blodgruppsserologisk art samt att bedriva
annan hithörande verksamhet med praktiskt och vetenskapligt syfte.
Laboratoriet är uppdelat på en kemisk och en blodgruppsserologisk
avdelning.
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1984/85

Beräknad ändring 1985/86
Socialstyrelsen

17 343 tJ()(I
( 13 '279 ()()())

Summa

Inkomster vid laboratoriet
som redovisas pft
budgetens inkomstsida
I

Föredraganden

96

Persunal
Anslag
Förvaltningskostnader
(därav lönekostnader)
Lokalkostnader
Uppdragsverksamhet
Engångs;rnvisning

79

I 715 000

+ 915 000
(+

628 000)

- 171000

+ 10220001
( + 76(1000)
171 000

l 000

+ 122 000
19 059 000

+ 1166 000

+ 851 000

8 500 000

Exkl. L-A TF ar 1984.

Socialstyre/sen
Antalet analyser vid den toxikologiska avdelningen har minskat något
under det senaste året. Analyserna har dock efter hand blivit allt mer
omfattande samtidigt som kraven på undersökningarnas kvalitet har ökat.
Även antalet ärenden vid alkoholsektionen har minskat något. Den särfinansierade verksamheten med analys av narkotika i urinprov fran personer som
är intagna på kriminalvårdsanstaltcr har däremot ökat kraftigt under senare
är.
Vid den blodgruppsserologiska avdelningen har bi1de antalet faderskapsärenden för basundersökning och antalet utvidgade rättsgenetiska undersökningar ökat avsevärt de senaste tvii aren. Även de kliniska utredningarna har
ökat under det senaste året.
Socialstyrelsen föreslår i sin anslagsframställning bl.a. följande:
1. Pris- och löneomriikning m.m. + 1 148 000 kr.
2. Det föreskrivna huvudförslaget innebär en reduktion med 404 000 kr. Det
sker bl.a. genom att kemiska avdelningens alkoholsektion. som tidigare
planerats. överflyttas friln Stockholm till Linköping.
3. Medel för miljöförbättrande åtgärder bör anvisas utöver huvudförslaget.
Kostnaderna för dessa beräknas till totalt 122 000 kr.

Föredragandens överväganden
För nästa budgetår har medel för myndighetens verksamhet beräknats
enligt ert ettårigt huvudförslag med en reduktion om 2 ~:·(. Med hänvisning
till sammanställningen förcslär jag att anslaget tas upp med 19 910 000 kr.
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Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Statens rä11skcmi.1·ka laboratorium för budget[1ret 1985/86
anvisa ett förslag~<rnslag av 19 91 () onn kr.

E 4. Statens rättsläkarstationer
1983/84
1984/85
] 985/86

Utgift
Anslag
Förslag

19 111 021
19 604 000
20 300 000

Statens rättsläkarstationer har till huvudsaklig uppgift att utföra rättsmedicinska undasökningar av olika slag såsom obduktioner, undersökningar av
misshandlade eller för brott misstänkta personer samt lahoratoricundcrsökningar. Riittsliikarstationerna är understiillda socialstyrelsen.
Rättsläkarstationer finns i Stockholm. Uppsala. Linköping, Lund, Göteborg och Umeå.

1984/85

Beräknad ändring 1985/86
Socialstyrelsen

Personal
Anslag
Förvaltning;;koslnader
(därav lönekostnade.r)
Lokalkosrn;tder
Ersättning enligt vissa

avtal, fiirs/ags1•is
Engangsanvisning

Summa
I

+ 6112

66 1/2
15 126 000
(12 898 000)
I 904000
I 084 000
I 350 000
19 664 000

Föredraganden

+ 2 746 000

+ I 268 OOOI

(+ 2477000)

( + 1055000)
+ 308 000

+ 308000
+

110000
750 ()(}()

+ 2 414 000

+

110001)
- I 050 000

+ 636 000

Exkl. L-ATF [tr 1984.

S11cialstyrelse11
Med hiinsyn till rättsmedicinens karaktiir - framför allt att verksamheten
styrs av förrättningar begärda av andra myndigheter - och att verksamheten
genom tidigare års snabba ökning av antalet förrättningar med blott
obetydlig personalökning: redan är hårt rationaliserad finns ingen möjlighet
att uppfylla kravet p[t en minskning av anslaget med 2t:'( årligen för statens
r<lttsläkarstationer. Om besparingar skall kunna göras måste antingen
författningsiindringar genomföras som minskar efterfritgan på rättsmedicinsk service eller beslut fattas om att någon av de mindre stationerna skall
avvecklas.
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Socialstyrelsen föreslf1r i sin anslagsframställning bl.a. följande:
I.
2.

3.

Styrelsen föreslår att huvudförslaget ej genomförs(+ 388 000 kr.).
Pris- och löneomräkning m.m. + I 098 000 kr.

I relation till verksamhetens omfattning och antalet läkartjiinster vid
övriga enheter är liikartjänststaten i Uppsala otillräcklig. En av styrelsen
inrättad extra avdelningsläkartjänst bör därför tillföras stationen i

4.

Uppsala inom ramen för löncomräknat anslag.
Verksamhetens omfattning och svårigheter att klara den ökade verksamheten vid sjukdom, semester m.m. har sedan flera ar gjort det
nödvändigt för styrelsen att inom ramen för befintliga medel inrätta en
tjänst som assistent vid stationen i Lund, en halvtidstjänst som obduktionsassistent och en halvtidstjänst som laboratorieassistent vid stationen i Uppsala och en halvtidstjänst som laboratorieassistent vid
stationen i Linköping. Vid stationerna i Göteborg och Uppsala har
inrättats en extra tjänst. resp. en halv tjänst som ekonomibiträde.
Styrelsen hemställer att dessa av socialstyrelsen inrättade extra tjänster
förs över till ordinarie personalstat inom ramen för pris- och löneomräk-

5.

nat anslag.
Med hänvisning till arbetsbelastningen vid rättsläkarstationerna hemställer styrelsen om medel för att inrätta en tjänst som laboratorieassistent vid stationen i Stockholm, en halvtidstjänst som kansliskrivare vid

6.

7.

8.
9.

stationen i Umeå. två tjänster som överläkare vid stationen i Lund. en
tjänst som avdelningsläkare vid stationen i Linköping samt två tjänster
som avdelningsläkarc vid stationen i Umeå. Kostnaden härför.
l 670 000 kr., ryms inte inom ramen för löneomräknat anslag.
Fördelningen mellan olika läkarkategorier är ogynnsam för rättsläkarna
jämfört med hälso- och sjukvårdssektorn i övrigt. Sålunda föreslår
styrelsen att samtliga avdelningsläkartjänster omformas till tjänster för
biträdande överläkare samt på motsvarande sätt underläkartjänster görs
till avdclningsläkartjänster. Detta skulle innebära en merkostnad för
löner med 298 000 kr.
Styrelsen hemställer att 48 000 kr. tillförs som vikariatsmedel för
tjänsten som rättsodontolog vid stationen i Stockholm.
Särskilda inventariemedel m.m. för bibehållen verksamhet bör återinföras ( + 600 000 kr.).
Reseersättning, 20 000 kr .. bör införas för rättsodontologen vid rättsläkarstationen i Stockholm.

10. Överflyttning av medel, 30 000 kr., från domstolsverket för att täcka
kostnader i samband med rättsläkares sakkunniguppdrag vid domstol.

Föredragandens ö1•erväganden
Myndigheten har hemställt om undantag från huvudförslaget. Med hänsyn
till de skäl härför som myndigheten anfört bör enligt min mening statens
6 Riksdagen 19841!15. I sam/. Nr 100

Prop. 1984/85: 100

Bilaga 7

Socialdepartementet

82

rättsläkarstationer budgetaret 1985/86 undantas från tillämpningen av
huvudförslaget. Det finansieras genom omprioritering av anslagsmcdcl inom
huvudtiteln.
Med hänvisning till sammanstiillningen beräknar jag anslaget för niista
budgetår till 20 300 000 kr. Av anslaget avser 298 000 kr. omvandling av
läkartjänster på sätt som socialstyrelsen föreslagit under punkt 6 ovan. Till
utbyte av försliten utrustning, framför allt av sådan som kan vara befogad av
arbctarskyddsskäl. har jag beräknat 300 000 kr. Av anslaget avser 50 000 kr.
resecrsättning till rättsodontolog samt ersättning i samband med rättsläkares
sakkunniguppdrag vid domstol.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Statens rättsläkarstationer för budgetaret 1985186 anvisa ett
förslagsanslag av 20 300 000 kr.

E 5. Rättspsykiatriska stationer och kliniker

1983/84
1984/85
1985/86

Utgift
Anslag
Förslag

72 785 379
75 234 000
79 550 000

Från anslaget bekostas verksamheten vid rättspsykiatriska stationer och
kliniker.
De rättspsykiatriska stationernas och klinikernas uppgift är att utföra
rättspsykiatriska undersökningar och läkarundersökningar enligt personundersökningslagen av häktade och icke häktade personer misstänkta för brott.
Vidare bedrivs viss värd samt rättspsykiatrisk forskning och utbildning.
Det rättspsykiatriska undersökningsväsendet har socialstyrelsen som
chefsmyndighet.
Rättspsykiatriska stationer finns i Linköping, Örebro och Umeå. Rättspsykiatriska kliniker finns i Stockholm, Uppsala, Lund och Göteborg.
Den nya kliniken i Umeå har ännu inte kunnat tas i bruk som planerat.
Lokalerna utnyttjas f.n. för den rättspsykiatriska stationens verksamhet samt
av Västerbottens läns landstingskommun.
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Beriiknad iindring I985i86

19!W85

Persona/l

83

Socialstyrelsen

Föredraganden

+ 4 735 000
(+ 6840000)
+ I 083 000

(+ 2 874 (l(lf})

296

Anslag

Utgifter
Förvaltningskostnader
(därav lönekostnader")
Lokalkostnader
Ersättning enl.
vissa avtal

52 497 uou
(44 779 000)
11 262 (J()()

Summa utgifter

+ 3 389 ()()(13
+ 457 000

l I 530 000

+

75 289 000

+ 6 288 000

+4316000

+ 6 288000

+ 4316000

470 OUO

-t-

470 000

Inkomster
Uppbördsmedel
1'iettouti:ifter

55 000
75 234000

Umcastationcns tjänster ej upptagna. (Upphör när kliniken i Umea tas i bruk).
Exkl. löner till städpersonal.
3 Exkl. L-ATF år 1984.
I

2

Socialstyre/sen
Socialstyrelsen föreslår i sin anslagsframställning bl.a. följande:
l. Pris- och löneomräkning m.m. + 6 288 000 kr.
2. Styrelsen föreslår att huvudförslaget fördelas över en treärsperiod med
fördelningen 113 år 86/87 och 213 år 87/88.
3. Från anslagsposten Ersättning enligt vissa avtal täcks andra omkostnader
än lokalkostnader vid de rättspsykiatriska stationerna och klinikerna
enligt de avtal som träffats eller kommer att träffas med vederbörande
landstingskommun eller kommun. Beträffande kliniken i Umea skall
dock den totala driftkostnaden belasta anslagsposten.
4. Inkomsterna från försäljning av terapialskr beräknas för budgetåret
1985/86 till 55 000 kr.

Föredragandens överväganden
En särskild arbetsgrupp inom socialstyrelsen har utarbetat ett planeringsunderlag, "Förslag till rättspsykiatrisk regionvård", som överlämnats till
socialdepartementet. En av huvudpunkterna i förslaget är att ansvaret för
rättspsykiatriska undersökningar samordnas med vårdansvarct för motsvarande patientkategorier inom allmänpsykiatrin. Enligt förslaget kan vårdplatserna på ett helt annat sätt än f.n. flexibelt användas för såväl
undersökningar som vård. Därigenom ökar kapaciteten väsentligt inom
rättspsykiatrin. Förslaget har remissbchandlats och bereds inom regeringskansliet.
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Myndigheten har hemställt om att huvudförslaget fördelas över en
treårsperiod, utan någon besparing budgetåret 85/86. Med hänsyn till de skäl
som myndigheten anfört bör enligt min mening rättspsykiatriska stationer
och kliniker budgetåret 85/86 undantas från tillämpningen av huvudförslaget. Det finansieras genom omprioritering av anslagsmedel inom huvudtiteln.
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till
79 550 000 kr.
Jag hemstiiller att regeringen förcsl~tr riksdagen
att till Rä1tspsykiatriska stationer och kliniker för budgetåret
1985/86 anvisa ett förslagsanslag av 79 550 000 kr.

E 6. Statens miljömedicinska laboratorium
1983/84
1984/85
1985/86

Utgift
Anslag
Förslag

18 733 278
19 399 000
19 468 000

Statens miljömedicinska laboratorium (SML) har till uppgift att inom den
fysikaliska och kemiska miljömedicinen samt hälsoskyddet bedriva långsiktig forskning samt undersöknings-, utrednings- och utbildningsvcrksamhct.
Laboratoriet medverkar i det intcrnationeila hälsovårdsarbetet. främst inom
WHO:s miljömedicinska program. Socialstyrelsen är chefsmyndighet för
laboratoriet. En rådgivande nämnd med företrädare för huvudintressenterna
är knuten till laboratoriet och skall medverka i planeringen av verksamheten.
Laboratoriets arbetsuppgifter och organisation framgår av förordningen
(1980:571) med instruktion för statens miljömedicinska laboratorium.

1984/85

Beräknad ändring 1985/86
Socialstyrt:lsen

Personal
Ans la~
Förvaltningskostnader
(därav lönekostnader)
Lokalkostnader
Uppdragsverksamhet
Utrustning
Summa
1 Exkl.

L-ATF år 1984.

Föredraganden

94
14 773 000
(12 175 000)
2 925 llOO
1 000
1700000
19 399 000

+
(+
+
+

507 000
447 000)
325 000

+ 509 000 1
( + 382 OlMJ)
+ 325 000

180 000

- 765 000

+ I 012 000

+

69000
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Socials(~·relsen

Socialstyrelsen föreslår i sin anslagsframställning bl.a. följande:

1. Pris- och löneomräkning m.m. + 1210000 kr.
2. Huvudförslaget innebiir en reduktion med 378 000 kr. för budgetåret
1985/86. Socialstyrelsen föreslår att den generella nedskärningen vidtas
under en treårsperiod med 2 % nämnda budgetår och 0 resp. 3 % under
de två påföljande budgetåren. Det möjliggörs genom omprioriteringar
och förbättrad verksamhctsplanering.
3. Basal forskningsutrustning är en förutsättning för att laboratoriet skall
kunna bedriva verksamheten. Föråldrad och försliten utrustning behöver
ersättas. Den allmänhygieniska enheten behöver egen utrustning för
utvecklingen av den fysiologiska verksamheten. Utrustning lanas nu från
karolinska institutets fysiologiska institution. För den toxikologiska
verksamheten erfordras bl.a. en gaskromatografi-masspektrometer
(605 000 kr.) och en spektrofluorometer (309 000 kr.). Uppdragsverksamheten innebär ökade krav på modern och adekvat utrustning. Mot
bakgrund härav begär socialstyrelsen att 1 880 000 kr. anvisas för inköp av
utrustning.

Föredragandens överväganden
Hälsopolitiken måste i allt högre grad inriktas på att påverka livsmiljön.
Miljömedicinsk forskning är viktig för att få underlag för skade- och
sjukdomsförebyggande åtgärder inom olika samhällssektorer. Bristen pä
modern vetenskaplig utrustning är f.n. i viss utsträckning en hämmande
faktor för SML:s forskning. Jag beräknar 935 000 kr. för inköp av en
spektrometer och viss utrustning till den allmänhygieniska enheten.
För nästa budgetår har medel för myndighetens verksamhet beräknats
enligt ett treårigt huvudförslag med en reduktion om 2 % första året i
enlighet med socialstyrelsens förslag.
Med hänvisning till sammanställningen beräknar Jag anslaget till
19 468 000 kr.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Statens miljömedicinska laboratorium för budgetåret 1985/86
anvisa ett förslagsanslag av 19 468 000 kr.

E 7. Statens giftinformationscentral
1983/84
1984/85
1985/86

Utgift
Anslag
Förslag

4 500 766
4 630 000
5 053 000

Statens giftinformationscentral (GIC) svarar för information i akuta
förgiftningssituationer till allmänheten och till läkare. Upplysningarna
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lämnas på grundval av insamlad och bearbt!tacl information om ämnens
giftiga egenskaper. GIC betjänar hela landet. De flesta förfrågningarna
kommer från allmänheten. Verksamhetens tyngdpunkt ligger dock i besvarandet av kvalificerade medicinska frägeställningar frän läkare. G!C deltar
också i förebyggande arbete, undervisning och forskning.
Giftinformationscentralens arbetsuppgifter och organisation framgår av
förordningen (1982:442) med instruktion för statens giftinformationscentral.
Enligt avtal med Stockholms läns landstingskommun (SI.L) har staten
t.o.m. år 1984 fött utan ersättning för någon kapitaltjänstkostnad utnyttja
lokaler för GJC på Karolinska sjukhusets omrade. SLL svarar för fastighetsdrift m.m. Förhandlingar sker med SLL om vad som skall gälla fr.o.m. år
1985.
Socialstyrelsen är chefsmyndighet för GIC. som förestäs av en överläkare.

1984/85

Beräknad ändring 1985/86
Socialstyrelsen

Personal
Anslag
Förvaltningskostnader
därav lönekostnader)
Hyreskostnader

Summa
I

16

Föredraganden

+ 1 1/2

+ 5 1/2

+ I 603 000

+ 423 000 1

4 465 000
(4035000)
165 oou

(+ I 340 000)

(+ 393 000)

4 630 000

+ 1603 000

+ 423 000

Exkl. L-ATF år 1984.

Socialstyre/sen
Socialstyrelsen föreslår i sin anslagsframställning bl.a. följande:
1. Huvudförslag + 121 000 kr. Förslaget har beräknats efter pris- och
löneomräkning med + 235 000 kr. varefter 2 0(,. fråndragits. Socialstyrelsen hemställer emellertid om undantag från huvudalternativet eftersom
det rör sig om en relativt liten myndighet som har svårigheter att göra en
reduktion av medelsbehovet utan att verksamheten blir påtagligt lidande.
2. Pris- och löneomriikning m.m. 538 000 kr. 1 beloppet ligger ett särskilt
medelsbehov för expenser pä grund av kostnadsutfallet under budgetäret
1983/84.
3. GJC har två läkare. Tre läkare erfordras emellertid för bakjoursarbctet.
Även den ökade arbetsvolymen motiverar ännu en läkartjänst. Jourarbetets omfattning gör att ensamtjänstgöring för apotekare inte bör förekomma under kvällar och under dagtid pä helger. För en önskvärd dubbelbe-
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manning dessa tider behövs ytterligare tre apotekartjänster. För administrativa uppgifter behövs ytterligare 1 assistenttjänst och 112 bibliotekarietjänst. För de nya tjänsterna bör vidare beräknas kostnader för vikarier
m.m. ( + 1 159 600 kr.).
4. Avtal med SLL om hyreskostnaderna för tiden efter ar 1984 föreligger
ännu inte.

Föredragandens överväganden
Socialstyrelsen har hemställt om undantag från huvudförslaget för GIC:s
del.
Med hänsyn till de skäl som styrelsen anfört bör enligt min mening GIC
undantas för budgetåret 1985/86 från tillämpningen av huvudförslaget. Detta
finansieras genom en omprioritering av anslagsmedel inom huvudtiteln.
Statskontoret har redovisat resultatet av en organisationsöversyn med
anledning av regeringens uppdrag åt statskontoret att i samråd med
socialstyrelsen se över GIC:s organisation (Statskontorets rapport 1983:54).
Statskontoret har framhållit att den helt dominerande delen av GIC:s
verksamhet är en del av samhällets hälso- och sjukvårdssystem. Statskontoret anser därför att GIC bör överföras till landstingskommunal huvudman.
Detta skulle ge bättre förutsättningar för att pröva och bedöma kraven på
tillgänglighet, kvalitet och resurser för GIC:s verksamhet i relation till andra
insatser inom hälso- och sjukvårdsområdet.
Regeringen har uppdragit åt statens förhandlingsnämnd att förhandla med
berörda sjukvårdshuvudmän om deras deltagande i kostnaderna för verksamheten vid GJC fr.o.m. år 1982. Enligt regeringens beslut den 13
december 1984 skall nämnden därvid även förhandla om ett landstingskommunalt huvudmannaskap för GIC.
I avvaktan på resultatet av förhandlingarna utgår jag från den medelsram,
som f.n. står till centralens förfogande. Jag beräknar vidare medel för
sammanlagt 1 1/2 tjänster för administration och biblioteksgöromål enligt
socialstyrelsens förslag härom (3 ). Resursförstärkningen finansieras genom
omprioritering av anslagsmedel inom huvudtiteln.
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till
5 053 000 kr.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Statens giftinformatiomcentral för budgetåret 1985/86
anvisa ett förslagsanslag av 5 053 000 kr.

E 8. Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd
1983/84
1984/85
1985/86

Utgift
Anslag
Förslag

3 693 290
3 581 000
4 021 000
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Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd inrättades den 1 juli 1980 (prop.
1978179:220, SoU 1979/80: 16, rskr 1979/80: 130). Nämnden har till uppgift att
pröva ärenden enligt lagen (1980: 11) om tillsyn över hälso-och sjukvårdspersonalen m.fl. Närmare bestämmelser för nämndens verksamhet återfinns i
förordningen ( 1980:497) med instruktion för hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd. Nämnden består av ordförande och åtta andra ledamöter.

1984/85

Beräknad ändring 1985/86
Nämnden

Personal

14

Föreclragandc:n

(+ 3

Amlag
Förvaltningskostnadcr
(därav lönekostnader)
Lokalkostnader
Engångsanvisning
Summa

3 069 000
(2 283 000)
351 000
160 ouo

+ 969 000
(+ 724000)
+ 36 000
- 160 000

+ 564000
(+ 520000)
+ 36 000
- 160 000

3 581 000

+ 845 000

+ 440 000

Hälso- och sjuk11årdens ansvarsnämnd

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd föreslår i sin anslagsframställning
bl.a. följande:
I. Pris- och löneomräkning + 180 000 kr.
2. Det föreskrivna huvudförslaget innebär en reduktion av anslaget med
72 000 kr. Det innebär att i fortsättningen två tjänster måste hållas
vakanta. Det medför i sin tur längre handläggningstider och ökade

ärendebalanser. Den genomsnittliga handläggningstiden för ett ärende
uppgår f. n. till drygt ett år.
3. Nämnden yrkar medel för inrättande av tre tjänster, varav en för
administrativa göromål ( + 425 000). Härutöver begär nämnden lönemedel till en handläggartjänst i högst F 19 som f.n. hålls vakant

(+ 160 000).
4. Nämnden begär en uppräkning av anslaget med sammanlagt 208 000 kr.
för ökade kostnader för vikarier, utbildning av personalen, resor m.m.
Föredragandens överväganden

Med hänsyn till ärendebalanserna och den ökande ärendetillströmningen
har jag för budgetåret 1985/86 beräknat medel för en personalförstärkning
vid nämnden motsvarande kostnaderna för två handläggartjänster.
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget för nästa
budgetår till 4 021 000 kr. Myndigheten har hemställt om undantag från
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huvudförslaget. Med hänsyn till de skäl som myndigheten har anfört hör
enligt min mening hiilso- och sjukvårdens ansvarsnämnd undantas frän
tillämpningen av huvudförslaget. Finansieringen av de ökade utgifterna
under anslaget bör ske genom omprioritering av anslagsmedel inom
huvudtiteln.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Hälso- och sjuhårdens ans1·arsnämnd för budgetåret
1985/86 anvisa ett förslagsanslag av 4 021 000 kr.

E 9. WHO-enheten för rapportering a\' läkcmcdclshiYcrkningar.
1983/84
1984/85
1985/86

Utgift
Anslag
Förslag

1 087 371
1384000
1437000

Från anslaget bekostas driften av de operativa delarna av verksamheten
vid världshälsoorganisationens enhet för läkemedelsbiverkningar (WHO
Drug Monitoring Centre) som fr.o.m. den I januari 1978 har förts över till
Sverige och verkar som ett WHO Collaborating Ccntre. Verksamheten
bedrivs i stiftelseform.

1984/85

Beräknad ändring l 985i86
Stiftelst:n

Personal

Föredraganden

5

Anslag
Förvaltningskostnader
(därav lönckostnadt:r)
Lokalkostnader
Summa

98 000

+ 211 000
( + 126 000)
+ 11000

+ 48 000
(+ 22 000)
+ 5 000

1384 000

+ 222 000

+ 53 000

I 286 000
( 789 000)

Styrelsen för stiftelsen

Verksamhetens omfattning har ytterligare vuxit under budgetåret 1983/84
och fler biverkningsrapporter än tidigare har kommit in och bearbetats, drygt
67 000. Det innebär en ökning av databasen med drygt 22 %. Databasen
innehöll den 30 juni 1984 ca 370 000 rapporter med medicinsk information
rörande iakttagna läkemedelshiverkningar.
Styrelsen föreslår i sin anslagsframställning bl.a. följande:
I. Den successiva volymökningen vid enheten kan inte mötas med nedskärningar. Det föreskrivna huvudförslaget bör därför inte tillämpas.
2. Pris- och löneomräkning m.m. + 96 000 kr.
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Föredragandens överväganden
Medel för WHO-enhctcns verksamhet beräknas enligt ett ettårigt huvudförslag med en reduktion om 2 <;;,_
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till
l 437 000 kr.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till WHO-enhetcn för rapportering

cH'

läkemedelshiverkningar

för budgetåret 1985/86 anvisa ett förslagsanslag av 1 437 000
kr.

E 10. Statens institut för psykosocial miljtimedicin
1983/84
1984/85
1985/86

Utgift
Anslag
Förslag

2 397 146
2 843 ()()()

2 664 000

Statens institut för psykosocial miljömedicin (IPM) har till uppgift att
utveckla, värdera och förmedla kunskaper om psykosociala risksituationer,
riskgrupper och riskreaktioner. Verksamheten omfattar målinriktad forskning samt utbildning, dokumentation och information.
Institutet leds av en föreståndare under en styrelse med representanter för
huvudavnämarna av institutets tjänster.

1984/85

Beräknad ändring 1985/86
Institutet

Anslag
Förvaltningskostnadcr
(därav lönekostnader)
Lokalkostnader
Engimgsanvisning
Summa

+

8

Personal

2 081 ()()()
(l 587 000)

341 000
421 000
2 843 000

Föredraganden
I

+ 340 000
(+ 296000)
+ 22 000
- 421 000

+ 220000
(+190000)
+ 22 000
- 421 \){)\)

59 000

- 179 000

-

Styrelsen för instit111e1
Styrelsen föreslår i sin anslagsframställning bl.a. följande:

1. Pris- och löneomräkning m.m.

+ 131

000 kr.

2. Huvudförslaget innebär en reduktion med 51 000 kr. Institutet bedömer
att denna besparing inte kan genomföras, om institutet skall kunna
bedriva sin verksamhet enligt de intentioner som förelåg vid institutets
inrättande.
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3. Lönemedd med ytterligare 121 000 kr. hegärs.
4. För en tjänst som kontorist begärs en ökning av lönemedlen med
110 000 kr.

Föredragandens överviiganden
Jag anser att det är angeläget att IPM:s verksamhet kan bedrivas så
effektivt som möjligt inom de ramar som riksdagen angav vid institutets
tillkomst. Myndigheten har hemställt om undantag friin huvudförslaget. Med
hänsyn till de skäl h~irför som myndigheten anfört bör enligt min mening
statens institut för psykosocial miljömedicin budgetåret 1985/86 undantas
från tillämpningen av huvudförslaget. Det finansieras genom omprioritering
av anslagsmedel inom huvudtiteln. Vidare beriiknar jag 121 000 kr. för
ytterligare lönemedel. Resursförstärkningen finansieras genom omprioritering av anslagsmedel inom huvudtiteln.
Med hänvisning till sammanställningen heräknar jag anslaget till
2 664 000 kr.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Statens institut för psykosocial miljömedicin för budgetåret
1985/86 anvisa ett förslagsanslag av 2 664 000 kr.

E 11-15. Statens bakteriologiska laboratorium

Statens bakteriologiska laboratorium (SBL) är i samverkan med socialstyrelsen landets centrala organ för epidemiologiskt befolkningsskydd. Dess
huvudsakliga uppgift består i att förebygga infektionssjukdomar, speciellt
epidemiska. Laboratoriet utför diagnostik, framställer vacciner och utövar
epidemiologisk övervakning. En speciell gren av verksamheten är upprätthållandet av civil och militär beredskap mot epidemier.
Laboratoriets arbetsuppgifter och organisation framgår av instruktionen
(1965:786) för statens bakteriologiska laboratorium (senast ändrad
1979:322).
Medel för laboratoriets verksamhet anvisas under följande anslag:
E 11. Statens bakteriologiska laboratorium: Uppdragsverksamhet
E 12. Statens bakteriologiska laboratorium: Driftbidrag
E 13. Statens bakteriologiska laboratorium: Centrallaboratorieuppgifter
E 14. Statens bakteriologiska laboratorium: Försvarsmedicinsk verksamhet
E 15. Statens bakteriologiska laboratorium: Utrustning
E 17. Epidemi beredskap m.m. (Vissa anslagsposter)
Under femte huvudtiteln finns dessutom för innevarande budgetår uppfört
ett reservationsanslag A 5. Vissa byggnadsarbeten m.m. inom socialdepartementets verksamhetsområde. Under anslaget har bl.a. medel beräknats för
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vissa byggnadsarbeten vid SBL.
Eftersom byggnadsvcrksamheten numera har en relativt låg omfattning
och då pågaende byggnadsprojekt snart är färdigställda är det inte
ändamålsenligt att ha ett särskilt byggnadsanslag uppfört under den femte
huvudtiteln.
Jag föreslår därför att reservationsanslaget A 5. Vissa byggnadsarbeten
m.m. inom socialdepartementets verksamhetsområde upphör att tas upp
fr.o.m. budgetåret 1985/86. Vid behov får istället det under trettonde
huvudtiteln uppförda reservationsanslaget C 1. Byggnadsarbeten för statlig
förvaltning disponeras.
Jag har i denna fråga samrått med statsrådet Holmberg.
Flera utredningar har sedan början av 1970-talet sett över SBL:s
lokalisering, verksamhet och organisation. I prop. 1982/83: 16 om vaccinproduktion. m.m. föreslogs att vaccinproduktionen vid SBL skulle bedrivas vid
en ny myndighet förlagd i anslutning till SBL. Övriga delar av SBL:s
verksamhet behandlades inte i propositionen. Riksdagen avslog propositionen. Socialutskottet framhöll bl.a. behovet av en samlad lösning av frågan
om SBL:s framtida uppgifter och organisation (SoU 1982/83:11,
rskr. 132).
En organisationskommitte med uppdrag att lägga fram ett detaljerat
förslag om organisationen m.m. av statens vaccininstitut och statens
bakteriologiska laboratorium - SBL-kommitten - har i februari 1984 överlämnat betänkandet (Ds S 1984:7) Arbetsuppgifter och organisation för
statens bakteriologiska laboratorium (SBL).
Beredningen av ett förslag om SBL:s framtida uppgifter och organisation
pågår. Beredningen av SBL:s anslag bör slutföras i samband med att ställning
tas till SBL:s framtida verksamhet och organisation. Jag avser att föreslå
regeringen att senare under riksmötet lägga fram en proposition i ämnet. I
avvaktan härpå förordar jag att anslagen till SBL tas upp med oförändrade
belopp.

E 11. Statens bakteriologiska laboratorium: Uppdragsverksamhet

1983/84
1984/85

Utgift
Anslag

1969716
1000

Uppdragsverksamheten omfattar tjänster och tillhandahållande av olika
preparat till andra statliga myndigheter, enskilda kunder. kommuner och
landsting samt viss export av preparat. För undersökningar och preparat
uppbär SBL ersättning enligt taxa som SBL fastställer efter samråd med
riksrevisionsverket.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till Statens
bakteriologiska laboratorium: Uppdragsverksamhet för budgetåret 1985/86 beräkna ett förslagsanslag av 1 000 kr.
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E 12. Statens bakteriologiska laboratorium: Driftbidrag
1983/84
1984/85

Utgift
Anslag

1 000

1 000

Anslaget avser att täcka kostnader för forsknings- och utvecklingsarbete
inom uppdragsverksamheten, dvs. diagnostiska undersökningar och preparatförsörjning. som inte kan täckas genom taxeinkomster.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att, i avvaktan pä särskild proposition i ämnet, till Statens
bakteriologiska laboratorium: Driftbidrag för budgetåret 1985/
86 beräkna ett reservationsanslag av 1 000 kr.

E 13. Statens bakteriologiska laboratorium: Centrallaboratorieuppgifter
1983/84
1984/85

Utgift
Anslag

18 748 000
19 247 000

Detta anslag finansierar SBL:s centrallaboratorieuppgifter.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till Statens
bakteriologiska laboratorium: Centrallaboratorieuppgifter för
budgetåret
1985/86
beräkna
ett
förslagsanslag
av
19 247 000 kr.

E 14. Statens bakteriologiska laboratorium: Försvarsmedicinsk verksamhet
1983/84
1984/85

Utgift
Anslag

3 615 000
3 722 000

Detta anslag finansierar SBL:s försvarsmedicinska verksamhet.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till Statens
bakteriologiska laboratorium: Försvarsmedicinsk verksamhet
för budgetåret 1985/86 beräkna ett förslagsanslag av
3 722 000 kr.

E 15. Statens bakteriologiska laboratorium: Utrustning
1983/84
1984/85

Utgift
Anslag

3 453 471

Reservation

9 124 9531

7 200 000

Därav ca 5 750 000 kr. för utrustning för tillverkning av vaccin mot mässling. pilssjuka
och röda hund (se prop. 1983/84:125 om tilläggsbuJgct 111).
I

SBL:s anskaffning av utrustning finansieras dels genom utnyttjande av
detta reservationsanslag för anskaffning av utrustningsobjekt, vars värde
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överstiger 10 000 kr. och som haren livslängd överstigande tre ar, dels genom
anlitande av resp. programanslag för utrustningsobjekt. vars värde inte
uppgår till nämnda belopp. Medel motsvarande avskrivning och förräntning
av utrustningskapitalel belastar SBL:s budget och inkvereras till statsverket.
Regeringen har för budgetåret 1984/85 bl. a. ställt ett engångsbelopp av 3
milj. kr. till SBL:s förfogande för i första hand inköp av vetenskaplig
utrustning i enlighet med uttalandena i prop. 1983/84: 107 om forskning (SoU
24, rskr 404).
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet. till Statens
bakteriologiska /aborawriwn: Utrustning för budgetilrct l 985/
86 beräkna ett reservationsanslag av 4 200 000 kr.

E 16. Hälsoupplysning
1983/84

1984/85
1985/86

Utgift
Anslag
Förslag

4 219 036

Reservation

233 472

4 Hl4 000

5 '276 000

Från förevarande anslag disponerar socialstyrelsen medel för särskilda
informationsprojekt och sammanställning av informationsmatcrial m.m. om
hälsoupplysning. Från anslaget bekostas också upplysningsverksamhet
genom vissa organisationer, bl.a. Nationalföreningen för upplysning om
tobakens skadcvcrkningar (NTS), Riksförbundet för sexuell upplysning
(RFSU) m.fl.

1984185

1. Bidrag till
organisationer
2. Socialstyrelsen för
hälsoupplysning
3. Vigör

Summa

Beräknad ändring I 985i86
Socialstyrelsen

Fiiredragandcn

2 440 000

+

.._

1 663 000
I 000

+ I 298 000

+ I 000 000

4 104 000

+ I 458 000

+ I 172 000

16() 000

172 000

Socialstyre/sen
Socialstyrelsens hälsoupplysning kommer främst att inriktas pil olika
strategiska insatser. Det är angeläget att initiera hälsoupplysning inom olika
samhällssektorer och att satsa pt1 utvecklingsarhctc. dvs. att utveckla olika
informationsmetoder för att pavcrka levnadsvanorna i en hälsomässig
riktning. Stöd och stimulans till sjukvårdshuvudmännen har hög prioritet.

Prop. 1984/85:100

Bilaga 7 Socialdepartementet

95

I enlighet med den nya hälso- och sjukvårdslagcns intentioner, känner
socialstyrelsen ett ansvar för att s[irskilt stödja och stimulera hälsoupplysningen inom ramen för primärvärdens förebyggande arbete.
Ett längsiktigt arbete av grundläggande bi.:tydclse är att etablera hälsoupplysning som en integrerad del inom utbildningen av hälso-och sjukvårdspersonal och utbildningen av anställda inom socialtjänsten. fritidssektorn och
skolan. Regeringen har bl.a. givit socialstyrelsen i uppdrag att verka för att
frågor som rör tobakens skadeverkningar ägnas ökad uppmärksamhet i
utbildningen av läkare och annan vårdpersonal.
Även om sjukvårdshuvudmänncn till följd av den nya lagstiftningen på
hälso- och sjukvårdsområdet ålagts ett ansvar för förebyggande insatser, har
flertalet ännu inte tillräcklig erfarenhet för att systematiskt kunna arbeta med
hälsoupplysning.
För att ha möjlighet att stimulera de sjukvårdshuvudmän. vilkas verksamhet fortfarande ligger på en relativt låg ni\'å och ge stöd till dem som börjat
utveckla sin verksamhet, begär socialstyrelsen för budgetåret 1985/86 totalt
5 561 000 kr., varav 2 961 000 kr. för styrelsens egen hälsoupplysning.

Föredraganden
I den offensiva hälso- och sjukvårdspolitik som hälso- och sjukvårdslagen
har lagt grunden till är såväl samhälls- som individinriktade insatser av
central betydelse. Hälsoupplysningen utgör en viktig del av det individinriktade arbetet. Det är därvid landstingens uppgift att föra hälsoupplysningen ut
på fältet genom hälso- och sjukvärdspersonal i olika funktioner. Hälsoupplysning och annan individinriktad förebyggande vård bör i första hand vara
en uppgift för primärvården.
Socialstyrelsens uppgift bi.:träffandc hälsoupplysning bör vara att på
grundval av styrelsens verksamhet samt nationella och internationella rön
om hälsorisker och hälsofrämjande åtgärder prioritera viktiga områden för
hälsoupplysningsarbetet och förse huvudmännen med visst underlag för
deras hälsoupplysning. Styrelsen bör bistå och stimulera huvudmännens
upplysningsverksamhet.
Socialstyrelsen har utvecklat metoder för den abortförebyggande upplysningen och stimulerat och stött landsting och kommuner som startat
upplysning om sexualitet och samlevnad. Styrelsen har alltjämt en viktig roll
när det gäller förmedling av kunskaper och erfarenheter på detta omrii.dc. I
regeringens proposition om familjeplanering och abortvård som under
hösten har förelagts riksdagen framhålls bl. a. vikten av en fortsatt satsning
på upplysning om födelsekontroll. sexualitet och samlevnad för att ytterligare minska antalet aborter.
I den s. k. HS 90-utrcdningen har bl. a. utarbetats hälsopolitiska handlingsprogram för att förebygga hjärt-kärlsjukdomar och olycksfall som
förutsätter ett utvecklings- och informationsarhete vad avser metoder,
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inriktning och former för hälsoupplysning. Det hör nu ankomma på
socialstyrelsen att niirmare konkretisera dessa program och föra ut kunska·
per h~irom till landstingen och andra intressenter.
Cancerkommitten har under året överlämnat sitt betänkande (SOU
1984:67) Cancer - orsaker. förebyggande m. m. Kommitten konstaterar att
de stora yttre orsakerna till cancer har samband med våra levnadsvanor.
Förutom tobaksrökningen har kosten stor betydelse för uppkomst av
cancersjukdomar. Även andra faktorer som har samband med \"ara levnadsvanor kan enligt kommitten bidra till utvecklingen av cancer. Kommitten ser
en intensifierad hälsoupplysning som en av de viktigaste åtgärderna för att
begränsa cancersjukdomarna.
Cancerkommittens betänkande remissbehandlas f. n. Avsikten är att det
tillsammans med bl.a. HS 90-utredningen skall utgöra underlag för den
hälso- och sjukvitrdspolitiska proposition som planeras att föreläggas
riksdagen senare i v;!r.
Socialstyrelsen.~ insatser för information om tobakens skadeverkningar
behöver intensifieras. Socialstyrelsen och arbetarskyddsstyrelsen har utfärdet allmänna rad om begränsning av tobaksrökningen i lokaler av gemensamhetskaraktär. Det är angeläget att en uppföljning av detta arbete kan ske. På
uppdrag av regeringen utreder socialstyrelsen f. n. åtgärder för att i
utbildningen av läkare och annan vardpersonal öka uppmärksamheten på
frågor som rör tobakens skadeverkningar. Socialstyrelsen räknar med att en
plan för forskning om vilka faktorer som påverkar tobaksbruket och om
effekterna av samhällets insatser på tobaksupplysningens omrade kommer
att kunna redovisas inom kort.
Nytt underlag i fråga om kost- och näringsfrågornas stora betydelse för
hälsan har framkommit genom det utredningsmaterial som överlämnats av
cancerkommitten och 1983 års livsmedelskommitte (Ds Jo 1984:9). Cancerkommittcn framhåller att epidemiologiska och experimentella undersökningsresultat övertygande visar att kosten har stor betydelse i fråga om den
totala cancerincidensen men att detaljkunskaper ännu ej medger en
noggrann kvantifiering. Kommitteen föreslår att en intensifierad forskning
inom detta område kommer till st and. Även informationsinsatserna på detta
område behöver intensifieras.
Preliminära överläggningar pågår mellan representanter för näringslivet
och staten om att bilda en ideell förening med huvudsakligt syfte att stödja
och initiera kollektiv forskning rörande samband mellan kost och hälsa.
Verksamheten kommer att finansieras enligt avtal med staten. Företagen blir
härigenom berättigade till avdrag enligt första stycket punkt 3 förordningen
(1975: 127) om avdrag vid inkomsttaxeringen för bidrag till viss forskning
m. m. för de bidrag som de lämnat till föreningen.
Det är vidare angeläget att socialstyrelsen fortsätter med information till
invandrare.
Jag har bedömt att socialstyrelsens insatser för hälsoupplysning inom de
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omrfidcn jag här redogjort för behöver intensifieras och föreslår därför en
uppräkning av anslaget med 1 milj. kr. Under anslaget har jag också räknat
med en ökning av bidraget till olika organisationer för hälsoupplysning.
Finansieringen av de ökade utgifterna under anslaget bör ske genom
omprioritering av anslagsmedel inom huvudtiteln.
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget för nästa
budgetår till 5 276 000 kr. Regeringen beslutar efter förslag av socialstyrelsen
om den närmare fördelningen av tillgängliga medel under anslagsposten 1.
Bidrag till organisationer.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Hälsoupplysning för budgetåret 1985/86 anvisa ett reservationsanslag av 5 276 000 kr.

E 17. Epidcmibercdskap m.m.
1983/84

Utgift

10 428 775

1984/85

Anslag

11 573 000

Anslaget kan betecknas som ett allmänt beredskapsanslag för hälso- och
sjukvården såvitt avser smittsamma sjukdomar.
Som jag har angett under anslagen E 11-15 Statens bakteriologiska
laboratorium avser jag att senare under riksmötet föreslå regeringen att lägga
fram en proposition om statens bakteriologiska laboratoriums framtida
verksamhet och organisation. r samband därmed avses även anslagsfrågor
som gäller epidemi beredskapen att tas upp till behandling.
Jag hemställer att regeringen föresliir riksdagen
att, i avvaktan på särskild proposition om statens bakteriologiska
laboratorium, till Epidemiberedskap m.m. för budgetåret
1985/86 beräkna ett förslagsanslag av 11 573 000 kr.

E 18. Bidrag till Sjukvårdens och socialvårdens planerings- och rationaliseringsinstitut
1983/84
1984/85

1985/86

Utgift
Anslag
Förslag

17 025 000
18 600 000
18 600 000

Fran anslaget utg[1r bidrag till Sjukvårdens och socialvårdens planeringsoch rationaliseringsinstitut (Spri). Institutet har till uppgift att främja,
samordna och medverka i huvudmännens planerings- och rationaliseringsvcrksamhct inom hälso- och sjukvården samt socialvården. Huvudmän för
institutet är staten och Landstingsförhundct (prop. 1967:68, SU 105.
rskr 251).
Bidragen utbetalas kvartalsvis i förskott.

7 Rikstlagm J9H4!85. I sam/. Nr 100
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Föredragandens öven·iigandcn
Enligt den överenskommelse som träffats mellan statt:n och Landstingsfiirbundet om finansieringen av Spri under åren 1984-1986 skall institutet
bedriva sin verksamhet inom en ekonomisk totalram av 172,7 milj. kr.
Under år 1985 skall staten svara för bidrag med 18.9 milj. kr. För budgetåret
1985/86 bör anvisas 18 600 000 kr. för statens bidrag till institutets verksamhet.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Bidrag till Sjukvårdens- och socialvårdens planerings- och

rationaliseringsinstitut för budgetåret 1985/86 anvisa ett anslag
av 18 600 000 kr.

E 19. Bidrag till allmän sjukvård m.m.
1983/84

Utgift

4 484 97'2 7621

1984/85
1985/86

Anslag
Förslag

4 536 000 0001
4 524 600 000

1 Ansl:igcn Bidrag till anordnande av kliniker för psykiskt sjuka m.m. och Bidrag till
driften av kliniker för psykiskt sjuka m.m.

Fdm anslaget utgår dels ett särskilt statsbidrag till den allmänna sjukvårdsersättningen som fr.o.m. den I januari 1985 utgår från den allmänna
försäkringen till sjukvär<lshuvudmännen, dels bidrag till sjukvårdshuvudmännen enligt överenskommelse med Landstingsförbundet om ändring i
1966 års avtal om den psykiatriska vilrden m.m. (prop. 1983/84:190, SfU 31.
rskr 393).

Riksförsiikrings1•erket
I enlighet med vad som anges

propositionen 1983/84: 190 om vissa

ersiittningar till sjukviirdshuvudmännen. m.m. beräknar verket anslagsbchovet för det särskilda statsbidraget till den allmänna sjukvardsersättningen till
4 300 milj. kr.

Socialstyre/sen
Enligt överenskommelse skall staten till sjukvårdshuvudmännen liksom
för 1984 utge ett siirskilt bidrag till den psykiatriska vården fr.o.m. 1985
t.o.m. 1991. Bidraget för ären 1985 och 1986 skall vara 148 milj. kr per år.
Därutöver krävs medel för bidrag till vissa pensioner. lokalhyror och
utrustning.
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Föredrugandens öven·äganden
De hittillsvarande anslagen till anordnandet och driften av kliniker för
psykiskt sjuka fördelades med utgångspunkt i den tidigare uppbyggnaden av
vitrden av psykiskt störda människor. Genom propositionen (1983/84:190)
om vissa ersättningar till sjukvårdshuvudmännen, m.m. (SfU 31, rskr 393)
har statens bidrag till vården av de psykiskt störda frikopplats från den
tidigare uppbyggnaden av mentalsjukhusen. Härigenom underlättas en
omstrukturering av värden mot öppnare vårdformer.
Jag föreslår att förutvarande förslagsanslag Bidrag till anordnande av
kliniker för psykiskt sjuka m.m. och Bidrag till driften av kliniker för psykiskt
sjuka m.m. ersätts av ett nytt förslagsanslag, som bör benämnas Bidrag till
allmän sjukvård m.m. Från det nya anslaget bör utbetalas dels statsbidraget
till den allmänna sjukvårdsersättningcn som utges till sjukvårdshuvudmännen, dels överenskomna bidrag till den psykiatriska värden.
Jag beräknar anslagsbehovet för budgetåret 1985/86 till 4 524 600 000 kr.
Av detta anslag föreslås Riksförsäkringsverket disponera 4 300 milj. kr. som
statsbidrag till den allmänna sjukvårdsersättningen. Socialstyrelsen föreslås
disponera 224 600 000 kr.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Bidrag till allmän .1jukvard m.m. för budgetåret 1985/86
anvisa ett förslagsanslag av 4 524 600 000 kr.

E 20. Vidareutbildning av läkare m.m.
1983/84
1984/85

1985/86
I

Utgift
Anslag
Förslag

15 977 1391
28 433 000
33 423 000

Reservation

116648601

Anslaget Vidareutbildning av läkare

Från anslaget bekostas utgifter i samband med de olika utbildnings- och
informationsinsatser. som socialstyrelsen svarar för. Dessa avser i huvudsak
vidareutbildning av läkare till specialistkompetens och viss vidareutbildning
av tandläkare m.m., kompletteringsutbildning för hälso- och sjukvärdspersonal med utländsk utbildning samt anordnande av konfcrcnsi::r m.m.
Vidareutbildningen av läkare omfattar dels allmäntjänstgöring ( A T). efter
vilken legitimation kan erhållas. dels fortsatt vidareutbildning (FY), varigenom specialistkompetens uppnås. Enligt förordningen (1984:545) om
behörighet att utöva yrke inom hälso- och sjukvården m.m. skall den som
avlagt läkarexamen inom riket och vill fä legitimation som läkare genomgå
allmäntjänstgöring som läkare under ett år och nio månader, varav i princip
sex miinader inom allmän kirurgi. sex månader inom allmän internmedicin,
tre månader inom allmän psykiatri eller barn- och ungdomspsykiatri samt sex
manader inom allmänmedicin. Prov avläggs i allmän kirurgi, allmän
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internmedicin och allmän psykiatri enligt socialstyrelsens föreskrifter. Den
som vill få specialistkompetens skall efter legitimation som läkare genomgå
vidareutbildning, som bestar av viss huvudutbildning samt sidoutbildning
inom verksamhetsområde av betydelse för sökt kompetens.
Det åligger socialstyrelsen att anordna systematisk undervisning med
kunskapsprov för läkare som genomgår specialistutbildning. Socialstyrelsen
meddelar också beslut om godkänd allmäntjänstgöring, legitimation och
specialistkompetens för läkare.
Socialstyrelsen har inrättat en rådgivande expertnämnd för frågor om
läkares vidareutbildning (NL V). En ledamot, tillika ordförande i nämnden,
företriider socialstyrelsen. Av övriga ledamöter utses två efter förs I< '!. av
vartdera universitets- och högskoleämbetet, Landstingsförbundet och Sveriges Läkarförbund samt en dter förslag av Svenska Läkaresällskapct.
Tandläkare fullgör allmäntjänstgöring under ett år vid distriktstandpoliklinik enligt förordningen (1984:545) om behörighet att utöva yrke inom hälsooch sjukvården m.m. Allmäntjänstgöringcn avslutas med kunskapsprov,
varefter legitimation kan erhållas.
För specialistkompetens för tandläkare fordras dels viss huvud- och
sidoutbildning, dels viss allmän tandläkarpraktik under minst två är eller
utbildning inom annan specialitet än den kompetensen avser.
En ny specialistutbildning för tandläkare som omfattar tjänstgöring nch
systematisk kursundervisning kommer enligt riksdagens beslut att införas när
huvudmannaskapet för den tandvård, som bedrivs i anslutning till odontologisk utbildning och forskning, har förts över till tandvardshuvudmännen.
Förhandlingar i huvudmannaskapsfrågan pågår mellan statens förhandlingsnämnd och Landstingsförbundet.
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.fociafstyrefsen
Anslag
1984/85

Vidareutbildning av läkare och tandläkare
I. Omkostnader för socialstyrelsens nämnd för lä80()()()
kares vidareutbildning
2. Prov under läk<Jres all1200000
mäntjiinstgöring
3. Systematisk undervisning och kunskapsprov
22 842 000
for liikare
4. Sekretariat hos region768 000
kommitteer
I 033 000
5. Allmänläkarkurser m.m.
6. Prov under tilndläkares
230 000
allmäntjänstgöring m.m.

Beräknad iimlring 1985186
Socialstyrelsen

Föredraganden

+

60000

+

5000

+

82 000

+

80 000

+ 4 598 000

+ 4 598 (I()()

+
+

52 000
74000

+

52 000

+

131 000

+

25 000

Kurser för hälso- och sjukvårdspersonal med utländsk examen
Prov för läkare och kur5 ouu
255 uoo
ser för tandliikare
+
I 700000
8. Övriga kurser
+ 315 000

+
+

5 000
210 000

Kurser och konferenser
Kurser för s.iukgymnaster m.m.
JU. Konferenser m.m.

+

15 000
30 000

7.

9.

125000
200000

Upprundning
Summa

28 433 000

+

15 (HJI)
30 000

+

235 000

+ 5 567 000

+ 4 990000

Socialstyrelsen beräknar i sin anslagsframställning pris- och löneomräkningen till 2 559 000 kr.
Vidareutbildning av läkare och tandläkare
Regeringen har föreskrivit att socialstyrelsen bör pröva möjligheten att
stegvis i den utsträckning som det är lämpligt och ekonomiskt försvarbart
lägga ut genomförandet av kurser inom ramen för den systematiska
undervisningen i läkarnas vidareutbildning på de regionala samvcrkansnämnderna och deras kanslier. Detta skall ske med utgångspunkt i att ett
nära samarbete sker mellan nämnderna och berörd högskoleenhet.
Antalet avlagda examina för läkare beräknas till 1 000 under niista
budgetår. Dessutom tillkommer ca 100-150 läkare med utländska examina.
1. 120 000 kr. avser kostnader för en kurskatalog och en tryckt författningssamling.

2. Antalet deltagare i skriftliga prov under läkares allmäntjänstgöring
beräknas till 3 600 under budgetåret 1985/86.
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3. Medel beriiknas för ca 280 vidareutbildningskurser om vardera en vecka
med ca 25 deltagare i varje kurs. Varje kurs beräknas kosta ca 98 000 kr.
Socialstyrelsen avser att anordna ca 270 kurser under budgetåret 1984/85,
vilket är möjligt genom att en medelsrcservation från föregående budgetår
också tas i anspråk. Efterfrågan på kursplatser har emellertid inte kunnat
tillgodoses under en följd av år. Läkarna har i vissa fall fått svårigheter att
hinna genomgå föreskrivna kurser innan tjänstgöringen genomförts. 260
kurser behövs under budget aret 1985/86 med hänsyn till löpande behov.
1liirutövcr bör 20 extra kurser sättas in. På detta sätt kan undvikas att läkarna
hindras fri\n att fä specialistkompetens genom bristen pä kurser.
4. Överläggningar pägår om en successiv decentralisering av kursverksamheten till de regionala samverkansnämnderna.
5. Medel beriiknas under anslagsposten för cfterutbildningskurser för
allmiinHikare m.m. Medlen avses användas för följande kurser.
Efterutbildning för allmänläkare
Efterutbildning inom långvilrdsmedicin
Efterutbildning i miljömedicin
Kurs i klinisk läkemedelsprövning
Kurs i tropikmedicin
Efterutbildning i medicinskrehabilitering
Efterutbildning i rättsmedicin

Summa

495 000
100 000
210 000
50 000
170 000
25 000
57 000
1107 000 kr.

6. Antalet deltagare i en centralt utformad kunskapskontroll, som skall
avsluta allmäntjänstgöringen (AT) för tandläkare. beräknas bli 400 per {1r.
Socialstyrelsen har i samråd med universitets- och högskoleämbetet, Landstingsförbundet, Sveriges tandläkarförbund och Sveriges förenade studentkårer utarbetat föreskrifter för AT-provens innehåll, uppläggning och genomförande. Materialkostnaderna för provet jämte porto m.m. beräknas bli ca
215 000 kr.

Kurser för hälso- och sjukvårdspersonal med utländsk examen
7. Två förkunskapsprov för läkare med utländsk utbildning avses bli
anordnade (120 000 kr.). Socialstyrelsen anordnar en individuell utbildning
av tandläkare med utländsk utbildning vid odontologisk fakultet utanför den
ordinarie fakultetsundervisningen. För denna tilläggsutbildning beräknas
120 OUO kr. Kurs i svenska medicinalförfattningar hålls i Stockholm i
socialstyrelsens regi (20 000 kr.). Kursen är obligatorisk för svensk tandHikarlegitimation.
8. För att underlätta anpassningen till den svenska arbetsmarknaden for
invandrade tandtekniker med utländsk utbildning bör en tilläggsutbildning
med individuell utformning anordnas. Ca 20 tandtekniker per år beräknas
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behöva gcnomga sådan utbildning. Uthildningskostnadcn ar 5 000 kr. per
person eller sammanlagt 100 000 kr.
Kurser i svenska språket anordnas i samarbete med föreningen Kursverksamhctcn vid universitetet i Uppsala enligt avtal. Årligen invandrar ca 100
liikare och ca 150 annan sjukvårdspersonal med utomnordisk utbildning. Tvii
grundkurser beräknas kosta 900 000 kr. Ca 300 obligatoriska språkprov
beräknas kosta 200 000 kr.
Kurser i medicinalförfattningar m.m. avses bli anordnade för läkare
(240 000 kr.), sjuksköterskor med examen fr~m nordiskt land (90 000 kr.),
sjuksköterskor med utomnordisk examen (55 000 kr.) samt sjukgymnaster
och arbetsterapeuter ( 105 000 kr.). Sjuksköterskor med nordisk examen bör
i vissa fall fii rätt till stipendier, vilket inräknats i kostnaden.
Kunskapsprov i olika medicinska ämnen bör anordnas två gånger årligen
for sjuksköterskor med utomnordisk utbildning, vilket beräknas kosta
180 000 kr. Särskilt prov i svensk medicinallagstiftning avläggs av barnmorskor och distriktssköterskor med nordisk utbildning för att de skall kunna få
svensk legitimation resp. behörighet. Proven anordnas av högskolan på
uppdrag av socialstyrelsen. Kostnaden beräknas till 25 000 kr. Sjukgymnaster och arbetsterapeuter med utomnordisk utbildning genomgår ett särskilt
prov i klinisk fysioterapi resp. arbetsterapi (20 000 kr.).
Den tidigare kompletteringskursen för barnmorskor med utomnordisk
utbildning kommer att ersättas av en kortare kurs och ett kunskapsprov
(80 000 kr.). Ca 15 psykologer med utländsk utbildning beräknas varje år
begära svensk legitimation. Ca 10 behöver bedömas av institution vid
högskola med psykologutbildning a 1 000 kr. ( 10 000 kr.). Utbildningen
m{1ste som regel kompletteras i ämnena svensk socialkunskap och sociallagstiftning. För en kurs beräknas 10 000 kr.

Kurser och konferenser
9. Universitets- och högskoleämbetet har lagt fram förslag om påbyggnadsutbildning för sjukgymnaster att starta budgetåret 1986/87. I avvaktan
pa att utbildningen kan börja bör efterutbildningen för sjukgymnaster, som
socialstyrelsen hittills anordnat, fortsätta. Under budgetåret 1985/86 avses
anordnas en kurs i ortopedi/neurologi med betoning på behandlingsbehov i
primärvården och en kurs i behandling av rörelsehindrade barn och
ungdomar (110 000 kr.).
10. Socialstyrelsen avser anordna tre regionala konferenser inom hälsovård för mödrar och barn samt inom socialtjänst för att informera och få en
återkoppling av konkreta problem på fältet (120 000 kr.). Vidare planerar
socialstyrelsen att anordna seminarier beträffande samarbetet kring patienter inom långtidssjukvården (40 000 kr.) samt samordnad service och vård
för äldre och långtidssjuka ( 45 000 kr.). Socialstyrelsen ämnar också ordna
en konferens rörande socialt arbete i primärvården (25 000 kr.).
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Seminarier anordnas för att socialstyrelsen skall kunna enkelt och effektivt
informera om vad som pågtir inom olika verksamhetsområden och samtidigt
fa del av seminariedeltagarnas kunskaper.

Föredragandens Ö1'erväganden
Jag heräknade medel i budgetpropositionen 1984 för socialstyrelsens
externa kursverksamhet under budgeti"iret 1984/85 i avvaktan på att frågan
skulle kunna beredas om hur viss kurswrksamhet skulle kunna överföras till
annan huvudman än socialstyrelsen (prop. 1983/84: 100 bil 7, s. 149, SoU 15,
rskr 187).
Den kursverksamhet som avsägs var friimst kurser i svenska språket för
hälso- och sjukvårdspersonal med utländsk examen och efterutbildningskurser för sjukgymnaster. Universitets- och högskoleiimhetet har föreslagit en
pähyggnadsutbildning bl.a. för sjukgymnaster fr.o.m. läsåret 1986/87. I
samband med att denna påbyggnadsutbildning kommer igång bör det vara
möjligt att avveckla socialstyrelsens uthildning för sjukgymnaster. När det
gäller kurserna i svenska språket har statsrådet Gradin i prop. 1983/84: 199
om svenskundervisning för vuxna invandrare (s. 19) framhållit att kurserna
även i fortsättningen bör kunna bedrivas utanför systemet för svenska för
invandrare.
Vid beredningen av frågorna om delvis överförande av socialstyrelsens
externa kursverksamhet till annan huvudman har det visat sig inte vara
ändamålsenligt att föreslå ett sådant överförande. Kursverksamheten är ett
komplement till de av socialstyrelsen anordnade kunskapsproven och
inriktas p{1 att ge de nödvändiga kunskaperna för att kunna klara
kunskapsproven för att få arheta inom hälso- och sjukvården i landet.
Jag föreslår därför att socialstyrelsen även i fortsättningen har ansvaret för
ifrågavarande kursverksamhet och kunskapsprov med undantag för efterutbildningskurserna för sjukgymnaster som bör kunna överföras efter budgetåret 1985/86 enligt universitets- och högskoleämbetets förslag.
Enligt gällande bestämmelser för behörigheten att utöva läkaryrket skall
den legitimerade läkare som vill förvärva specialistkompetens genomgå viss
vidareutbildning.
Det är ett viktigt statligt ansvar att ombesörja att specialistutbildningen av
läkare svarar väl emot de vårdpolitiska mål som statsmakterna anger för de
närmaste årtiondena.
Jag vill i detta sammanhang framhålla att jag avser att föreslå att en särskild
utredare tillkallas för att se över läkarnas vidareutbildning mot bakgrund av
de mål och förutsättningar som hälso- och sjukvården har att arbeta Il]ed
framöver.
Socialstyrelsen har pekat på att en eftersläpning föreligger när det gäller
läkarnas deltagande i de kurser som är obligatoriska för specialistkompetens.
Styrelsen föreslår att ett antal extra vidareutbildningskurser anordnas under
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budgetäret 1985/86. Härigenom kan undvikas att läkarna hindras från att få
specialistkompetens på grund av att de inte kunnat genomgå föreskrivna
kurser. Jag anser en s{1dan resursförstärkning angelägen.
Med hänvisning till sammanställningen föreslår jag att anslaget tas upp
med 33 423 000 kr. Jag har därvid i överensstämmelse med socialstyrelsens
förslag beräknat medel för vissa extra kurser inom vidareutbildningen för
läkare.
Jag hemställer att regeringen föreslar riksdagen
att

till

Vidareutbildning

av läkare

m.m.

för

budgetåret

1985/86 anvisa ett reservationsanslag av 33 423 000 kr.

E 21. Rcredskapslagring och utbildning m.m. för hälso- och sjukvård
kri~

1983/84

Utgift

1984/85

Anslag

1985/86

Förslag

43 837 172'
63 600 000 1
76 600 000

Reservation

89 602 1172

I Anslagen Beredskapslagring för hälso- och sjukvården m.m. och Utbildning av
personal för hiilso- och sjukvård i krig m.m.
2 Anslaget Beredskapslagring för hälso- och sjukvården m.m.

Frän anslaget bekostas utgifter för investeringar i beredskapslager m.m.
för den civila hälso- och sjukvården i krig. Vidare bekostas frim anslaget
utbildning av personal som skall tjänstgöra inom den civila hälso- och
sjukvårdens krigsorganisation.

1984/85

1. Anskaffning av utrustning
m.m.
2. Bcre::dskapslagring av läkemedel, scra. vacciner
111.111.
3. Bcrcdskapslagring av förbrukningsmateriel
4. Utbildning av personal
för den civila hälso- och
sjukvårdens krigsorganisation
5. Vapenfri utbildning
6. Bidrag till Svenska röda
korset och Sveriges
kvinnliga bilkåristers
riksförbund m.111.
Summa

Beräknad ändring 1985186
Socialstyrelsen

Föredraganden

16 400 000

+ 1476 000

+

4 000 000

+ 4219000

+ 3 754 000

35 530 000

+ 8 092 000

+ 7 470 000

4 262 000
995 000

+

578 000
14 ()()()

+

570000
14 (l0ll

2 413 000

+

531 000

+

120 000

63 600 000

+ 14 !!82 000

I 100 000

+ 13 000 000
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Socialstyre/sen
Planeringen för hälso- och sjukvården, socialtjänsten samt hälsoskyddet i
krig utgår från den inriktning som anges i 1982 års försvarsbeslut (prop.
1981182:102 bil. 5) och har redovisats i programplan för perioden
1985 - 1990 enligt regeringens anvisningar 1984-03-15.
Styrelsen föreslår i sin anslagsframställning bl.a. följande:
I. Medel för anskaffning av sjukvårdsutrustning beräknas efter fastlagd plan
samt för ersättning till sjukvårdshuvudmännen för genomförda ändringsarbeten i byggnader avsedda för operationsannex ( + l 476 000).
För att siikerstiilla möjligheterna till att anskaffa utrustning och uppnå
fördelaktiga inköpspriser samt säkerställa ändringsarbcten på lämpligt sätt
hemstiiller styrelsen om ett beställningsbemyndigande p[1 20 milj. kr.
., Försörjningsberedskapen avseende läkemedel fortsätter att omstruktureras enligt den inriktning mot krigsfallsbehovet som gavs i 1982 års
försvarsbeslut. Vidare hemställer styrelsen om ett beställningsbemyndigande pt1 10 milj. kr. för anskaffning av läkemedel.
3. På grund av pagående förhandlingar mellan staten och sjukvf1rdshuvudmännen om de senares medverkan i hälso- och sjukvårdens försörjningsberedskap väntas anskaffning av förbrukningsmateriel påbörjas under
budgetåret 1984/85, vilket förklarar en stor del av den reservation som
finns under anslaget. Medelsbehovet för anskaffning av sjukvardsmateriel enligt försvarsbeslutet uppg[1r till ca 40 milj. kr. Därutöver tillkommer
kostnader för anskaffning av identitetskort och röda-kursarmbindlar
( + 8 092 000).
4. Utbildnings- och informationsinsatserna genomförs med samma inriktning och omfattning som tidigare år ( + 578 000 kr.).
5. Som utbildningsmyndighet för vapenfria tjänstepliktiga inom hälsooch sjukvårdsområdet räknar socialstyrelsen med att inkalla ca 400
vapenfria tjänstepliktiga i grundutbildning ( - 14 000 kr.).
6. För socialstyrelsens räkning utbildar Svenska röda korset civilsamariter
för placering inom den civila krigssjukvården i första hand hemsjukvården och personal för krigsblodcentralcr. Sveriges kvinnliga bilkårers
riksförbund utbildar bilförare för sjuktransporter. Styrelsen hemställer
vidare orn bidrag för utbildning av frivillig sambandpersonal som skall
genomföras av Frivilliga radioorganisationen ( + 530 000 kr.).

Förcdragandem· överväganden
Jag föreslår att medel, som tidigare anvisats under reservationsanslagen
Bi.:redskapslagring för hälso- och sjukvården rn.m. och Utbildning av
personal för hälso- och sjukvård i krig m.m. i fortsättningen anvisas under ett
nytt reservationsanslag, som bör benämnas Beredskapslagring och utbild-
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ning m.m. för hälso-och sjukvård i krig. Det nya anslaget bör kunna medge
en ökad flexibilitet för angelägna insatser inom socialstyrelsens beredskapsområdc.
Medel under anslaget har beräknats med utgångspunkt i 1982 års
försvarsbeslut (prop. 1981/82:102 bil 5, FöU 18, rskr 374). Lagring av förbrukningsmateriel har nyligen påbörjats av sjukvårdshuvudmiinnen enligt
den principöverenskommelse som har triiffats med dem år 1983. Jag anser
denna anskaffning, liksom utbildningssidan, vara siirskilt angcliigna beredskapsomrt1den. Det är vidare angeläget att sjukvårdshuvudmännen tar ett
ökat ansvar for förberedelserna av hälso- och sjukv[irden i krig enligt
riksdagens beslut är 1981. Detta beslut innebar att sjukvårdshuvudmännen
skall ha ansvaret för ledningen av hälso- och sjukvården i krig pil lägre
regional nivil. I den avsikten samtidigt som socialstyrelsen skall avlastas
detaljfrågor och svara för övergripande bercdskapsfd1gor har jag hösten 1984
tillsatt en särskild arbetsgrupp för att närmare klagöra dessa förutsättningar.
Arbetsgruppen skall arbeta skyndsamt.
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till
76 600 000 kr.
Jag hemställer att regeringen föreslar riksdagen
att till Beredskapslagring och utbildning m.m. för hälsooch sjukvård i krig för budgetaret 1985/86 anvisa ett reservationsanslag av 76 600 000 kr.

E 22. Driftkostnader för beredskapslagring m.m.
1983/84

Utgift

1984/85
1985/86

Anslag
Förslag

35 727 206
49 790 000
52 400 000

Från anslaget bekostas förvaring och underhäll av bcrcdskapsutrustning
samt drift av beredskapslager av läkemedel m.m. för den civila hälso-och
sjukvårdens krigsorganisation.
1984/85

I. Förvaring och underhiill
av utrustning m.m.
2. Läkemedel m.m.
3. Förbrukningsmaterid
4. Ersiillning till sjukvan.Jshuvudmännen för vissa
planläggningskostnader
5. Sjukvårdens skydd i krig
Summa

9 995 000
29 600000
4 600 000

4 095 000
I 500000
49 790 000

Beräknad ändring J985/8ti
Socialstyrelsen

Föredraganden

+ I 345 000
+ 2 330 000
+2319000

+ I 800 000

265 (l(J(I
626 000

+ 2(}(1000
+ 2lUOOO

+ 6 885 000

+ 2 610 000

+
+

+

-100000
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Sociulstvrelsen
Styrelsen föreslar i sin anslagsframställning bl.a. följande:
1. Driftkostnaderna för s.k. varaktig sjukvårdsutrustning bestar huvudsakligen av hyror och underhåll av förrådslokaler, frakter, löner till förrådspersonal, arvoden till förrådsredogörare samt kostnader för underhåll av
utrustningen. Anslagsposten belastas ocks<i med kostnader för databaserad materielredovisning ( + 1 345 000 kr.).
2. Driftkostnader för bcredskapslagring av läkemedel m.m. har beräknats
efter samråd med överstyrelsen för ekonomiskt försvar. Ränta pii
investerat kapital är den största delkostnaden. Driftkostnader för sera och
vaccinlagring vid SBL ingår också i delposten ( + 2 330 000 kr.).
3. Styrelsen har beräknat driftkostnaderna för beredskapslagring av förbrukningsmatcriel enligt de avtal som träffats med sjukv[irdshuvudmänncn ( + 2 319 000 kr.).
4. Hos varje sjukvilrdshuvudman finns heredskapsplanläggare med uppgift
att hälla samman heredskapsplaneringen. Planläggarnas arbetstid varierar mc:llan olika sjukvårdshuvudmän beroende på planläggningens
omfattning ( + 265 000 kr.).
5. Utrednings- och projektarbetet för sjukvårdens skydd i krig inför 1987 års
försvarsbeslut genomförs i samverkan mellan styrelsen och civilförsvarsstyrelsen. Socialstyrelsen har ansvaret för den centrala projektledningsfunktioncn samt för att genomföra det inventeringsarbete m.m. som skall
ligga till grund för inriktningen och prioriteringen av olika former av
skydd ( + 626 000 kr.).

Föredragandens överväganden
Driftkostnaderna för hälso- och sjukvårdens försörjningsberedskap är
beroende av de investeringar som görs under det föregående anslaget. Med
hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 52 400 OUO kr.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Driftkostnader för bercdskaps/agring m.m. för budgetåret

1985/86 anvisa ett förslagsanslag av 52 400 000 kr.

E 23. Bidrag till undervisningssjukhus m.m.

1983/84
1984/85

Utgift
Anslag

1 239 926 3851
1 015 025 0001

I Anslagen Bidrag till kommunala undervisning,,jukhus och Bidrag till pensioner för
vissa provinsialläkarc.

Från anslaget utgår drift- och investeringsersättningar till huvudmiinnen
för de kommunala undervisningssjukhusen enligt avtal om läkarutbildning
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och forskning inom de kliniska iimnesområdena. Ersättning utgår även till
viss annan verksamhet på undervisningssjukhusens omraden m.m.
Friin anslaget utgiir även ersättning till landstingskommunerna och
Gotlands kommun enligt övenskommelse mellan staten och dessa kommuner om deras övertagande av statens ansvar för provinsialWkarnas pensionering (prop. 1972:50. SoU 17, rskr 169).
Överenskommelsen innebär att berörda sjukviirdshuvudmän tar över
ansvaret för provinsialläkarnas pensionering utom för vissa provinsialläkare
som fått behålla pensionsrätt enligt statens allmänna pensionsreglementc.
Staten ersätter huvudmtinnen för deras Maganden genom utbetalning av dels
ett engtmgsbelopp motsvarande pensionsskulderna. dels arliga bidrag.
Socialstyrelsen beräknar medelsbehovet för pensioner till provinsialläkarna
för budgetåret 1985/86 till 15 025 000 kr.

FörPdragandens övaväganden
Avtal om samarbete om läkarutbildning och forskning har triiffats med
vissa sjukvårdshuvudmän att gälla fr.o.m. år 1984 (prop. 1984/85:28, SoU 7,
rskr 69). Överenskommelse har vidare träffats om statlig driftersättning
enligt 8 *samarbetsavtalet av 810 milj. kr. för år 1984. Förhandlingar pågår
om en överenskommelse om driftersättningar till berörda sjukvårdshuvudmän för tiden efter år 1984. Jag avser att föreslä regeringen att senare under
riksmötet lägga fram en proposition vari en sadan överenskommelse
redovisas.
Jag föreslår att medel, som tidigare anvisats under förslagsanslaget Bidrag
till pensioner för vissa provinsialläkare i fortsättningen anvisas under detta
förslagsanslag, som bör benämnas Bidrag till undervisningssjukhus m.m.
Dels i avvaktan pi1 driftersättningsöverenskommclsen och dels i överensstämmelse med socialstyrelsens förslag förordar jag att anslaget tas upp med
1015025 000 kr.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att, i avvaktan på särskild proposition i iimnet, till Bidrag
till 11nderl"is11i11gssjukhus m. m. för buclgetitrct 1985/86 beriikna
ett förslagsanslag av l 015 025 000 kr.

E 24. Lån till Stockholms läns landstingskommun för vissa inwsteringar
1983/84
1984/85
1985/86

Utgift

20 000 000

Anslag
Förslag

20 oou 000
20 000 000

Reservation

Frirn anslaget utbetalas l{rn till Stockholms liins landstingskommun (SLL)
för investeringar vid Karolinska sjukhuset (KS).
Enligt avtal om slutreglering av ekonomiska fr{1gor avsci:nde KS (prop.
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198Ui81:95 s. 65. SoU 27. rskr 278) beviljar staten SLL län om sammanlagt
JO() milj. kr. fiir investeringar vid KS. U111cn får lyftas med 20 milj. kr. per

den 1:'i juni under vart och ett av {iren 1982-1986. Varje län löper på 15 år och
amorteras med 1/1 :'i varje i1r. Ränta erläggs.
Ränta och amortering redovisas p{i inkomsttitlarna Övriga riintcinkomster
och Övriga återbetalningar.

f(iredragandens ö1·erviiga11dc11

För det län till Stockholms Hins landstingskommun. som enligt gällande
avtal skall betalas ut den I:" juni 1986, bör under detta anslag beräknas
20 milj. kr.

Jag hemställer att regeringen förcslfa riksdagen
att till Lån till Swck/10/ms läns /andstingskommun för 1·1ssa
i111'esteri11gar för hudgeti1ret 1985/86 anvisa ett reservationsan-

slag av 20 000

uon kr.
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F. Omsorg om barn och ungdom
Bärnomsorgen in!<lr en cell!ral plats i samhällets service till b;irnfämiljcrna. Den är viktig för barnen och för föräldrarnas möjligheter att förena
arbete eller studier med vård och ansvar för harn.
Följande sammanställning visar utvecklingen av antalet barn i den
kommunala barnomsorgen från år 1960 till år 1985. För åren 1984 och 1985
har ökningen beräknats utifrån komuncrnas utbyggnadsplaner samt med
hänsyn till det anordningsbidrag som lämnas under budgetåret 1984/85.

Ar
Antal barn
(31 dec.)
daghem fritidshem

familjedaghem

G-6
1960
1965
1970
1975
1980
1981
1982
1983
1984'
1985 1

10300
11900
33 000
73 700
129 100
139 800
151 100
161 400
174 200
186 IOO

2 400
3 000
6 500
23 500
48 800
54 900
60 700
64 700
69 000
71900

~lr

sammanlagt antal barn i
antal barn del tidsgrupp

7-12 år
4 000

8
32
67
90 200
91 500
97 000
103 200
104 700
106 000

000
000
300
35 300
40000
44 300
46 700
47 500
48 000

16 700
22 900
71 500
164 500
303 400
326 200
353 100
376 000
395 400
412 000

38 400
52 100
82 900
115 700
104 700
95 100
88 500
82 800
78 ()()()
78 ()()()

' Beräknat

Ett nytt statsbidragssystem gäller för barnomsorgen från den 1 januari
1984.
Syftet med de nya reglerna är att möjliggöra ett bättre utnyttjande av
tillgängliga resurser och att begränsa den automatiska ökningen av statsbidragen utan att de pedagogiska och sociala målen åsidosätts. Barnomsorgen
är en kommunal uppgift. Genom det nya bidragssystemet markeras kommunernas frihet och ansvar när det gäller att ordna verksamheten på ett sätt
som bäst svarar mot de lokala förutsättningarna utan att de kvalitativa målen
eftersätts.
Det nya statsbidraget till barnomsorgen utgår per barn som är inskrivet i
daghem, fritidshem och familjedaghem samt som ett bidrag per årsarbetare i
daghem och fritidshem. Ett särskilt bidrag utgår för barn med behov av
särskilt stöd beräknat i förhållande till antalet inskrivna barn i daghem och
fritidshem. Vidare utgiir bidrag till den öppna förskolan.
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Statsbidrag kan även utgii till alternativa barnomsorgsformer under
förutsättning att dessa finns upptagna i kommunens barnomsorgsplan och att
den som driver sådant daghem eller fritidshem är en sammanslutning av
föräldrar som gemensamt tar ansvaret för sina egna barn eller har anknytning
till en ideell organisation. Bidraget utgår även i dessa fall per inskrivet harn i
daghem och fritidshem. Därutöver kan under vissa förutsättningar utgå
bidrag för en årsarbetare per avdelning i daghem och fritidshem.
Ett tillfälligt anordningshidrag utg<lr vidare per avdelning i nybyggda
daghem eller fritidshem på orter diir hyggsyssclsättningshehov finns. En
förutsättning är härvid att byggnationen igiingsätts efter den 30 juni 1984 men
före den I mars 1985.
I statsbidraget till kommunernas barnomsorg har avsatts 30 milj. kr per
budgetår för utvecklings- och förnydsearbete inom barnomsorgen. Dessa
medel fördelas av regeringen. Ett stort antal kommuner har visat intresse för
att bedriva projekt av detta slag.
Fram till i början av december 1984 har regeringen fördelat sammanlagt
li\ milj. kr. på 148 projekt. Projekten omfattar bl.a. pedagogiskt inneh{1ll i
barnomsorgen, utarbetande av kommunala riktlinjer för verksamheten,
möjligheter till bättre resursutnyttjande, utveckling av familjedaghem,
för~ildramedverkan och samverkan förskola-lågstadium.
Det statliga stödet till kommunernas barnomsorg kan för nästa budgetår
beriiknas till sammanlagt 7 430 milj. kr.. vilket jämfört med innevarande
budgethr innebär en ans\agsökning med ca 915 milj. kr. Härtill kommer
medel frim bostadshuvudtiteln som utgiir i form av statliga bostadslån till
förskolor och fri tidshem.
Statsbidragssystemct finansieras genom socialavgiften frfm arbetsgivare
och egenföretagare. Den andel av denna avgift som avser barnomsorgen
utgör 2,2 r;-;, av löneunderlaget.
Riksdagen uttalade i samband med behandlingen av förslaget till nytt
statsbidragssystem att regeringen med förtur borde slutföra arhctd med en
av riksdagen begiird utbyggnadsplan för barnomsorgen.
Inom regeringskansliet har en särskild arbetsgrupp fått till uppgift att
analysera barnomsorgens utveckling friin siiväl kvalitativ som kvantitativ
synpunkt. En viktig uppgift är diirvid bl.a. att utviirdera effekterna av det nya
bidragssystemet vad gäller möjligheterna att bereda fler barn plats inom den
kommunala barnomsorgen. Erfarenheterna hittills har visat att en del av
nyeftcrfrågan på platser inom barnomsorgen kan tillgodoses genom en
effektivare anviindning av befintliga resurser. Den fortsatta utvecklingen
hiirvidlag kommer att fö stor betydelse. Hi1nsyn härtill bör tas vid iiverviiganden om en ny utbyggnadsplan för barnomsorgen.
Socialstyrelsen har unt.kr {1r 198-l remisshehandlat sitt förslag till pedagogiskt program för förskolan. Programmet kommer att färdigställas under
budgetäret 1985/86. Vidare räknar socialstyrelsen med att i början av år 1985
fullfölja regeringens uppdrag ( 1981-12-17) att sammanställa erfarenheter och
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finna modeller för verksamheten inom barnomsorgen som är anpassade till
morgondagens behov av en god barnomsorg. Socialstyrds<.:n arbetar dessutom med ett pedagogiskt program för fritidsh<.:mmen och med en arbetsplan
för familjedaghemmen.
Min avsikt är att föreslå regeringen att under våren 1985 överlämna en
proposition till riksdagen om olika frågor inom barnomsorgen.
Ett särskilt statsbidrag utgår till kommunerna för hemspråksträning för
invandrarbarn. Bidraget utgår för fem- och sexåringar som deltar i
hemspråksträning som anordnas av kommunen. För varje bidragsberättigat
barn som deltar i grupp där hemspråksträning bedrivs minst fyra timmar per
vecka utgår bidrag med 3 375 kr.
I samråd med statsrådet Göransson presenterar jag - utifrån förslag som
lagts fram av språk- och kulturarvsutredningen (SOU 1983:57 och 58) och
utredningen om språkminoriteter i förskoleåldern (SOU 1982:43) - ett
förslag angående rätten till hemspråksträning i förskolan. som ansluter till de
förslag som läggs fram för hemspråksundervisningen i skolan under åttonde
huvudtiteln. Mina förslag innebär bl.a. att hemspråksträning endast skall ges
i det språk som är barnets dagliga umgängesspråk i hemmet med minst en
förälder/vårdnadshavare. Hemspråksstödet bör endast gälla ett språk per
barn. Språkstödet i förskolan bör även omfatta ett första språkstöd i svenska.
Insatserna i förskolan och skolan måste vidare bli bedömda i ett sammanhang. Det är därför angeläget med ett samarbete mellan socialnämnd och
skolstyrelse i dessa frågor. Jag beräknar att preciseringen av rätten till
hemspråksträning leder till en viss besparing under budgetåret 1985/86.
Besparingarna har använts för angelägna utgiftsökningar inom huvudtiteln.
Utbyggnaden av den öppna förskolan har fortsatt och den är fr.o.m. den 1
januari 1984 en statsbidragsberättigad verksamhet. I början av år 1984 fanns
det 573 öppna förskolor i 180 kommuner i landet. Under år 1984 beräknas
ytterligare 180 öppna förskolor komma att inrättas. Den öppna förskolan har
visat sig spela en väsentlig roll i strävandena att skapa sociala kontakter
mellan människor i bostadsområdena. Den utgör ofta en bas för arbetet med
föräldrasamverkan och föräldrautbildning och är ett stöd för dagbarnvårdarna i deras arbete.
PBU-utredningen (S 1980:09) har år 1983 avlämnat ett ddhetänkande (Ds
S 1983:8), Familjerådgivning, verksamhet och organisation. Betänkandet
har remissbehandlats. I betänkandet föreslås en ändring av sekretesslagen
för att tydligare markera familjerådgivningens ställning i detta hänseende.
Enligt min mening bör PBU-utredningens och socialberedningens slutbetänkanden avvaktas innan ställning tas till familjerådgivningens framtida
utformning.
En kommitte har tillkallats för att se över fritidshemsverksamheten för
yngre skolbarn (S 1982:08). Kommitten skall behandla frågor som gäller
verksamhetens innehåll, organisation och samordning med övrig verksamhet
för yngre skolbarn. Kommitten skall därvid bl.a. överväga i vilka former
8 Riksdagen 1984185. 1 sam/. Nr 100
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samverkan mellan fritidshcm och skola kan ske. Vidare skall kommitten se
över det pedagogiska programmet för fritidshemsverksamheten. Under år
1984 har kommitten presenterat en cliskussionspromemoria "Skolbarns
omsorg. utveckling och behov". Ett slutbetänkande fr[in kommitten kan
förviintas under våren 1985.
Ett särskilt bidrag utgtir under åttonde huvudtiteln för ferieverksamhet
inom ungdomsorganisationerna. Bidraget fördelas av statens ungdomsråd
efter samr:ld med socialstyrelsen.
En särskild kommitte (U 1981:01) ser över friigan om samverkan mellan
förskola och skola. i första hand genom en utvärdering av den försöksverksamhet som har bedrivits eller som fortfarande bedrivs. Kommitten skall
vidare enligt särskilda tilliiggsdirektiv förutsättningslöst överviiga de för- och
nackdelar som är förknippade med en sänkt skolpliktsålder. Ett slutbetänkande från kommitten kan förviintas under vären 1985.
Statistiska centralbyrän (SCB) fick i samband med internationella barnåret ar 1979 i uppdrag att undersöka orsakerna till de sjunkande födelsetalen
i landet. SCB har därvid utarbetat en kunskapsöversikt Barn - behov eller
börda ( 1979) och en studie av befintlig statistik Få barn ( 1980). Resultaten av
en intervjuundersökning bland 5 000 kvinnor i landet redovisas i rapporten
Kvinnor och barn ( 1982). En rapport har även utgivits pä engelska Fertility of
Swedish women born 1927-1960 ( 1983). Under år 1984 har SCB givit ut
rapporten Arbete och barn. Inom kort skall rapporterna Ha barn. men hur
många? samt Att bilda familj presenteras.
Det insamlade materialet ger en bred belysning av frågor som gäller
kvinnans situation i ett historiskt perspektiv och sambanden mellan arbetsliv,
familjeliv och barnafödande. Det ger också ett informationsunderlag inom
det den10grafiska området, vilket också har givit upphov till ett stort antal
forskningsprojekt i Sverige och även internationellt.
SCB har dessutom på uppdrag av socialdepartementet pf1hörjat en
undersökning bland män om deras syn pii orsakerna till de liiga födelsetalen.
Undersökningen omfattar kunskapsöversikt, enkät och djupintervjuer.
Barnmiljörådet inrättades den 1 juli 1980 med uppgift att samordna frägor
som rör barns miljö och säkerhet. Rådet har hl.a. bildat en referensgrupp för
barnsäkerhetsfrågor och en för barnmiljöfragor för att samordna insatserna
inom barnsiikerhets- resp. harnmiljöområdet. Rådet avser att inför världsungdomsåret inrikta sina informationsinsatser på frågor som gäller de något
äldre barnens fritid samt deras boende och skolmiljö. inslaget av vMd i olika
sammanhang samt miljön m.m. för barn på sjukhus och för barn med
handikapp.
Statens nämnd för internationella adoptionsfrågor (NIA) inriittades den
1 juli 1981. Nämnden har till uppgift att underlätta adoption i Sverige av
utländska barn, att utöva tillsyn över och informera om verksamheten samt
att auktorisera ideella organisationer som arbetar med internationella
adoptionsfrågor. Vidare prövar och godkänner nämnden utliindska beslut

Prop. 1984/85:100

Bilaga 7

Socialdepartementet

115

om adoption. F. n. finns sex ideella organisationer som har auktorisation att
bistå vid internationell adoption. De organisationer som erhållit auktorisation kan efter beslut av NIA beviljas statsbidrag inom ramen för NIA:s
anslag.
Sedan början av 1970-talet har det kommit sammanlagt ca 25 000 barn från
ett 30-tal olika länder utanför Norden till Sverige för adoption. De flesta
barnen har kommit från Asien och Latinamerika. Under de senaste åren har
mellan 1 500 och 1 700 barn anlänt till Sverige varje år. Ca 30 % av det antal
barn som under år 1981 kommit till Sverige för adoption förmedlades utan
hjälp av de auktoriserade ideella organisationerna. Under år 1983 hade
andelen minskat till 15 %.
Andelen adoptioner som sker utan medverkan av auktoriserade organisationer har således minskat, men fortfarande utnyttjar svenska familjer
enskilda kontakter i utlandet. I den mån den enskilda kontakten i utlandet
inte är tillförlitlig kan detta innebära risker. Riksdagen beslutade den 18
december 1984 om en ändring i 25 §socialtjänstlagen ( 1980:620) som innebär
att socialnämnden skall höra NIA om tillförlitligheten i ett förmedlingsärende när det är fråga om privat adoption. Vidare skall det i socialnämndens
beslut anges för vilket förmedlingssätt beslutet gäller. Syftet med dessa
förändringar är att öka säkerheten i samband med privata adoptioner för
såväl de sökande som barnet. Riksdagsbeslutet avser även en förändring i
fråga om handläggningen av enskilda ärenden hos de auktoriserade organisationerna, i syfte att i vissa fall minska väntetiden för de sökande.
De nya bestämmelserna träder i kraft den 1 januari 1985.

F I. Bidrag till kommunal barnomsorg
1983/84
1984/85
1985/86

Utgift
Anslag
Förslag

6 257 881 9561
6 515 000 000
7 430 000 000

I Inkl. förslagsanslagen Bidrag till driften av förskolor och fritidshem och Bidrag till
kommunala familjedaghem.

Statsbidrag för kommunal barnomsorg lämnas enligt förordningen
(1983:943) om kommunal barnomsorg för inskrivna barn i följande omsorgsformer och med följande belopp.
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Bidrag per barn kr.
Daghem
Inskrivna minst 7 tim.!dag
Inskrivna mellan 4 och 7 lim.idag
Fri1idshem
Familjedaghem
Inskrivna minst 7 tim./dag
Inskrivna mindre iin 7 tim./dag

22 000
Il 000
7 000

1.5 000
7 500

Vidare lämnas statsbidrag med 30 000 kr. per år för varje helårsarhetare
som är direkt sysselsatt i barngrupp i daghem och fritidshem.
För öppen förskola lämnas ett statsbidrag med 50 000 kr. per enhet. För
hum med hehol' aF särskilt stöd lämnas statsbidrag med 6 000 kr. per år för
varje tiotal barn som är inskrivna i daghem eller fritidshem.
Riksdagen beslutade den 4 juni 1984 om statsbidrag till alternativa
barnomsorgsformer (prop. 1983/84: 177, SoU 1983/84:31. rskr. 387). Förutsättningarna för att statsbidrag skall lämnas är att den som driver daghemmet
eller fritidshemmet antingen är en sammanslutning av föräldrar som
gemensamt tar ansvaret för omsorgen om sina egna barn. eller en sammanslutning som erbjuder en speciell form av pedagogik, har anknytning till en
ideell organisation, eller har andra liknande ideella grunder. Vidare
förutsätts att daghemmet eller fritidshemmet är upptaget i kommunens
barnomsorgsplan och att daghemmet eller fritidshemmet uppfyller de krav
som finns för motsvarande kommunal verksamhet. Statsbidrag per inskrivet
barn lämnas med samma belopp och efter samma tidsregler som gäller för
kommunala daghem och fritidshem. Därutöver kan bidrag lämnas för en
årsarbetare per avdelning. Statsbidrag lämnas inte till daghem och fri tidshem
som drivs i uppenbart vinstsyfte.
De nya statsbidragsrcglerna tillämpas fr.o.m. den 1 juli 1984 enligt
förordningen ( 1984:552) om ändring i förordningen (1983:943) om statsbidrag till kommunal barnomsorg.
Statsbidragen beviljas och betalas ut av socialstyrelsen. Förskott lämnas
med 75 % av statsbidraget för året före hidrags;'uet. Förskottet betalas ut
med en fjärdedel i vardera april, juli och oktober under bidragsåret samt i
januari året efter bidragsåret. Slutavräkning sker i april året efter bidragsaret.
Riksdagen beslutade den 6 juni 1984 om ett tillfälligt bidrag till anordnande av daghem och fri tidshem (prop. 1983/84: 150. SoU 1983/84:35. rskr. 396).
Bidraget utgår per avdelning i nybyggda daghem och fritidshcm där
byggnationen har igimgsatts efter den 30 juni 1984 men före den 1 mars 1985.
Bidrag utgår med 300 000 kr. per avdelning för projekt på orter där
byggsysselsättningsbehov finns. Bidraget beviljas och betalas ut av socialstyrelsen. Bidraget utgår enligt förordningen (1984:554) om statsbidrag under
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viss tid till anordnande av daghem och fritidshem.
Vidare avsätts inom ramen för statshidraget till barnomsorgen 30 milj.kr.
årligen för lokalt utvecklings- och förnyelsearbete. Dessa medel fördelas
efter beslut av regeringen.
Bidragssystemet finansieras genom en socialavgift. Avgiften är 2.2 % av
det löneunderlag som gäller för de allmänna socialförsäkringsavgifterna.

Socialstyre/sen
Socialstyrelsen heräknar medelsbehovet utifrån en preliminär sammanställning av kommunernas barnomsorgsplaner för år 1984.
Socialstyrelsen kommer att följa effekterna av det nya bidragssystemet och
se om de nya reglerna föranlett omprövningar eller förändringar i kommunernas verksamhet.
Socialstyrelsen avser att under våren 1985 presentera en sammanställning av
remissvaren från kommuner och andra berörda organ över styrelsens förslag
till pedagogiskt program för förskolan. Vidare arbetar socialstyrelsen med
ett pedagogiskt program för fritidshemsverksamheten i samarbete med
fritidshemskommitten och med en arbetsplan för familjedaghemsverksamheten.
Socialstyrelsen föreslår att bidraget för fortbildningsinsatser höjs från 2
milj. kr. till 3 milj. kr.

Föredragandens öven'äganden
Kommunerna har genom det nya statsbidragssystemet till barnomsorgen fått
ökade möjligheter till effektivare användning av befintliga resurser. Samtidigt är det angeläget att kraven på kvalitet inom verksamheten inte blir
eftersatta. En särskild arbetsgrupp inom regeringskansliet har därför fått till
uppgift att analysera barnomsorgens utveckling såväl kvalitativt som
kvantitativt. Målfrågorna kommer i det sammanhanget att uppmärksammas
särskilt.
Som jag anfört i avsnittsinledningen avser jag att föreslå regeringen att
under våren överlämna en proposition till riksdagen om olika frågor rörande
den kommunala barnomsorgen.
Av de 30 milj. kr. som avsatts för lokalt utvecklings- och förnyelsearbete
inom barnomsorgen hade regeringen fram till början av december 1984
fördelat sammanlagt 18 milj. kr. till 148 projekt i 99 kommuner.
Fortbildning av personal inom barnomsorgen genomförs i samverkan
mellan socialstyrelsen. kommunerna och personalorganisationerna. Socialstyrelsen har därvid planerande och övergripande uppgifter. I dessa
uppgifter ingår att tillsammans med Svenska kommunförbundet och i samråd
med personalorganisationerna utveckla metoder och innehåll i en lokal
allmän fortbildningsverksamhet samt att utforma utbildningen av lokala
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studievägledare. I samarbete med nämnda organ skall socialstyrelsen
framställa lämpligt material samt följa och utvärdera verksamheten. Inte
minst viktigt blir detta i samband med förslaget till ett pedagogiskt program
för förskolan. För denna verksamhet hos socialstyrelsen beräknar jag för
niista budget{ir 2.2 milj. kr.
Jag beräknar anslagsbehovet för nästa budgetår till 7 430 milj. kr.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Bidrag till kommunal barnomsorg för budgetåret 1985/86
anvisa ett förslagsanslag av 7 430 000 000 kr.

F 2. Bidrag till hemspråksträning i förskolan
l983/84
1984/85
1985/86

Utgift
Anslag
Förslag

28 436 874
32 200 000
30 600 000

Fr<'in anslaget utgår statsbidrag till kostnader för hemspråksträning för 5och 6-aringar med annat hemspråk än svenska. Statsbidraget har fastställts
till 3 375 kr. Bidragsbestämmelserna återfinns i förordningen (1977:628,
ändrad 1979:266) om statsbidrag till hemspråksträning i förskolan och
förordningen (1984: 434) om uppräkning av statsbidrag till hemspråksträning
i förskolan vid slutavräkningen för år 1984 m.m.

Socialstyre/sen
Socialstyrelsen framför att hemspråksträningen i förskolan inte är tillräcklig i förhållande till det behov av stöd i sitt modersmål och sin kultur som
invandrares och minoritetsgruppers barn har från det att de börjar förskolan.
Styrelsen betonar det förslag, som framförs i betänkandet (SOU 1982:43)
Språk- och kulturstöd för invandrar- och minoritetsbarn i förskoleåldern, att
statsbidrag skall utgå för alla barn i förskolan med ett annat språk än svenska
som dagligt umgängesspråk i hemmet.
Socialstyrelsen har i skrivelse till regeringen den 14 mars 1984 föreslagit att
ett bidrag på 3 500 kr. per barn och år skall utgå för de svenska barn som året
före skolstarten går i förskola i utlandet. Fler förskolor skulle därmed kunna
anordnas i anslutning till utlandsskolor.
Socialstyrelsen beräknar medelsbehovet utifrån ett belopp som baseras på
att samtliga barn i förskolan erhåller hemspråksträning samt att bidrag även
utgar till förskolor som är knutna till svenska utlandsskolan.
Det totala medelsbehovet beräknas av socialstyrelsen till 45 milj. kr. för
budgetaret 1985/86.
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Föredraga11de11s ii1·cn•1'igandrn
Statsradet Göransson redovisar under åttonde huvudtiteln sina förslag
angående hemspd1bundcrvisningcn i skolan utifdm de förslag som lagts
fram i spriik- och kulturarvsutredningens betänkande (SOU 1983:57) Olika
ursprung - Gemenskap i Sverige och delbetänkandet (SOU 1983:58)
Kunskap för gemenskap - Uiromcdcl för spraklig och kulturell mangfald.
Jag ansluter mig för förskolans del till de principer som anförs angående
hemspräksverksamheten och vill därvid anföra följande. Målet för hcmspråksträningen i förskolan bör. som anges för skolans hemspråksundervisning. även fortsättningsvis vara att främja en aktiv tvaspråkighet. Hemspräksträningcn hör syfta till att stödja harncts språkutveckling med
förankring i det egna språket. Detta förutsiitter att barnet har goda
kunskaper i ett annat spräk än svenska genom att normalt minst en
förälder/vårdnadshavare har ett annat språk än svenska som sitt modersmal
och använder det språket i sitt dagliga umgänge med barnet. Förutsättningen
för att få hemspråksstöd i förskolan bör därför följa samma definition som för
skolan, dvs. språket skall vara ett för barnet dagligt umgängesspråk i hemmet
med minst en förälder/vårdnadshavare. Detta krav bör dock inte gälla för
samiska barn och vissa utländska adoptivbarn som har ett etablerat språk när
de kommer till Sverige och som har ett behov av språkstöd i förskolan.
Hemspråksstödet bör även för förskolan gälla endast ett språk per barn.
Språkstödet i förskolan bör också omfatta ett första språkstöd i svenska.
Detta är särskilt viktigt i bostadsområden där svenska inte utgör det
dominerande språket i den omgivande miljön.
Det bör ankomma pa regeringen eller den myndighet som regeringen
bestämmer att, med utgångspunkt i vad jag nu har sagt. utfärda riktlinjer till
stöd för kommunerna vad avser vilka förskolebarn som skall omfattas av
hemspråksträningen.
Jag anser det även viktigt att insatserna i förskolan och skolan blir
bedömda i ett sammanhang. Detta förutsätter att man pa lokal nivå planerar
hemspråksinsatserna utifrån en samsyn mellan insatserna i förskolan och i
skolan. Ett samarbete mellan socialnämnd och skolstyrelse i dessa frågor är
därför nödvändigt.
I fråga om möjligheterna att få ett bättre planeringsunderlag i kommunerna för hemspråksinsatserna vill jag hänvisa till det arbete som f.n. pågår inom
socialstyrelsen för att få fram en försöksvis registrering av hemspråket vid
barnavårdscentralerna.
Den precisering av förutsättningarna för att erhålla hemspråksträning i
förskolan, som jag föreslagit. innebär en viss besparing under anslaget.
Jag beräknar därmed anslagsbehovet för nästa budgetår till 30,6 milj. kr.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Bidrag till hemspråksträning i förskolan för budgetåret
l 985i86 anvisa ett förslagsanslag av 30 600 000 kr.

I
I

L
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F 3. Barnmiljörådet
1983/84
1984/85
1985186

Utgift
Anslag
Förslag

2 660 327
2 823 000
2 975 000

Barnmiljörådet är en central förvaltningsmyndighet med uppgift att
handlägga frågor rörande barns miljö och barns säkerhet. Instruktion för
barnmiljörådct framgår av särskild förordning (1980:572).
Barnmiljörädet leds av en styrelse bestående av ordförande och tio övriga
ledamöter. l styrelsen, som utses av regeringen, ingår ledamöter med
anknytning bl.a. till socialstyrelsen, skolöverstyrelsen, konsumentverket.
bostadsstyrclsen, statens planverk och statens trafiksäkerhetsverk.

1984/85

Beräknad ändring 1985/86
Barnmiljörådct

Personal
Anslag
Förvaltningskostnadcr
(därav lönekostnader)
Lokalkostnader
Engångsanvisning
Summa

I

]]

Föredraganden

+

2 573 000
(1587000)
250 00\\

+ 818 000
(+ 438 000)
+ 13000

(+ 49 000)1
+ 13 000
+ 50000

2 823 000

+ 831 000

+ 152 000

+ 89 000

Inkl. L- ATF 1984

Barnmiljörddet
Sedan omorganisationen till egen myndighet har barnmiljörådet fått en
betydande ökning av sina arbetsuppgifter såväl vad gäller verksamhet som
administration. Därtill kommer ett från både privatpersoner och myndigheter/organisationer ökande intresse för miljö- och säkerhetsfrågor för barn.
För budgetåret 1983/84 har barnmiljörådet redovisat en resultatanalys. Av
denna framgår att rådet alltmer inriktat sin verksamhet på olika samordningsprojekt inom barnsäkerhets- och barnmiljöområdet. Vidare har rådet
satsat på information genom skrifter, konferenser, utställningar, seminarier
m.m. En referensgrupp för barnsäkerhet och en för barnmiljö är knuten till
rådet i syfte att samla in erfarenheter, stimulera till och samordna olika
insatser, sprida information och uppmärksamma brister i barns miljö. Rådet
medverkar också i ett samarbete med de övriga nordiska länderna i
barnsäkerhetsfrågor.
För att tillfredsställande svara mot de krav som ställs på rådet anser rådet
att dess informationsanslag bör förstärkas. Rådet vill bl.a. inrikta sina
informationsinsatser på frågor som gäller de något äldre barnens situation
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t.cx. deras fritidsverksamhet. boende- och skolmiljö, inslaget av våld i olika
sammanhang samt fr[1gor om barn på sjukhus och om barn med handikapp.
Barnmiljörådet föreslår i sin anslagsframställning bl.a. följande:
1. Pris- och löneomräkning + 208 000 kr.
2. Barnmiljörådet har redovisat ett huvudförslag som innebär en minskning

av verksamheten med 5 'J-l- över en trearsperiod ( - 130 000 kr.) genom att
rådet avvecklar sin utställningslokal. Konsekvensen av detta blir att
rådets informationsverksamhet drabbas hårt.
3. Medel begärs för en ny vaktmästartjänst(+ 116 000 kr.). för vikariats- och
övertidstillägg i samband med långtidssjukdom och graviditetsledighct ( +
217 000 kr.). för information ( + 250 000 kr.) och för en ny kopieringsmaskin ( + 40 000 kr).
4. Barnmiljörådet hemställer att det får möjlighet till fortsatt avgiftsbeläggning av viss informationsverksamhet och att de medel som erhålls får
användas i rådets informationsverksamhet.
5. Barnmiljörådet hemställer om att en registrering av barnolycksfallen
kommer till stånd.

Föredragandens överväganden
Jag anser i likhet med vad barnmiljörådet föreslagit att rådet även under
nästa budgetår bör få ta ut avgift för anordnandet av konferenser och för visst
informationsmaterial. I avvaktan pa den utvärdering av försöksverksamheten. som rådet skall redovisa i sin anslagsframställning för budgetåret
1986/87, bör de intäkter som r[1det erhåller få användas i rådets informationsverksamhet. När verksamheten utvärderats får ställning tas till om en del av
intäkterna kan avräknas mot anslaget och därvid minska anslagsbehovet.
Jag har vid anslagsberäkningcn utgått från ett huvudförslag på 2 % . Medel
har även beräknats för viss maskinell utrustning. Detta har finansierats
genom omfördelningar inom huvudtiteln.
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget för nästa
budgetår till 2 975 000 kr.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Barnmiljörädet för budgetåret 1985/86 anvisa ett förslagsanslag av 2 975 000 kr.

F 4. Statens nämnd för internationella adoptionsfrågor
1983/84
1984/85

Utgift
Anslag

3 242 188

1985/86

Förslag

3 496 000

3 326 000
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Statens nämnd för internationella adoptionsfrågor (NIA) är en central
förvaltningsmyndighet med ansvar för information, tillsyn och kontroll i
frågor rörande internationella adoptioner. Instruktion för NIA framgår av
särskild förordning (SFS 1981 :681 ändrad 1984: 1094).
Nämnden ansvarar ocksa för frågor om godkännande av utländska beslut
om adoption (SFS 1976:834 ändrad 1981 :674) samt frågor om auktorisation
av organisationer för internationell adoptionshjälp (SFS 1979:552 ändrad
1981:580 och 1984:1093). Efter ansökan och särskild prövning kan NIA ge
auktorisation till ideella organisationer som avser arbeta med internationell
adoptionshjälp. NIA beslutar också om fördelningen av statsbidrag till
sadana organisationer.
Nämnden bestär av elva ledamöter, som förordnas av regeringen.

1984/85

Beräknad ändring 1985/86

NlA

Personal
Anslag
Förvaltningskostnader
(därav lönekostnader)
Lokalkostnader
Bidrag till auktoriserade
organisationer
Engångsanvisning

Summa

Föredraganden

12

+ 171 000
(+ 83 000)
+ 33 000

+ 145 000
(+ 52 000)1

1076000
40000

+ 199 000
- 40000

+ 32000

3 326000

+ 363 000

+ 170 000

2 003 000
(1 584 000)

207 000

+ 33 000
-

40 000

1 Inkl. L-ATF 1984

Statens nämnd för internationella adopriomfrågor
Omorganisationen av NIA till egen myndighet den 1juli1981 har inneburit
ökade arbetsuppgifter speciellt beträffande personal- och ekonomiadministration. Det förhållandevis stora antalet privata adoptioner kräver betydande insatser från kansliet bl.a. genom fortlöpande kontroll i kontakt med
kommunerna och genom telefonrådgivning till enskilda.
NIA föreslår i sin anslagsframställning bl.a. följande:
1. Pris- och löneomräkning + 197 000 kr.
2. Den utgiftsminskning som redovisats enligt det obligatoriska huvudförslaget innebär en minskning av nämndens verksamhet med 70 000 kr.
Nämnden har redan med de medel som tilldelats för 1984/85 svårt att kunna
fullfölja sina uppgifter enligt sin instruktion.
3. NIA har i sin lilngtidsbedömning beräknat att en fortsatt minskning av
myndighetens anslag med 2 o/c årligen. motsvarande 10 % vid planeringsperiodens slut 1989/90, skulle innebära en nedskärning med 66 000 kr. per år,
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dvs. totalt 330 000 kr. för hela perioden i nuvarande penningvärde. Antalet
tjänster vid NIA:s kansli maste därvid minskas med 1,5 tjänst på fem år (200 000 kr). och bidraget till de auktoriserade organisationerna måste skäras
ned (- !08 000 kr för fem år). En nedskärning av detta slag skulle, enligt
NIA, innebära krav på betydande inskränkningar i NIA:s verksamhet med
hehov av en översyn av NIA:s instruktion.
För organisationerna kan följden bli att väntetiderna förlängs eller att
organistionerna höjer avgifterna för de sökande.
4. För bl.a. förstärkt informationsverksamhet. inhämtande av erforderliga expertutlåtanden i enskilda ärenden, anordnande av särskilda konferenser för nämndens ledamöter, utbildning av kanslipersonal i personal- och
ekonomiadministrativa frågor samt lokalvårdskostnader önskas extra medel
(+ 64 000 kr.).
5. För bidrag till auktoriserade organisationer för internationell adoptionshjälp begärs extra medel på grund av att organisationens administrativa
kostnader ökar i takt med löneutvecklingen och de adoptivsökandes
önskemål om hjälp och stöd från organisationerna blir allt större

( + 102 000).
6. NIA hemställer att socialdepartementet vidtar åtgärder för att tillgodose små myndigheters behov av vikariatsersättning i samband med sjukdom
eller graviditet.
7. NIA har i skrivelse till socialdepartementet påtalat de orättvisa
ekonomiska villkor som gäller för de som väljer mellan att adoptera ett
utländskt barn och de som får medicinsk behandling för att få ett biologiskt
barn.

Föredragandens överväganden

Enligt riksdagens beslut den 18 december 1984 med anledning av
propositionen 1984/85: 16 om vissa frågor rörande internationella adoptioner
m.m. (SoU 5, rskr 68) skall socialnämnderna från den 1januari1985 inhämta
ett yttrande från NIA om tillförlitligheten i ett förmedlingsärende när det är
fråga om adoption av ett utländskt barn utan medverkan av en auktoriserad
organisation. De sökande skall därvid i första hand själva styrka tillförlitligheten i förmedlingssättet. NIA skall vid behov undersöka hos utländska
myndigheter eller berörda organ om det förmedlingssätt som föreslagits av
de adoptivsökande är tillförlitligt eller ej. Vidare skall socialnämnden i sitt
beslut om medgivande ange för vilket förmedlingssätt beslutet gäller. En
ändring i 25 §socialtjänstlagen (1980:620) har därvid gjorts. Förändringen
innebär att NIA tillförs delvis nya ärenden. Samtidigt kan NIA:s arbete på
sikt komma att bli av en än mer förebyggande och informerande karaktär än
f.n.
Riksdagens beslut innebär även vissa förändringar i fråga om handläggningen av vissa ärenden hos de auktoriserade organisationerna.
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Jag har beräknat extra medel för NIA med anledning av att NIA tillförs
nya uppgifter. Finansiering har skett genom omfördelningar inom huvudtiteln. Jag har i övrigt beräknat anslaget för nämndens verksamhet enligt
huvudförslaget.
När det gäller frågan om de ökande adoptionskostnaderna vill jag
framhålla att jag ser det som en naturlig uppgift för NIA att noggrann! följa
kostnadsutvecklingen och finna olika vägar för begränsning av kostnaderna
både i Sverige och utomlands.
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet för
nästa budgetår för nämndens verksamhet och för bidrag till auktoriserade
organisationer för internationell adoptionshjälp till 3 496 000 kr.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Statens nämnd för internationella adoptionsfrågor för
budgetåret 1985/86 anvisa ett förslagsanslag av 3 496 000 kr.
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G. Omsorg om äldre och handikappade
Allmänt

Samhällets insatser för äldre m:h handikappade skall främja deras
ekonomiska och sociala trygghet samt göra det möjligt för dem att delta
aktivt i samhällslivet.
I detta syfte har samhället hyggt upp omfattande anordningar för omsorg
om äldre och handikappade. De spänner över alla områden av samhällslivet.
Såväl staten som landstingskommunerna och kommunerna är engagerade i
arbetet. Statens insatser finansieras från ett stort antal anslag under flera
huvudtitlar.
Bland äldre människor finns det håde relativt sett och i absoluta tal många
fler handikappade än bland yngre. De flesta synskadade. hörselskadade,
vuxendöva och rörelsehindrade är äldre än 70 år. Äldre människor behöver
inte automatiskt samhällets särskilda stöd för att de är gamla, utan därför att
deras funktioner ofta sätts ner med stigande ålder.
Den verksamhet som finansieras från anslag under detta avsnitt riktar sig
till både äldre och handikappade. Detta område har hög prioritet. Även i
rådande kärva budgetläge har omfördelningar gjort det möjligt att tillföra
verksamheten nya resurser. Jag återkommer härtill i det följande.

Äldreomsorg
Den snabba ökningen av antalet personer i gruppen 65 år och äldre ligger
bakom oss i dag. Den framtida utvecklingen när det gäller både de äldres
andel i befolkningen och antalet äldre kommer att vara mindre dramatisk än
under de senaste årtiondena. Under de senaste drygt 30 åren fördubblades
antalet personer över 65 år. Under 1980-talet kommer ökningcn att stanna
vid ungefär 10 000 personer om året. Vid 1990-talets början upphör
ökningen, och vid sekelskiftet kommer antalet personer över 65 års ålder att
vara mindre än nu. Först när 1940-talets stora barnkullar träder in i
pensionsåldern, kommer antalet äldre att ånyo öka och då relativt
kraftigt.
Däremot förändras äldregruppens sammansättning under resten av
1900-talet. Medan antalet personer i gruppen under 75 år minskar fram till
sekelskiftet, kommer gruppen över 85 år att öka från ca 120 000 till
ca 170 000. Det är bland dessa äldre som behoven av service. omvårdnad och
vård är störst.
Hörnpelarna i en bra äldreomsorg är ekonomisk trygghet. ändamålsenliga
bostäder och personlig hjälp. De äldres ekonomiska situation har förbättrats
på ett omvälvande sätt genom pensionssystemet.
Det grundläggande målet i äldreomsorgen är att de äldre skall ha ett eget
boende och kunna bo kvar i sin invanda miljö. Detta förutsätter. att bostäder
och närmiljö anpassas till äldre människors behov. och att de äldre kan få
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vård, social omsorg och service. Uppgifterna ankommer på landstingskommunerna och kommunerna. Staten deltar i finansieringen genom ett
omfattande stödsystem.
Frågan om de äldres självständiga boende i normala miljöer har under år
1984 övervägts inom dels äldreberedningen (S 1981:01), dels en för socialoch bostadsdepartcmenten gemensam arbetsgrupp för vissa boendefrågor
avseende äldre och handikappade m.fl. Äldreberedningen har i en skrivelse
till regeringen i oktober 1984 bl.a. uttalat, att det är angeläget med en
förändring av ålderdomshemsboendet till ett mer självständigt boende. Mot
denna bakgrund avstyrker beredningen, att statsbidrag införs till driften av
ålderdomshem. Jag är enig med beredningen härom, eftersom statsbidrag till
ålderdomshemmen skulle bidra till att bromsa det förändringarbete som nu
är i gäng och som är viktigt för att erbjuda de äldre ett bättre boende. Jag
kommer att närmare redogöra för min uppfattning i det följande vid min
anmälan av anslaget till social hemhjälp. Arbetsgruppen för vissa boendefrågor har i september 1984 avlämnat betänkandet (SOU 1984:78) Bo på
egna villkor till bostadsministern. Betänkandet remissbehandlas f.n.
Social hemhjälp och färdtjänst är viktiga medel för att förverkliga
regeringens äldrepolitiska mål. Staten stöder den sociala hemhjälpen med ett
särskilt bidrag. Ca 350 000 äldre och handikappade får hemhjälp. Även
barnfamiljer får hemhjälp genom hemvårdar- och barnvårdarverksamhet.
Hemhjälpen har utvecklats till en mångskiftande, serviceinriktad socialtjänst. Exempel på denna utveckling är boendeservice. verksamhet vid
dagcentraler och ledsagarhjälp. Kommunerna utvecklar i samarbete med
sjukvardshuvudrnännen i ökad utsträckning områdesanknuten service, där
de boende har tillgång till socialtjänst, fritidsverksamhet och sjukvård.
På många håll har vårdplaneringsgrupper bildats. där sjukvårds- och
hemhjälpspersonal ingår i syfte att samordna insatserna inom äldreomsorgen. Landstingskommunernas hemsjukvård har utvecklats i omfattning och
kvalitet. Den utförs i allt högre grad av medicinsk personal och i samarbete
med kommunernas hemhjälpspersonal.
För äldre, som behöver mera omfattande personlig omsorg. inrättar
kommunerna servicehus med gemensam service. Detta sker bl.a. genom
ombyggnad av ålderdomshem, vilket ger förutsättningar för en mer
individuellt anpassad service. Antalet lägenheter i servicehus är ca 30 000.
Kommunerna planerar att under kommande treårsperiod bygga ytterligare
ca 10 000 servicebostäder. Antalet platser i ålderdomshem, som f.n. är
ca 55 000, beräknas samtidigt minska, bl.a. genom ombyggnaderna.
För statsbidraget till den sociala hemhjälpen gäller nya regler fr.o.m. den I
januari 1984 (prop. 1983/84:9, SoU 12. rskr 43). Statsbidraget består av tvit
delar. dels ett bidrag per årsarbetare inom hemhjälpen. dels ett schablonstöd
per person inom gruppen ålders- och förtidspensionärer. Det nya statsbidraget infördes bl.a. för att ge kommunerna ökad frihet att utveckla
socialtjänsten för äldre och h?-1ikappade efter individuella och lokala
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förutsättningar samt för att underlätta samverkan med landstingskommunerna.
Samtidigt med de nya oidragsreglerna för den sociala hemhjälpen infördes
ett särskilt stöd för utveckling och förnyelse av verksamheten. De särskilda
medlen, som uppgår till 30 milj. kr. per
skall användas för ätgärder som
ökar äldres och handikappades möjligheter till eget boende. Regeringen
fördelar medlen efter ansökan. Den hittillsvarande verksamheten visar, att
kommunerna har många uppslag hur socialtjänsten skall kunna utvecklas för
att tillgodose äldres och handikappades behov av boendeservice i normala
miljöer och förhindra institutionellt boende.
Eftersom antalet personer i de äldsta grupperna fortsättc.:r att öka, stiger
också anspråken på service. omvårdnad och vi1rd i det egna boendet. Tiden
efter pensioneringen erbjuder emellertid även stora möjligheta till fortsatt
personlig utveckling och till ett aktivt och innehållsrikt liv. Striivandena att
öka de äldre medborgarnas aktiva medverkan. delaktighet och ansvar
speglas i rapporten Vi vet själva bäst, som äldreberedningen nyligen tagit
fram i samarbete med demokratiberedningen (C 1983:03). I rapporten
redovisas exempel på förändringsarbete. där den enskildes inflytande och
självbestämmanderätt ställts i centrum. Den utgör första delen i äldreberedningens pågående arbete med ett ideprogram om livet som äldre. Programmet avses bli färdigt under våren 1985.
Pensionärsorganisationerna spelar en betydelsefull roll för inriktningen
och utformningen av insatserna för de äldre. Det är särskilt viktigt. att de
förmedlar sina kunskaper om äldres situation, problem och behov till statliga
och kommunala organ. Genom pensionärsråd i kommunerna och förtroenderåd vid institutioner och i särskilda boendeformer stärker de äldre sina
möjligheter till inflytande. Pcnsionärsorganisationerna gör dessutom stora
insatser genom sysselsättnings- och kontaktverksamhet bland äldre. Ekonomiskt stöd till pensionärsorganisationcrna på riksnivå beräknas under
anslaget A 4. Extra utgifter.

ar.

Handikappomsorg
De politiska målen inom handikappområdet är att göra samhället
tillgängligt för alla. Endast så kan samhället erhjuda en fullständig
gemenskap. som kan utveckla och förbättra villkoren för alla människor.
Det system av handikappätgärdcr som vuxit fram sedan hörjan av
1960-talet har i grunden förändrat levnadsvillkoren för handikappade. En
förändrad syn på handikappade har varit en förutsättning för denna
utveckling.
Den förnyade synen innebär. att handikappade är resurser i samhiillct på
samma sätt som andra och med samma rättigh1.:t<.:r och skyldigheter som de.
Handikapp uppfattas alltmer som en otillräcklighet eller en bristande
förutsättning i den verksamhet eller i den miljö som utestänger miinniskor
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med funktionsnedsättningar. Denna syn. som utvecklats gemensamt av
folkrörelserna. ansluter jag mig till. Den liiggcr ett bngtgåcndc ansvar på alla
offentliga och privata utövare av verksamhet att öppna den för alla
miinniskor.
I förslaget till statsbudget har genom omprioriteringar och besparingar
skapats utrymme för resursförstärkningar och reformer inom handikappområdet. De nya insatserna avser verksamhet för olika handikappgrupper och
skiftande ändamal. De gälkr även ökat stöd till handikapporganisationerna
och till handikappforskning inom olika sektorer. Bilstödet till handikappade
förstärks. handikappidrotten fär ökade bidrag, och kulturområdet tillförs
nya resurser. Regeringen föreslog nyligen en reform inom föräldraförsäkringen av stor betydelse för familjer med handikappade harn (prop.
1984/85:78). De niimnda handikappåtgärderna under social-. utbildningsoch arbetsmarknadsdepartementen genomförs inom en ram av
75 milj. kr.
I detta sammanhang vill jag även erinra om vad statsrådet Sigurdsen förut
anförde under inledningen av avsnittet E. Hälso- och sjukvård angående
avsikten att avskaffa de differentierade vårdavgifterna vid 1985 års utgång.
Ett nytt och enhetligt avgiftssystem bör därvid utformas och innefatta
möjligheter för vissa patienter, t.ex. de med liten pension. att erlägga nedsatt
avgift för varden. En proposition i ärendet förbereds till riksdagen.
Inom detta avsnitt beräknas medel för flera olika ändamål inom
handikappområdet. Statens finansiella stöd till social hemhjälp har jag redan
nämnt. Under avsnittet är även upptagna bl.a. anslag för bidrag till färdtjänst
samt anslag för ett antal insatser som riktas till olika grupper handikappade.
Statsbidrag för färdtjänst infördes år 1975. Denna service avser att
tillgodose behovet av lokal förflyttning för yngre och äldre personer. som har
väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller anlita allmänna
kommunikationer. Färdtjänst finns i alla kommuner. och ca 300 000
personer har legitimation att anlita den. Dess utformning skiftar mellan
kommunerna. Under anslaget till färdtjänsten kommer jag även att anmäla
mitt ställningstagande till bilstödskommittcns betänkande (SOU 1982:44)
Nytt bilstöd till handikappade. Enligt min mening bör tillgängliga resurser
inom detta område först och främst satsas på färdtjänsten. riksfärdtjänsten
och det arbetsmarknadspolitiskt motiverade bilstödet. En reform av detta
bilstöd föreslas under arbetsmarknadshuvudtitcln. Ett genomförande av
kommittens förslag om en bilstödsreform för nya grupper har jag inte ansett
mig kunna förorda i riidande statsfinansiella läge.
Omsorgerna om psykiskt utvecklingsstörda. som bl.a. innefattar särskoleverksamheten. är en landstingskommunal angeHigenhet. Statsbidrag utgar
till lönekostnaderna i särskolan. Huvudmännen är inriktade pä ökad
integrering i skola. boende och dagcenter. Omsorgskommittens betänkande
(SOU 1981:26) Omsorger om vissa handikappade har beretts i en särskild
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arbetsgrupp (Knutgruppen). Denna har utarbetat förslag till en ny omsorgslag. Jag avser att återkomma till regeringen med förslag till proposition till
riksdagen år 1985 med anledning av arbetsgruppens förslag.
Genom den statliga styrelsen för v[1rdartjiinst bedrivs en viktig verksamhet
för vissa handikappade swdcrande. Anordningarna giiller dels social
omvårdnad och habilitering åt gymnasieelever inom ramen för en försöksvt:rksamhct i Stockholm-Skärholmen. dels boendeservice at studerande vid
folkhögskolor, universitet och högskolor. Förhandlingar pagår om kommunalt övertagande av wrksamheten i Skärholmen. I avvaktan pi:i resultatet av
dessa förhandlingar beräknas medel för ändamålet under anslaget Viss
utbildning av handikappade. Under anslaget beriiknas vidare medel för stöd
till De handikappades riksförbund för fi.irbunckts anläggningar för rekreation och turism. Diirifrån bekostas också ett siirskilt bidrag till institutionen
för handikappforskning vid universitetet i Göteborg. Fr.o.m. nästa budgetf1r
beräknas även medel för viss hörselteknisk forskning.
I detta sammanhang vill jag även erinra om att staten finansierar ett
omfattandt: forsknings- och utl'ccklingsarbete inom handikappomrädet med
medel som står till forskningsrådens förfogande eller beviljas av regeringen
från socialdepartementets anslag A J. Forsknings- och utvecklingsarbete
samt försöksverksamhet. Stor betydelse har iiven det stöd till projekt och
försöksverksamhet som regeringen beviljar frän allmänna arvsfonden. Som
jag nyss har nämnt står vidare fr.o.m. budgetåret 1984/85 medel om 30 milj.
kr. ärligen till förfogande för utvecklings- och förnyelsearbete inom den
sociala hemh.iälpcn. Styrelsen för teknisk utveckling (STU) iir en viktig källa
för finansiering av teknisk forskning och industriellt utvecklingsarhete bl.a.
inom hjälpmedelsområdet. Jag vill dessutom niimna. att handikappinstitutct
fortlöpande tar viktiga initiativ inom området. vilka delvis finansieras genom
bidrag frim Norrbacka-Eugeniastiftelst:n. Även övriga s.k. vanförestiftdser
och Stiftelsen Sunnerdahls handikappfond har betyddse genom sin bidragsgivning.
Texuelefonen är en angelägen insats för dövas delaktighet i samhället.
Televerkets förmedlingstjänst för kommunikation mellan texttelefoner och
vanliga telefoner erbjuder service i.it hörande och döva telefonabonnenter.
För dessa ändamål beräknas medel under anslaget Ersättning till televerket
för texttelefoner.
Från anslag under avsnittet finansieras vidare en rad särskilda insatser för
symkadade. De avser verksamhet för hantverkare. anskaffning av ledarhundar, befordran av blindskriftsförsänddser. utgivning av tidskrifter pa
ljudband och i punktskrift, nyhetsförmedling för dövblinda. vissa andra
åtgärder för synskadade med flerhandikapp samt anskaffning av utrustningar
för mottagning av radiotidningar. För utveckling av dövas teckenspräk
beräknas särskilda medel fr.o.m. nästa budgetår.
Utbildningen av ledarhundar iiger rum vid statens hundskola i Sollefteå.
Där utbildas även narkotikahundar och andra tjänstehundar. Skolan är i
lJ Riksdagen 1984/85. I sam/. Nr /00
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princip ekonomiskt sjalvbiirande. men dess hundpriser subventioneras åt
köparna genom anslag till hundskolan under detta avsnitt samt under
justitichuvudtiteln. Ökade medel beräknas för upphyggnad av en bra
hundstam.

Statens handikappråd bedriver en viktig verksamhet hl.a. inom flerhandikappomradet, och väsentligt förstärkta medel beräknas härför. Jag vill i detta
sammanhang även erinra om att

rt~gcringen

i enlighet med riksdagens beslut

uppdragit åt statens handikappri1d att kartlägga det ekonomiska stödet till
handikappade ( prop. 1982/83:3. SfU 14. rskr. 211). Kartläggningen. som
utförs i samarbete med berörda myndigheter och organisationer, skall
redovisas till socialdepartementet före utgången av juni 1985.

HandikapprDrclst!n har en avgörande betydelse för bäde inriktningen och
den mera konkreta utformningen av handikappåtgärderna. Organisationerna har ett omfattande samarbete med staten. landstingskommuncrna och
primärkommunerna. Statens ekonomiska stöd avser riksorganisationernas
verksamhet. Stödet till deras allmänna verksamhet föreslås fr.o.m. nästa
budgetår kompletterat med bidrag till deras kostnader för viss individinriktad verksamhet och för vissa insatser åt föreningslivet.

Amlagen
Utgiftsbchovet under avsnittet utgör för nästa budgetår sammanlagt
2 656,3 milj.kr .. vilket jämfört med innevarande budgetår innebär en ökning
med 95.3 milj.kr.

G I. Bidrag till social hcmhjälp
1983/84
1984/85
1985/86

Utgift
Anslag
Förslag

1 723 430 750
I 662 000 000
1 662 onn noo

Från anslaget betalas statsbidrag till kommunernas kostnader för social
hemhjälp åt äldre. handikappade och barnfamiljer. Statsbidraget består av
två delar. Det är dels 30 UOO k1. per arsarbetare inom den sociala hemhjälpen, dels ett belopp av lägst 250 kr. och högst 350 kr. per person i grupocn
ålders- och förtidspensioniirer.
Statsbidragsbcstämmelst·rna finns i förordningen (1983:944) om statsbidrag till social hemhjiilp. Bidragen betalas för kalenderår i efterskott.
Anslaget för budgctfaet 1985/86 avser således bidrag för verksamheten under
år 1985.
Under anslaget anvisas dessutom siirskilda medel om 30 milj. kr. för
utveckling och förnyelse av den sociala hem hjälpen.
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Hemhjiilpen inriktas i ökad utsträckning pa äldre alderspensionärcr och på
personer med omfattande handikapp. vilka har ett stort hchov av hjälp. För
dessa grupper ökar hjälpinsatsen. Styrelsen konstaterar däremot, att antalet
äldre och handikappade. som får social hemhjälp, har fortsatt att minska
under ar 1983. Även hemhjälp för tillfällig barntillsyn har minskat. Den
sociala hemhjälpen har utvecklats till en mångskiftande service i enlighet
med socialtjänstlagens intentioner. Bade hälso- och sjukvården och omsorgerna om psykiskt utvecklingsstörda utvecklas till öppnare vårdformer.
Ålderdomshem efterfrägas allt mindre. och antalet platser minskar. Allt fler
handikappade och äldre bor kvar i sina hostiider. Diirför ökar primiirkommunernas stöd- och serviceinsatser i eller i anslutning till hostaden.

Atdreberedningen
Äldreberedningen ( S 1981:01) konstaterar i rapporten Statsbidrag till
driften av ålderdomshem, vilken överlämnats till socialdepartementet den 29
oktober 1984, att antalet åldcrdomshemsplatser minskar. och att kommunernas insatser inriktas på att tillgodose äldres och handikappades behov i det
egna boendet. Beredningen anser, att de nuvarande ålderdomshemmen inte
uppfyller de krav som för framtiden bör stiillas på en fullviirdig bostad och ett
värdigt boende. Den betonar även, att boendeformen i sig kan ha en
benägenhet att förstärka eller framkalla vilrdnadsbehov. Därför är det enligt
beredningen angeläget att förändra ålderdomshemsbocndet till ett mera
självständigt boende.
Lokala förändringsarbeten visar också, att omstruktureringar mot ett eget
boende är praktiskt möjliga. Ombyggnad av ålderdomshem till servicehus vilken kan finansieras med statliga lån med räntebidrag, om vissa minimikrav
på bostadsstandarden uppfylls - samt insatser av hemtjänst och hemsjukvård ökar möjligheterna för äldre människor att få en god omvårdnad. Efter
en sådan ombyggnad utgår även statsbidrag för social hemhjälp åt hyresgästerna. Beredningen ser denna förändring som en naturlig utveckling i en tid
när det övervägs och genomförs en kraftig omstrukturering till öppna insatser
i eget boende även inom andra av tradition institutionspriiglade sektorer.
Det skall dock enligt beredningen inte bortses från att det finns människor
som på grund av angest, isolering eller otrygghet inte kan el kr vill bo
ensamma. För dem bör erbjudas olika kollektiva boendeformer, vilka skall
präglas av omtanke om de boendes självständighet och integritet. Beredningen understryker det värdefulla i det samarbete mellan sjukvårdens och
socialtjänstens huvudmän som aterspeglas bl.a. i samplanering och samförläggning av stöd resurser. En ytterligare utökad samverkan bör kunna leda till
att det blir möjligt för allt fler att med lämpliga stödinsatser klara ett eget
boende. Det framstår för beredningen som viktigt att detta utvecklingsarbete
inte styrs huvudsakligen av bindande statliga normer och bestämmelser, utan
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kan drivas utifrån lokala behov och förutsättningar. Statens önskemål att
p[1vcrka arbetet i viss riktning bör. åtminstone i inledningsskedet. kunna
tillgodoses genom att på ansökan ställa utvecklingsmedel till förfogande.
Utflyttning från sjukvårdens och andra institutioner medför oftast ett ökat
behov av kommunala insatser inom bl.a. den sociala hcmhjälpcn. De
ekonomiska konsekvenserna av sådana förändringar inom äldreomsorgen
balanseras f.n. genom olika former av finansiella transaktioner mellan
huvudmännen. När ytterligare praktiska och ekonomiska erfarenheter
vunnits av de samarbetsmodeller som nu prövas pä olika håll. bör enligt
äldreberedningen fd1gan om en omfördelning av statens stöd till huvudmiinnen tas upp ur ett hclhetsperspektiv.
Äldreberedningen avstyrker att statsbidrag införs till alderdomshemmen.
eftersom detta skulle kunna verka hämmande p;I förändringstakten ifråga
om ålderdomshemshoendct.
Beredningen anför vidare. att ett statsbidrag till ålderdomshemmen skulle
medföra minskad utbyggnadstakt av den öppna socialtjänsten. om statsbidraget mastc finansieras inom ramen för tillgängliga resurser. Pa grundval av
uppgifter som beredningen presenterar kan beräknas. att totalkostnaderna
för statsbidrag skulle öka med 500-600 milj. kr. om året vid införande av
driftstöd till ålderdomshemmen på i övrigt oförändrade statsbidragsvillkor.

Föredragandens ö1·erväga11de11
Enligt riksdagens beslut gäller nya regler för statsbidraget till den sociala
hemhjälpen fr.o.m. den 1januari1984 (prop. 1983/84:9. SoU 12. rskr 43).
Det nya statsbidraget består av en prestationsrelaterad del i form av ett
bidrag per årsarbetare inom den sociala hemhjälpen samt av ett schablonbidrag per person i gruppen ålders- och förtidspensionärer. Bidraget per
årsarbetare är 30 UUO kr.. och schablonbidraget ett belopp inom intervallet
lägst 250 kr. och högst 350 kr. per person i gruppen ålders- och förtidspensionärer. beroende på medelsåtgängen för bidraget per årsarbetare. Statsbidragsgrundande är även kommunens ersättning till en organisation eller
någon annan enskild. som på kommunens uppdrag utför social hemhjälp.
För att i övergfmgen till det nya statsbidraget motverka alltför stora
förändringar av bidraget till enskilda kommuner gäller för 1984 års verksamhet vissa övergångsregler. Det nya bidragssystemet ökar kommunernas
möjligheter till satsningar på olika öppenvårdande insatser. främjar effektivitet och innebär mindre administrativt krångel.
För att främja en utveckling till eget boende och motverka behovet av
omhändertagande på institutioner infördes som komplement till statsbidraget till social hemhjälp ett särskilt stöd för utveckling och förnyelse av
hemhjälpen. Stödet har bestämts till 30 milj. kr. årligen. Ansökningar om
utvecklingsmedel görs hos regeringen. Jag kan i anslutning härtill konstatera
att kommunerna visat en stor uppslagsrikedom. när det gäller att finna nya
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vägar för att öka äldres och handikappades möjligheter till eget boende.
Regeringen har under andra halvåret 1984 beslutit att stödja 75 utvecklingsprojekt med sammanlagt 12 milj. kr.
I samband med beslutet om nya regler för statsbidrag till social hcmhjiilp
begärde riksdagen enligt socialutskottets hemställan, att regeringen skyndsamt skulle redovisa sina överväganden beträffande ålderdomshemmens
finansiering. Denna fråga har beretts inom äldreberedningen (S 1981:01).
Jag önskar nu anmäla mitt ställningstagande i frågan.
Socialutskottet konstaterar, att strävan under senare ar har varit, att man
successivt skall överga från den helinackordering som erbjuds vid alderdomshemmcn till ett boende med mer individuellt anpassad service. Utskottet
noterar vidare, att antalet platser pii ålderdomshem fortlöpande minskar och
uttalar. att detta i stor utsträckning givetvis är en positiv utveckling. Den gör
att fler äldre kan leva ett självständigt och normalt liv. Dock menar utskottet.
att det även i fortsiittningen behövs vissa anläggningar inom äldreomsorgen,
där helinackordering och löpande tillsyn kan ges på samma sätt som på
ålderdomshemmen.
För egen del vill jag först och främst betona angelägenheten av att alla
människor skall kunna ha ett självständigt boende. Detta är en fråga om både
integritet för den enskilde och integrering i samhället.
Äldreomsorgen och handikappomsorgen har dock av tradition inslag av
omfattande omvårdnad i inackordcringsform. Jag anser inte, att sådan
omvårdnad strider mot synen på ett självständigt och godtagbart boende.
Det finns många ålderdomshem. som uppfyller högt ställda krav i dessa
avseenden, och jag ser inackorderingshemmen inom omsorgerna om
psykiskt utveckling~störda som en både nödvändig och positiv form av
gruppboende.
Däremot är det min övertygelse, att nyanläggning av ålderdomshem inte
kommer att ske. De stora institutionerna håller på att överges som
boendeform, och i stället satsar kommunerna och landstingskommunerna
inom socialtjänst och omsorger på ett vanligt boende eller - som vid
servicehusen och inackorderingshemmen - på ett så vanligt boende som
möjligt.Jag anser, att en sådan utveckling skall ses med tillfredsställelse. Den
är i linje med målen för den moderna socialpolitiken.
Därmed är jag enig med äldreberedningen om att det inte bör införas nägot
driftstöd till ålderdomshemmen. eftersom detta skulle bidra till att bromsa
det förändringsarbete som nu är i gång. Jag understryker samtidigt angelägenheten av att det finansiella stöd som utgår till ombyggnad av ålderdomshemmen används så att det ger möjlighet till flexibilitet och konstaterar, att
statsbidrag till social hemhjälp utgår efter genomförd ombyggnad.
Statsbidraget till social hemhjälp understöder den pågående utvecklingen.
Jag vill erinra om att bidraget, som infördes år 1964, var ett sätt att
förverkliga riksdagens riktlinjer från år 1957 för äldreomsorgen. rätten att bo
kvar i den invanda miljön. Den ändring av statsbidraget som riksdagen beslöt
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ar 1983 innehiir ingen principiell iindring i detta avseende. Däremot ger de
nya reglerna en bättre följsamhet till kommunernas sätt att anordna
äldreomsorgen. Bidraget per årsarbetare fullföljer i enklare form än det
tidigare stödet tanken pa stimulans till bra hemtjänst.
Den andra delen av statsbidraget till den sociala hemhjälpen, niimligcn
schablonbidraget per person i gruppen alders- och förtidspensionärer, vilken
i stort sett representerar 35 %, av bidraget, är ny. Denna del infördes i syfte
att, som socialutskottet uttrycker det, komplettera arsarbetarbidraget med
ett friare stöd till verksamheten och därigenom låta kommunerna själva
bestämma inriktningen av insatserna. En sådan konstruktion av statsbidrag
utg{ir från uppfattningen. att kommunerna själva häst bedömer. hur en bra
omsorg skall ordnas och utvecklas efter lokala och individuella förhållanden.
Jag erinrar om att även stödet till den landstingskommunala hemsjukvården,
den öppna psykiatrin och de förebyggande hiilsovärdandc insatserna i
Dagmarpropositionen har utformats enligt synsättet att staten inte skall
detaljstyra den kommunala verksamheten (prop. 1983/84: 190. sru J I. rskr
393).
Jag vill i anslutning härtill framhålla. att schablondelen av statsbidraget
saknar begränsningar för kommunerna i fråga om användningssätt. Självfallet skall stödet anlitas för hra äldre- och handikappomsorg. som främjar
normala levnadsvillkor för människorna och ger alla delaktighet och
gemenskap med varandra. Jag vill dock understryka den praktiska realiteten
i att många ålderdomshem sannolikt kommer att finnas kvar under en lång tid
framöver. Övcrgångsfasen ställer anspråk på kommunerna att institutionerna måste vara bra för dem som bor diir, så länge institutionerna iir i drift.
A vvecklingspcrioden innebär härigenom ett kortare eller längre behov av
resurser för dubbla system. Detta kan i och för sig motivera en kort
avvecklingsperiod. Men jag vill betona att det självständiga boendet inte får
utvecklas på bekostnad av dem som alltjämt bor i ålderdomshem. Det nya
statsbidraget till social hemhjälp kan anlitas av kommunerna även för
insatser inom ålderdomshemmen - sa länge dessa är kvar. Den ekonomiska
styrningen av äldreomsorgen har härigenom minskat väsentligt.
Jag övergår så till anslagsberäkningen för budgetåret 1985/86. Statsbidraget för innevarande budgetår avser den kommunala verksamheten med
social hemhjälp under kalenderåret 1984, och bidragen till kommunerna
fastställs och utbetalas under våren 1985. Underlag för bestämning av antalet
årsarbetare inom den sociala hemhjälpen har ännu inte redovisats. Därför
har inte heller bidraget per person i gruppen ålders- och förtidspensionärer
ännu fastställts. Jag avser att återkomma till regaingen i dessa frågor, så
snart erforderligt underlag föreligger. Jag förordar, att oförändrade regler
för statsbidraget fär gälla för kalenderåret 1985. För bidrag till utveckling och
förnyelse av den sociala hemhjälpen bör för nästa budgetår alltjämt ett
belopp av 30 milj. kr. stå till förfogande. Medelsanvisningen under anslaget
bör tas upp med oförändrat belopp.
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Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Bidrag till social hemhjälp för budget;!ret 1985/86 anvisa ett
förslagsanslag av 1 662 000 000 kr.

G 2.Bidrag till färdtjänst

1983/84
1984/85
1985/86

Utgift
Anslag
Förslag

321256585
325 000 000
360 000 000

Från anslaget betalas statsbidrag till landstingskommuner och kommuner
för färdtjänst åt handikappade. Bidraget är 35 % av bruttodriftkostnaderna.
Bidraget för dock inte öka med mer än ett belopp som står i visst förhållande
till antalet personer som är 65 [ir och äldre samt utvecklingen av konsumentprisindex. Bidragshestämmelserna finns i kungörelsen ( 1974:840) om statsbidrag till färdtjänst. Bidraget betalas för kalcnderar i efterskott. Anslaget för
budgetåret 1985/86 avser således bidrag för verksamheten under år 1985.

Socialstyre/sen

Statsbidraget har en avgörande betydelse för kommunernas möjligheter
att utveckla färdtjänsten. Det finns fortfarande stora skillnader mellan
kommunerna i färdtjänstens utbyggnad samt i avgifter och villkor i övrigt för
att anlita den. Ett stort antal kommuner ligger avsevärt under bidrag.staket
enligt den begränsningsregel som infördes den I januari 1981. Det finns
diirför på många håll alltjämt utrymme att bygga ut färdtjänsten med stöd av
statsbidrag. Styrelsen beräknar medelsbehovet för budgetåret 1985/86 till
ca 353,9 milj. kr.

Föredragandens överväganden

Färdtjänsten underlättar för den enskilde att bo hemma och ha kontakter
med andra. Den är en del av det kommunikationssystem som samhället
ställer till allmänhetens förfogande. Jag beräknar kostnaderna för den
statsunderstödda färdtjänsten till ca l 030 milj. kr. under kalenderåret 1985.
Mcdclsbehovet för statsbidrag under budgetåret 1985/86 blir därmed
360 milj. kr.
Under detta anslag vill jag även anmiila mitt ställningstagande till
bilstödskommittens betänkande (SOU 1982:44) Nytt bilstöd till handikappade.
I betänkandet föreslås, att det nuvarande arbetsmarknadpolitiska bilstödet utsträcks att gälla även dem som inte bedriver yrkesinriktade studier eller
förvärvsarbetar. Dessutom föreslås, att gällande stödformer för anskaffning
och drift av bil förs samman till ett enhetligt bilstöd under kommunalt
huvudmannaskap. Det föreslagna bilstödct beräknas av kommitten komma
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att omfatta J5 000 personer. varav 4 000 i den nytillkommande personkretsen. Kommitti.:n anger kostnaderna för nuvarande bil stöd till 85 milj. kr. om
iiret i 1981 års pris- och löncliige och bcriiknar de ökade kostnaderna i
anledning av sina förslag till mellan 38 och 83 milj. kr. om itrct. beroende pa
stödnivå m.m.
Retänkandet har remissbehandlats. och flertalet remissinstanser ansluter
sig till förslaget om ett sammanhållet stöd till handikappades bilkostnader.
De tillstyrker även förslaget om en utvidgning av stödet till nya grupper.
Riksrevisionsverket finner dock kommittens kostnadsberiikningar knapphiindiga och ofullstiindiga.
För egen del vill jag betona. att goda möjligheter till förflyttning har
grundläggande betydelse för förverkligandet av det hanclikappolitiska
programmet om delaktighet och gemenskap. Liksom bilstödskommitten och
remissinstanserna anser även jag. att skäl kan anföras för att vidga samhällets
bilstöd till andra än studerande och yrkesarbetande handikappade. Kommitteförslaget ställer emellertid bngtg[iende ekonomiska krav pii det allmänna.
De tillgängliga resurserna inom detta omriide måste enligt min mening först
och främst satsas på färdtjänsten. riksfärdtjänsten och det arbetsmarknadspolitiska stödet med bidrag till anskaffning och anpassning av bil samt
skatteförmåner vid innehav av bil. Genom omprioriteringar till förm!m för
handikappområdet har i budgetarbetet utrymmt: skapats för en reform inom
det arbetsmarknadspolitiska bilstödet. Chefen för arbetsmarknadsdepartementet tar upp denna frtiga senare i dag.
Att genomföra en bilstödsreform för nya grupper i enlighet med bilstödskommittens förslag finner jag emellertid f.n. inte möjligt. Jag har stannat för
att inte föreslå regeringen niigot genomförande av bilstödskommittens
förslag.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Ridrag till färdtjänst för budgctaret 1985186 anvisa ett
förslagsanslag av 360 000 000 kr.

G 3. Bidrag till driften av särskolor m.m.
1983i84
1984/85

Utgift
Anslag

465 288 278
448 743 000

I 985/86

Förslag

488 639 000

Landstingskommunerna och de kommuner som inte ingår i landstingskommun for statsbidrag med 95 %- av lönekostnaderna för särskolchefer.
rektorer. studierektorer och lärare vid särskolan. Även till siirskoleverksamhet som ordnas av enskilda. föreningar och stiftelser utges statsbidrag. om
det finns särskilda skäl. Bidraget betalas i efterskott för varje läsår. men
huvudmännen fär under läsaret ett förskott. Detta är hälften av bidraget för
det föregående läsåret. Bidragsreglerna finns i kungörelsen (1968:350)
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angående statshidrag till omsorger om vissa psykiskt utvecklingsstörda. Från
anslaget hctalas också statshidrag till en försöksverksamhet med undervisning för vuxna psykiskt utvecklingsstörda. Socialstyrelsen och skolöverstyrelsen erh[11ler vidare medel för viss kurs- och konferensvcrksamhet.

Skoliiverstyrelsen (SÖ)
Antalet elever i särskolan är knappt 13 000. Särskolan har drygt 3 400
skolledare och lärare. SÖ beräknar ett ökat medelsbehov för statsbidrag pii
grund av löneomräkning m.m. med 28,3 milj. kr. SÖ föreslår. att undervisningen p~I specialsjukhusen läggs ned. och att de skolpliktiga elever som
vistas vid sjukhusen fr.o.m. läsåret 1985/86 bereds plats vid särskolorna.
Liksom inom grundskolan bör enligt SÖ statsbidrag utgi\ till lokal skolutveckling. Statsbidrag bör iiven utgå till utveckling av lågstadiet och av
anordningar för övergång från förskola till skola. Medelshehovet till lokal
skolutveckling beräknas till 10,9 milj. kr. Hiirvid kan enligt SÖ gällande
bestämmelser om tilläggsbidrag med 2 <;.(: av lärarlönebidraget för kostnader
för vikarier avskaffas (- 9.1 milj. kr.). SÖ beräknar 1,7 milj. kr. för viss
försöksverksamhct med utvecklingsarbete kring datorfrågor i särskolan. SÖ
finner det vidare angeläget med samordning mellan grundskolan och
särskolan vad gäller undervisning för lindrigt psykiskt utvecklingsstörda barn
med annat hemspråk än svenska. Dessa elever bör fä följa undervisning i
hemspråksklass, sammansatt klass eller förberedelseklass inom grundskolan. SÖ beräknar statsbidraget till särskolan för budgetåret 1985/86 till
475,9 milj. kr.
SÖ föreslår en uppräkning med 259 000 kr. för statsbidrag till försöksverksamheten med vuxenundervisning för psykiskt utvecklingsstörda. För SÖ:s
konfercnsvcrksamhct för särskolans personal begärs 138 000 kr.(+ 103 000
kr.).

Socialstyre/sen
Socialstyrelsen begär 228 000 kr. för kurs- och konferensvcrksamhet för
personal inom omsorgerna för psykiskt utvecklingsstörda ( + 111 000 kr.).

Föredragandem överväganden
Omsorgskommittcns betänkande (SOU 1981 :26) Omsorger om vissa
handikappade har enligt regeringens bemyndigande beretts inom en särskild
arbetsgrupp (Knut-gruppen). Arbetsgruppen, som i dagarna slutfört sitt
arbete, har utarbetat förslag till en ny omsorgslag. avsedd att träda i kraft den
1juli1986. Ärendet bereds i regeringskansliet, och jag avser att återkomma
till regeringen med förslag till proposition till riksdagen år 1985 med
anledning av arbetsgruppens förslag. På grund härav är jag inte beredd att nu
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föreslti rn!gra ändringar beträffande undervisningen i särskolan eller av
statsbidraget till denna. Chefen för arbt:tsmarknadsdepartementet kommer
senare i dag att behandla vissa förslag från omsorgskommitten inom det
arbetsmarknadspolitiska området.
J<Jg beräkn<Jr statsbidrnget till särskolan för budgetåret 1985/86 till
483 804 000 kr. Det särskilda bidraget till försöksverksamheten med undervisning för vuxna psykiskt utvecklingsstörda bör räknas upp mer än vad
skolöverstyrelsen har föreslagit. Jag förordar att bidraget ökas med
343 000 kr.. och att således ett belopp av 4 669 000 kr. anvisas för änd<Jmalet.
För kurs- och konfcrensverksamhet beräknar jag åt socialstyrelsen
128 000 kr. och åt skolöverstyrelsen 38 000 kr.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att rill Bidrag till driften ar särskolorm. m. för budgetåret 1985/86
anvisa ett förslagsanslag av 488 639 000 kr.

G 4. Kostnader för viss utbildning al' handikappade m.m.

1983/84
1984/85
1985/86
1 Anslaget

Utgift
Anslag
Förslag

16 890 2581
22 454 (1()()1
26132 000

Kostnader för viss utbildning av handikappade.

Från anslaget betalas en försöksverksamhet med omvårdnad åt svårt
rörelsehindrade elever vid Skärholmens gymnasium i Stockholm m.m.
Vidare betal<Js vårdartjänst åt svårt handikappade. som studerar vid
universitet. högskolor och folkhögskolor. Verksamheten leds av styrelsen för
vårdartjänst. Den består av sju ledamöter. som förordnas av regeringen.
Från <Jnslaget utgår också bidrag till institutionen för handikappforskning
vid universitetet i Göteborg.
Bidrag utgår även till De handikappades riksförbund {DHR) för rekreationsanläggningar för handikappade.
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Bniiknad ändring 1985/8()
Styrelsen fiir
värdartjänst/
handikappforskningcn/
Handikapp·
institutct/DHR

I. Omvårdnad för vissa
gymnasieskolelever
'1
Vårdartjiinst at elever vid
universitet. högskolor
och folkhögskolor
3. Styrelsen för viirdartjänst
4. Handikappforskningen
vid universitetet i Göte-

borg
5. Hörselteknisk forskning
6. DHR för rekreationsanläggningar
Summa utgifter
Inkomster vid styrelsen för
vårdartjänst (redovisas på
inkomsttiteln)
2 72

U9
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Föredra·
gandcn

8 453 000

+ 497 000 2

11425000
I 110 000

+ 109 000

+2 161 000
+ 393 0002

+

24000
+I 700 000

+

1 000000

+ 500000

+ 100000

22 454 000

+7 405 000

+3 678 000

466000

+4 575 000

24 000
+I 000000

32000

000 kr. gemensamma för posterna I och 3.

Styrelsen för vårdartjänst
1. Försöksverksamhetcn med omvårdnad åt svart rörelsehindrade i
Skärholmcns gymnasium i Stockholm gällde 31 elever under läsåret 1983/84.
Styrelsen anger pris- och löneomräkningen till 497 000 kr. Besparing enligt
huvudförslaget (179 000 kr.) bör inte komma i fråga.
2. Vårdartjänst har under läsåret 1983/84 beviljats 22 studerande vid
universitet och högskolor samt 120 elever vid folkhögskolornas långa
vinterkurser. Dessutom har värdartjänst tillhandahållits under ca 300
elevveckor vid folkhögskolornas korta kurser. Vårdartjänsten tillhandahölls
på sex universitets-och högskoleortt:r samt vid 25 folkhögskolor. Styrelsen
emotser efterfragan på värdartjänst från fler studerande under nästa
budgetår och förutser även ökat behov hos de studerande av kostnadskrävande hjälp dygnet runt. För vårdartjänst enligt nuvarande riktlinjer beräknar
styrelsen ett medelsbehov av ca 14,9 milj. kr. Enligt styrelsen behövs
emellertid vårdartjänst även i andra studiesituationer efter den obligatoriska
skolan. Styrelsen föreslår, att villkoren för vårdartjänsten vidgas till att gälla
bl.a. vuxengymnasium. Kostnaden härför beräknas till ca 1 milj. kr.
3. För styrelsens kansli anges pris- och löneomräkningen till 52 000 kr.
Ytterligare inskränkningar i verksamheten går inte att göra, och styrelsen
motsätter sig besparing enligt huvudförslaget (24 000 kr.). Styrelsen begär
vidare medel för vissa informationsinsatser med 25 000 kr.
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Hwulikappforskningm i Göteborg
4. Uidraget avser huvudsakligen löner, och handikappforskningen begär
liineomräknadc mi::del för verksamheten.

Han dik ap pinsti tu tel
5. Sverige har en avancerad hörselteknisk forskning. Denna bedrivs vid
flera institutioner. Den avser bl.a. utvecklingen av hörapparater och har stor
betydelse för hörselskadade. Finansieringen av denna verksamhet är inte
säkrad, och Handikappinstitutet ber~iknar ett medelshehov med anledning
hiirav till ca I, 7 milj. kr. för budgetiiret 1985186.

De handikappades rik.1jörbund
6. Svårt handikappade behöver semester och rekreation minst lika väl som
andra. De kan emellertid ofta inte utnyttja de rckreationsanläggningar som
finns. För många är därför riksförbundets anläggningar den enda möjligheten till rekreation. Förbundet är alltjämt i stort behov av statligt stöd till
denna verksamhet och hemställer om bidrag med 1.5 milj. kr. under
budgetaret 1985/86.

Föredragandes överväganden
Förra riksmötet underströk. att styrelsen för vårdartjänst skaffat sig en
ansenlig samlad erfarenhet om svårt handikappades dagliga livsföring,
problem och behov (SoU 1983/84:14, rskr 186). Jag har samma uppfattning.
och inom socialdepartementet övervägs f.n. frågan om styrelsens framtida
roll inom handikappområdet.
Dc:t är enligt min mening bl.a. viktigt, att styrelsens kunskaper om
kvalificerad boendeservice för flerhandikappade och eljest svårt handikappade även i fortsättningen får stå till förfogande för dess verksamhet med
vårdartjänst. Därför bör vissa medel för forskning m.m. om 334 000 kr.
hädanefter beräknas under anslagsposten 3. På grund härav och i avvaktan
på resultatet av statens förhandlingsnämnds redovisning av uppdraget om
kommunalt övertagande av försöksanordningarna i Skärholmen beräknar
jag oförändrade medel för denna verksamhet under budgetåret 1985/86.
Verksamheten med vårdartjänst åt handikappade studerande vid folkhögskolor. universitet och högskolor bör fortgå enligt samma riktlinjer som
hittills. Jag beräknar medel härför med ca 13,6 milj. kr.
Till anslagspostcn för styrelsens kansli bör. som jag nyss nämnde,
överföras vissa medel för forskning m.m. från anslagspostcn för omvårdnad
åt vissa gymnasieskolelever. I övrigt bör pris- och löneomräknade medel tas
upp för styrelsens verksamhet. Handikappforskningen i Göteborg bör
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tillerkännas viss uppräkning av medlen för sin verksamhet.
Jag vill under detta anslag även ta upp frägan om stöd till viss hörselteknisk
forskning enligt framställning frän Handikappinstitutet. Framstegen inom
svensk hörselvård beror i hög grad p;'\ den högtstående tekniska forskningen
inom området. Det är viktigt biide för enskilda människor och för samhiillet
att denna kompetens bevaras. Jag är enig med Handikappinstitutet om att
forskningen och utvecklingsarbetet inom detta viktiga område hör säkerställas. Det bör enligt min mening ske genom att särskilda medel anvisas för
ändamålet under detta anslag fr.o.m. nästa budgetår. Medlen bör bestämmas till 1 milj. kr. och fördelas av regeringen efter hörande av Handikappinstitutet. Jag har i denna fråga samrått med statsrildet Ingvar Carlsson och
med chefen för utbildningsdepartcmentet.
De handikappades riksförbund (DHR) har innevarande budgetår som ett
cng{mgsstöd erhållit bidrag om l milj. kr. för minskning av kapitalkostnaderna för sina rekreationsanläggningar. DHR har hcmstiillt om bidrag för
iindamålet även i fortsättningen.
DHR:s anliiggningar är väl anpassade till svårt rörelsehindrades behov och
erbjuder dem behövlig personlig service. De utgör härigenom ett komplement till det övriga utbudet för rekreation och turism. DHR har inte
ekonomiska möjligheter att täcka hela det uppkommande driftunderskottet.
Detta hänför sig till största delen till räntor på upplånat kapital för
anläggningarna. Jag förordar. att DHR fr.o.m. nästa budgetår erhåller
särskilt ekonomiskt stöd till sina rekreationsanliiggningar. Bidraget bör ökas
med 100 OOU kr. i förhållande till innevarande budgetår och således
bestämmas till 1,1 milj. kr. Bidraget bör alltjämt avse minskning av
kapitalkostnaderna.
Med hänvisning till sammanställningen förordar jag, att anslaget förs upp
med 26 132 000 kr. Anslagets rubrik bör Lindras till Kostnader för viss
utbildning av handikappade m.m.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Knstnadcr för l'iss wbildning m· handikappade 111. m. för
budgetåret 1985/86 anvisa ett förslagsanslag av 26 132 000 kr.

G 5. Ersättning till televerket för texttelcfoner
1983/84

Utgift

1984/85

Anslag

12 356 095
17818000

1985/86

Förslag

20 180 ouo

Från anslaget ersätts televerket. dels för tillhandahållande av tcxttelefoncr
åt döva, gravt hörselskadade, dövblinda och talskadade. dels för förmcdlingstjänst för samtal mellan texttelefoncr och vanliga telefoner. Ersättningen betalas budgctårsvis i efterskott och innefattar ränta pil nedlagt kapital.
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Socialstyrelsen
Enligt televerket torde ca 500 tcxttelefoner komma att tillhandahållas
inom den baättigade personkretsen under innevarande budgetår. Engångsavgiften är 6 100 kr., och för ändamålet bör således beräknas drygt 3 milj.
kr.. exkl. riinta.
Förmedlingstjänsten utvecklas enligt tidigare gjord prognos. Televerket
beräknar kostnaderna under innevarande budgetår till 16,4 milj. kr.. oräknat ränta, vilket belopp skall belasta nästa budgetars anslag.
Den sammanlagda ersättningen för engångsavgifter och förmedlingstjänst
beräknas följaktligen till 19,4 milj. kr. Televerket tillkommande ränta anges
till 1,4 milj. kr.. och anslaget föresliis uppfört med 20.8 milj. kr.

Föredraga11de11s överväga11den
Televerkets verksamhet med texttelefoncr utvecklas på ett tillfredsställande sätt. Jag bedömer att antalet tillhandahållna texttclefoner under innevarande budgetar kommer att bli 500. Därmed skulle det vid slutet av
budgetåret finnas niirmare 4 500 texttclcfoner. Jag beräknar televerket
tillkommande ersättning för engångsavgifter för tcxttelefoner, räntan oräknad. till 3 050 000 kr.
Förmedlingstjiinsten för kommunikation mellan kxttelefoner och vanliga
telefoner har förutsättningar att erbjuda en bra service åt samtliga telefonabonnenter. som önskar anlita denna teletjänst. Förmedlingstjänsten blir
gradvis en alltmer integrerad del i televerkets personliga service åt abonnenterna. Detta är en positiv utveckling. som underlättar för verket att göra
denna teletjänst ännu bättre. Verkets ersättning för förmedlingstjänsten bör
bestämmas till 15 635 000 kr.
Medelsbehovet för ersättning till televerket för dess befattning med
texttelcfoner utgör följaktligen 18 685 000 kr. Härtill kommer ränta pil
nedlagt kapital. beräknad för ett halvt år och efter en räntefot av 16 <:·(... eller
1 495 000 kr. Anslaget för nästa budgetår bör alltså tas upp med
20 180 000 kr.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Ersällning till telcl'erket fiir texttclefoner för hudgetäret
1985/86 anvisa ett förslagsanslag av 20 180 000 kr.

G 6. Ersättning till postverket för befordran a\· blindskriftsförsändelser
1983/84
1984/85
1985/86

Utgift
Anslag
förslag

24 983 000
28 135 uoo
32 084 ()()()

Friin anslaget ersätts postverket för befordran av portofria blindskriftsförs:indclser. Ersiittningen far lyftas halvärsvis i efterskott.
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Postverket
Utliiningen av talböcker beräknas öka mer än vad som tidigare antagits.
Diirmed stiger antalet blindskriftsförsändclser. Dessutom har portot höjts
under år 1984, vilket medfört att prisnivån för försändelserna ökat.
Postverket beräknar, att dess ersättning bör höjas med närmare 4 milj. kr.
Riksre1·isio11s1·erket har inget att erinra mot postverkets beräkningar.

Föredragandens övcrl'iiK<mden
Postverkets beriikning av ersättningen bör godtas.
Jag hemställer att regeringen föresl[lf riksdagen
att till Ersiittnit1K till postFcrketför befordran m· blindskrifisforsändelser tör budgct~1ret 1985/86 anvisa ett förslagsanslag av
32 084 000 k T.

G 7. Kostnader för viss verksamhet för synskadade och döva

13 082 000 1

1984/85

Utgift
Anslag

15 626 000 2

1985/86

Förslag

19 133 000

1983/84

1 Anslaget

Kostnader för viss verksamhet för synskadade.
Därav I milj. kr. anvisade på tilläggsstat I på anslaget Kostnader för viss verksamhet
för synskadade.
2

Fdin anslaget får Synskadades riksförbund (SRF) bidrag till Aktiebolaget
SRF-Produkters depåverksamhet med arbetsmaterial till synskadade hantverkare och försäljning av deras produkter, till verksamheten med ledarhundar, till utgivning av tidskrifter för synskadade samt till individinriktad
verksamhet för flerhandikappade synskadade. Vidare utges bidrag till
Föreningen Sveriges dövblinda (FSDB) för tidningsutgivning för dövblinda.
Under anslaget beräknas även medel för köp av mottagarutrustningar för
radiotidningar.
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1984/85

I. Dcpavcrksamheten
1. SRF för ledarhundar
3. Tidskriftsutgivning
inom SRF
-1. SRF för viss vc:rksamhet
för flerhandikappad.:
5. Tidningsutgivning
inom FSDB
6. Sveriges dövas riksfiirbumls tcckcnspråk>avdelning
7. Mottagarutrustningar
för radiutidningar
Summa utgifter
0
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Beräknad ändring 1985/86
Organisationerna/taltidningskommitten

Föredraganden

4 089 000
5 903 000

+

+

+ 867 000

+ 807 000

1177 000

+ 2-11 000

+ 241 ()()()

650 ()()()

+ 415 000

+ 315 000

I 707 000

+ 247 00()

+ 247 000

+I 012 0110

850 ()(I()

+I 000000
3 829 000

+3 507 000

I 000 ()()().1
15 626 000

+

47000

+l

47 000

()(J()

000

Anvisat pii tilliiggshudgct I

\l'llskadades rik.1förb1111d (SRF)
1. Pris- och löneomräkningen för depå.verksamheten är 47 000 kr.

2. SRF hemställer. att 40 ledarhundar fär lämnas ut även under nästa
budgetår. Kostnaden för köp av hundarna hos statens hundskola beräknas
öka med 445 000 kr. Pris- och löncomräkningcn för introduktions- och
fortbildningskurser för synskadade, för veterinärkostnader och för konsulcntverksamhet anges till 155 000 kr. Vidare hegär SRF 192 000 kr. för
utökade konsulentinsatser, dels som en följd av att antalet ledarhundar ökat,
dels för att ge service åt de dövblinda lcdarhundsförare som finns. Slutligen
begär SRF 75 000 kr. som kostnadstäckning för informationskurser för
synskadade. som anmält intresse att få ledarhund. Dessa kurser kan
förhindra att ledarhundar lämnas ut till personer som senare inte vill eller kan
behålla hunden. Kostnader för omplacering av hundar kan härigenom
undvikas.
3. SRF ger ut ett 10-tal tidskrifter på ljudkassett eller i punktskrift som ett
slags ersättning för den mängd tidskrifter som finns för seende men som är
otillgängliga för synskadade. SRF:s nettokostnader för iindamMet är

2 518 000 kr. Förbundet anser. att staten skall tiicka dessa kostnader.
4. Var fjärde synskadad har ett tilläggshandikapp, vanligast hörselskada.
di"ivhet. rörelsehinder eller psykisk utvecklingsstörning. Med stöd av det
s;irskilda statsbidraget har SRF en central verksamhet för individinriktade
insatser ät flerhandikappade. V crksamhctcn beräknas budg:etaret 1985/86
kosta I 065 000 kr .. och SRF begär att statsbidraget för iindam;'ilet skall
räknas upp till detta belopp.
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Föreningen S1'eriges dövblinda (FSDB)
5. Diivhlinda iir utestängda från all information som lämnas i radio, TV,
tidningar och tidskrifter. FSDB:s nyhetsförmedling har därför mycket stor
betydelse. FSDB hemställer om bidrag för budgetåret 1985/86 med ytterligare 247 000 kr.

Sveriges dövas rihförhund (SDR)
6. SO R konstaterar, att teckenspråkets ställning i Sverige numera är
klarlagd. Dövas teckenspråk är erkänt. Även i fortsättningen har SDR ett
ansvar för att teckenspråket utvecklas gynnsamt. SDR hör även svara för att
det anviinds på ett riktigt sätt i hörandes umgänge med döva i utbildningen. i
tolktjänsten och i kulturlivet. Förbundet ser det som angeläget att försfarka
organi~ationen för sitt teckenspråksarbete. Kostnaden beräknas till
ca I milj. kr., och SDR hemställer om bidrag från staten.

Taltidningskommitten
7. För anskaffning av mottagarutrustningar, som behövs i samband med
överföring av radiotidningar till synskadade, beräknas kostnaderna under
budgetåret 1985/86 till 2 milj. kr.

Föredragandens överväganden
SRF:s beräkning av medelsbehovet för depåverksamhetcn bör godtas, och
jag beräknar 4 136 000 kr. för ändamålet.
Behovet av ledarhundar anges av SRF till 40 även för nästa budgetår, och
medel bör beräknas för att täcka SRF:s kostnader för köp av detta antal.
Kostnaden härför beräknas till 4 840 000 kr. För introduktion av hundarna i
samband med att de lämnas till de synskadade och för vissa veterinärkostnader beräknar jag 751 000 kr. SRF:s kostnader för konsulcntverksamhct och
fortbildning bör tas upp med 1 044 000 kr. Jag förordar vidare, att SRF
erhåller gottgörelse för sina kostnader för informationskurser för blivande
lcdarhundsägare. För ändamälet bör fr .o.m. nästa budgetår beräknas begärt
belopp om 75 000 kr. För SRF:s lcdarhundsverksamhet är följaktligen
medelsbehovet för nästa budgetår 6 710 000 kr.
SRF:s produktion av ersättningstidskrifter är en angelägen insats, sä länge
utgivarna av vecko- och fackpress, kulturtidskrifter samt barn- och ungdomstidningar inte gör dessa tillgängliga för synskadade. Jag förordar, att medel
för ändamålet tas upp med begärt belopp om 2 518 000 kr. SRF:s individinriktade insatser bland synskadade med tilläggshandikapp är en betydelsefull
verksamhet. Jag anser, att SRF skall få ökat stöd till dessa insatser och
beräknar 965 000 kr. för ändamålet.
10 Riksdai:;cn 19/'J4185. i sam/. Nr 100
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Bidraget till FSDB för tidningar åt dövblinda finansierar en angelägen
verksamhet. Det iir viktigt. att FSDB kan göra denna insats i den omfattning
som begärts. och jag tillstyrker sMedes medel för detta iindamål med
i 954 oon kr.
Jag önskar nu ta upp en framställning från Sveriges dövas riksförbund
(SDR) om stöd till förbundets verksamhet inom sin tcckenspråksavdelning.
Dövas gemenskap, som kommer till uttryck i det rikstäckande föreningslivet.
spelar en avgörande roll för teckenspråkets utveckling. värd och enhetlighet.
SDR har sedan sin tillkomst ar 1922 haft som en av sina viktigaste uppgifter
att centralt hälla samman fri\gorna om teckcnspri\ket. Dessa fragor är av
skilda slag. Den mest uppmiirksammade är förbundets intressepolitiska
arbete för teckensprilkets erkännande. I dag kan med tillfredsställelse
konstateras, att döva har tillerkänts rätten till sitt spriik. Dövskolan omdanas
med teckenspräk som grund, tolktjänsten och texttelefontjänsten byggs ut
till effektiva organisationer för kommunikation, och kulturpolitiken utformas med hänsyn till den döva minoritetens situation. Även för framtiden blir
det en betydelsefull uppgift för SDR att medverka i utbyggnaden av dessa
och andra anordningar.
Kanske framför allt mäste dock döva engagera sig i det viktiga arbetet att
befästa teckenspråkets ställning som minoritetsspråk i vårt land. Arbetet får
hiirvid. som SDR framhåller, inrikta sig på språkets fortsatta utveckling för
att tillgodose nya behov i ett föränderligt samhälle. SDR avdelar traditionellt
avsevärda resurser för denna verksamhet vid sitt förbunds- och kulturcentrum i Västanvik utanför Leksand i Dalarne. Insatserna har med tiden blivit
ekonomiskt betungande för förbundet. Jag anser det riktigt, att staten bidrar
till förbundets kostnader för dess teckenspråksavdelning. För nästa budgetår
bör ett bidrag till SDR beräknas med 850 000 kr. för detta ändamål.
Taltidningskommittens verksamhet med bidragsgivning till dagstidningar.
som görs tillgängliga för synskadade, har stor betydelse för synskadades
tillgäng till information. Denna verksamhet finansieras från utbildningshuvudtitclns reservationsanslag G 11. Stöd till taltidningar. Metoden att
distribuera radiotidningar underlättar enligt min mening för fler dagstidningar att anpassa sin verksamhet till synskadade. Den särskilda mottagarutrustning som synskadade behöver bekostas från förevarande anslag. Jag
beräknar kostnaderna för ifrågavarande ändamål till 2 milj. kr. under
budgetåret 1985/86. Jag har i denna fråga samrått med statsrådet Göransson.
Med hänvisning till sammanstiillningcn förordar jag. att anslaget förs upp
med 19 133 000 kr. Anslagets rubrik bör ändras till Kostnader för viss
verksamhet för synskadade och döva.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Kostnader för viss verksamhet fiir synskadade och döva för
budgetiiret 1985/86 anvisa ett förslagsanslag av 19 133 000 kr.
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G 8. Statens hundskola
1983/84
1984/85
1985/86

Utgift
Anslag
Förslag

l 790 000
I 690 000
2 200 000

Statens hundskola i Sollefteå tillhandahåller mot ersättning dresserade
hundar och ger utbildning i hundtjänst. Produktionen av hundar skall
tillgodose försvarsmaktens. polisväsendets, tullverkets och andra statliga och
kommunala myndigheters behov av tjänstehundar samt Synskadades riksförbunds behov av ledarhundar. Utbildning i hundtjänst sker genom kurser för
personal från bl.a. försvarsmakten och tullverket. personer fran frivilliga
försvarsorganisationer samt för synskadade. Skolan får även tillhandahålla
djursjukvard och andra tjänster åt myndigheter och enskilda. om det kan ske
utan att övriga arbetsuppgifter eftersätts.
Hundskolan leds av en styrelse. Ledamöter är chefen för skolan och sex
andra ledamöter som utses av regeringen.

1984/85

Perso1Zal
Kost1Zader
Imäkter
Nettokostnad
Bidrag från andra
huvudtiteln

85
18 579 000
15 349 000

Medelsbehov

I 690 000

3 230 000

Beräknad ändring 1985/86
Statens
hundskola

Föredraganden

+2 328 000
+1058000
+I 270 000

+2 328000
+1818000

+I 270 000

+ 510 000

+ 510000

1540000

Statens hundskola
Verksamheten vid hundskolan har under budgetåret 1983/84 givit ett
underskott. Främsta anledningen till detta är att tillgången till bra hundar för
dressyr har minskat under året. Den framtida inriktningen för anskaffning av
hundar till dressyr har övervägts, och därvid har skolan funnit, att privata
uppfödare inte kan förse skolan med den kvalitet i dressyrämnen som
erfordras. Skolan måste därför bedriva en egen avel av främst schäfer och
labrador. Avelsdjursbeståndet är för närvarande klart under det genom
forskningen rekommenderade. För att återställa stammen behövs bl.a. extra
stödköp. Skolan beräknar anslagsbehovet för verksamhetsåret 1985/86 till
4 500 000 kr., varav 550 000 kr. avser medel till forskning och avel.
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Föredragandens överväganden

Det är viktigt att hundskolan kan leverera tjänstehundar i tillräcklig
omfattning och av god kvalitet. Jag delar skolans uppfattning om hehovet av
forskning och uppbyggnad av ett gott grundbestånd av hundar. Jag är vidare·
enig med skolan om att den f.n. saknar ekonomiska möjligheter att tillgodose
dessa behov utan att erhålla medel för en ökad statlig subventionering av
hundpriserna. Chefen för justitiedepartementet, som jag samrått med i dessa
frågor, har tidigare i dag förordat en medelsanvisning till hundskolan under
justitiehuvudtitelns anslag B 5. Utrustning m.m. för polisväsendet med
oförändrat 1 540 000 kr. Jag förordar en anvisning under detta anslag av
2,2 milj. kr.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Statens hundskola för budgetåret 1985/86 anvisa ett förslagsanslag av 2 200 000 kr.

G 9. Statens handikappråd
1983/84
1984/85
1985/86

Utgift
Anslag
Förslag

2 223 905
2 543 000
2 923 000

Statens handikappräd skall verka för förbättrade levnadsförhållanden för
handikappade och främja samarbetet i handikappfrägor mellan samhällsorganen samt mellan dem och handikapporganisationerna. Rådet, som utses av
regeringen, består av ordförande och 17 övriga ledamöter. I rådet ingår
företrädare för handikapporganisationerna samt för socialstyrelsen. riksförsäkringsverket, skolöverstyrelsen, bostadsstyrelsen, statens planverk.
arbetsmarknadsstyrelsen, arbetarskyddsstyrelsen. Landstingsförbundet och
Svenska kommunförbundet.
1984/85

Beräknad ändring 1985/86
Handikapprådet

Perso11al
A11slag
Förvaltningskostnader
(därav lönekostnader)
Lokalkostnader
Summa

11 1/2

2 149 000
(1638000)
394 000
2 543 000

Föredraganden
+I 1/2

+ 153 000
(+118000)
+ 9000
+162000

+371 000
(+290000)
+ 9 000
+380 000

Statens handikappråd

Pris- och löneomräkningen är 162 000 kr. En reduktion med 2 % enligt
huvudförslaget (54 000 kr.) skulle försvåra rådets möjligheter att fullgöra
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sina viktiga uppgifter inom flerhandikappomrädet. Eftersom detta område
är under uppbyggnad, skulle inskränkningar där vara särskilt allvarliga.

Föredragandens överväganden
Statens handikapprads verksamhet med samordning, information och
dokumentation har stor betydelse. Enligt min mening är därvid rådets
insatser inom flerhandikappområdct särskilt angelägna. Som ett par exempel
på dessa insatser vill jag framhålla rådets Hinskonferenser om flerhandikapp
samt dess inventerings- och kartläggningsrapport Dövblinda i Sverige frän
mars 1984.
Rådet har hemställt om undantag frän huvudförslaget. Av de skäl som
anförts bör enligt min mening statens handikappråd budgetåret 1985/86
undantas från tillämpningen av huvudförslaget. Först längre fram under den
närmaste femårsperioden räknar rådet med att göra framställning om
resurstillskott för sitt arbete, Framför allt med hänsyn till angelägenheten av
förstärkta insatser för flerhandikappade och andra svårt handikappade
förordar jag dock en tidigareläggning av resursökningen för rådet. Anslaget
hör enlig min mening redan för nästa budgetår ökas med 380 000 kr. De
under anslaget beräknade resursförstärkningarna samt undantag från tillämpningen av huvudförslaget har finansierats genom omprioriteringar och
besparingar inom huvudtiteln.
Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag, att regeringen
föreslår riksdagen
att till Statens handikappråd för budgetåret 1985/86 anvisa ett
förslagsanslag av 2 923 000 kr.

G JO. Bidrag till handikapporganisationer

1983/84
1984/85
1985/86

Utgift
Anslag
Förslag

34 437 OllO
38 000 000
43 000 000

Reservation

Från anslaget erhåller handikapporganisationerna bidrag till sin allmänna
verksamhet. Regeringen beslutar om fördelningen av anslagsbeloppet
mellan organisationerna efter förslag av statens handikappråd. Innevarande
budgetår är bidragen sammanlagt 38 milj. kr. Följande 29 organisationer har
fått bidrag under innevarande budgetår.
Afasiförbundet i Sverige, Riksförbundet för döva och hörselskadade barn,
De handikappades riksförbund, Föreningen för blödarsjuka i Sverige,
Föreningen för de neurosedynskadade i Sverige, Föreningen Sveriges
dövblinda, Riksföreningen för psykotiska barn. Riksförbundet för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna, Hörselfrämjandets riksförbund,
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lLCO/Svcnskt förbund för ileo-, colo- och urostomiopererade, Neurologiskt
handikappades riksförbund, Svenska psoriasisförbundet, Riksförbundet för
rörelsehindrade barn och ungdomar, Riksföreningen för cystisk fibros,
Riksförbundet för hjärt- och lungsjuka, Riksförbundet för laryngectomerade, Riksförbundet för mag- och tarmsjuka, Riksförbundet mot astmaallergi, Riksförbundet mot reumatism, Riksförbundet för njursjuka, Riksförbundet för social och mental hälsa, Riksförbundet för trafik- och
polioskadade, Svenska celiakiförbundet, Svenska diabetesförbundet, Sveriges dövas riksförbund, Svenska epilepsiförbundet, Synskadades riksförbund, Sveriges stamningsföreningars riksförbund samt Handikappförbundens centralkommitte.

Föredragandens överl'ägwzden

Handikapporganisationcrnas intressepolitiska verksamhet fullföljer en
folkrörelsetradition. Den spelar en viktig roll både för den politiska
inriktningen och för den konkreta utformningen av handikappåtgärderna.
Härigenom har handikapporganisationerna haft en avgörande betydelse för
utvecklingen av en ny syn på handikapp och handikappfrågor. Handikapprörelsens insatser kommer även i fortsättningen att vara nödvändiga för
samhällets utveckling.
Statsbidraget till handikapprörelsens riksorganisationer utgör för innevarande budgetår 38 milj. kr. Bidragen är avsedda för allmän verksamhet, dvs.
främst för löne- och andra förvaltningskostnader, lokalkostnader, utredningsverksamhet, information, funktionärsutbildning och medlemsskolning.
Handikapporganisationerna har betonat vikten av att statsbidragen till
dem fortsätter att utvecklas. och de understryker särskilt betydelsen av
intressepolitisk verksamhet inom flerhandikappområdet. Även jag anser. att
bidragsgivningen till handikapprörelsen alljämt bör vara ett prioriterat
ändamål. För bidrag till handikapporganisationernas allmänna verksamhet
beräknar jag för nästa budgetår ett belopp av 41 milj. kr.
Många av handikapporganisationerna gör vid sidan av sin allmänna och
intressepolitiska verksamhet betydelsefulla insatser både för enskilda personer och för grupper av handikappade. Dessa insatser gäller yngre och äldre i
olika situationer, t.ex. föräldrarådgivning och annat kurativt arbete, pensionärsverksamhet och personligt stöd vid rehabilitering. Handikapporganisationerna har genom sina kunskaper om enskildas och gruppers situation,
problem och behov särskilda möjligheter att genom sådana insatser på ett
viktigt sätt komplettera samhällets anordningar inom området. Av naturliga
skäl bedrivs handikapporganisationernas verksamhet i första hand inom
föreningslivet. Riksorganisationerna har dock traditionellt tagit på sig
uppgiften att utveckla metoder för arbetet, att ge service åt föreningarna och
att medverka i det praktiska genomförandet. Inom organisationer med ett
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över landet mindre förgrenat föreningsliv ökar de direkta anspdken pii
insatser fran riksnivå.
Riksorganisationerna har avseviirda kostnader för verksamhet av nämnda
slag. Jag anser, att en möjlighet bör öppnas för handikapporganisationerna
att efter ansökan erhålla statsbidrag till kostnaderna för denna verksamhet.
Bidrag bör. liksom för den allmiinna verksamheten. beviljas av regeringen
efter förslag av statens handikappråd. Det bör ankomma p<i r<ldet att i de
årliga anslagsframstiillningarna redovisa erfarenheterna av verksamheten.
För nästa budgetår bör ett belopp av 2 milj. kr. anvisas för detta ändamäl.
Medelsanvisningen under anslaget blir följaktligen 43 milj. kr.
I detta sammanhang vill jag även erinra om handikapporganisationernas
möjligheter att finansiera särskilda projekt och försöksverksamhet med
understöd från allmänna arvsfonden. Under år 1984 har ca 11 milj. kr. ställts
till förfogande för ändamålet, och jag räknar med att regeringen har
möjlighet att bevilja sådant understöd i ungefär samma omfattning under år
1985. I denna fråga har jag samrått med statsrådet Sigurdsen.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Bidrag till handikapporganisationer för budgetåret 1985/86
anvisa ett reservationsanslag av 43 000 000 kr.
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H. Socialt behandlingsarbete, alkohol- och narkotikapolitik
Socialtjänsten
Socialtjänstreformen har skapat nya förutsättningar för det sociala
arbetet. För att reformens syften skall kunna förverkligas i praktiken. krävs
kunskaps- och metodutveckling, tid för omorganisation och utbildning etc.
Det är nödvändigt att de enskilda kommunerna möjliggör huvuddelen av
detta utvecklingsarbetc genom omfördelningar och en effektivisering av
befintliga resurser. Statens uppgift bör bl.a. vara att stimulera framväxten av
nya arbetssätt och resurser genom att ställa medel till förfogande för
utvecklingsinsatser och försöksverksamhet. För att möjliggöra detta föreslår
jag i det följande ett utökat stöd till sådan verksamhet. Stödet avser såväl
missbrukarvården som övrigt socialt hehandlingsarbete. Sammanlagt 18
milj. kr. har beräknats för detta ändamål. Häri ingår den ökning med 5
milj. kr. för utveckling och försök inom narkomanvården som närmare
redovisats i propositionen (1984/85:19, SoU 8, rskr 104) om en samordnad
och intensifierad narkotikapolitik. Därutöver föreslås en höjning av bidraget
till alkoholpolikliniker och vårdcentraler med 7,6 milj. kr.
Jag kommer också att i det följande föreslå ett utökat stöd till de frivilliga
organisationernas insatser inom missbruksområdet. Bl.a. beräknas en
höjning av bidraget till organisationerna med 1.8 milj. kr.
Den år 1980 tillkallade socialberedningen (S 1980:07) erhöll i december
1982 nya direktiv som preciserar och avgränsar utrcdningsuppdraget.
Beredningen skall genomföra en översyn av bestämmelserna om vård
oberoende av samtycke inom socialtjänst- och sjukvårdslagstiftningen samt
följa och utvärdera socialtjänstreformen.
Uppdraget att utvärdera socialtjäm;treformen avser bl.a. frågan om
kostnadsansvar för den enskilde i samband med behandlingsinsatser. Även
återverkningarna inom socialtjänsten av den omstrukturering som pågår
inom det psykiatriska vårdområdet skall behandlas av beredningen.
I augusti 1984 avlämnade beredningen betänkandet (SOU 1984:64)
Psykiatrin. tvånget och rättssäkerheten, vilket rcmissbehandlas f.n.
Beredningen har vidare i september 1984 avlämnat ett delbetänkande (Ds
S 1984: 15) Socialtjänstt:ns insatser för ungdomar - Vissa frågor i samband
med missbruk och kriminalitet. Betänkandet remissbehandlas f. n.
I december 1984 överlämnade beredningen betänkandet (Ds S 1984:17)
Rchabiliteringspenning till missbrukare - Vissa av giftsfrågor.
Socialtjänstens institutioner benämns Hem för vård eller boende. Statsbidrag lämnas till kommuner och landsting för driften av de hem för vård eller
boende som angetts i en principöverenskommelse mellan staten och
huvudmännen från år 1980. Enligt en överenskommelse den 23 november
1984 mellan statens förhandlingsnämnd. landstingsförbundet och Svenska
kommunförbundet skall bidraget för år 1984 baseras pä ett belopp av
711 milj. kr. Överenskommelsen godkändes av regeringen den 29 november
1984.
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Överfaggningar pågår f. n. mellan socialdepartementet. landstingsförbundet och Svenska kommunförbundet om ett nytt statsbidragssystem. Avsikten
är bl.a. att ge kommuner och landsting större möjligheter att utveckla och
förändra institutionsvarden. Förslag till ett nytt statsbidragssystem beräknas
kunna lämnas till riksdagen under våren 1985.
Ansvaret för att utreda behovet av vård enligt L VM har övergångsvis legat
på kommunernas socialnämnder. Den 1 januari 1984 gick detta utredningsansvar över till länsstyrelserna.
En arbetsgrupp inom socialdepartementet avlämnade år 1983 en rapport
om kvinnomisshandel (Ds S 1983:2). Pii grundval av rapporten har
regeringen beslutat om en rad åtgärder i syfte att förbättra stödet till
misshandlade kvinnor och d<.:ras familjer.
Socialstyrelsen har erhållit 1 milj. kr. för utbildning och information
rörande kvinnomisshandel och har under hösten 1984 initierat fortbildning
bl.a. för personal inom hiilso- och sjukvården samt socialtjänsten.
Regionala upptaktskonfen:nser som skall följas upp med lokala utbildningsaktiviteter har anordnats i fem län. Erfarenheterna har redovisats i en
idcskrift för att stimulera de utbildningsansvariga i övriga län att starta
liknande fortbildningsprogram.
Styrelsen har vidare medverkat till framställningen av två grundböcker för
utbildningsändamål, dels allmänt om kvinnomisshandel, dels om kvinnojourernas erfarenheter.
En särskild konferens för kvinnor i invandrarorganisationer och i
kvinnojourer anordnades under hösten i samarbete mellan statens invandrarverk och socialstyrelsen. Inför våren planerar styrelsen dessutom en
rikskonfcrens kring problemet kvinnomisshandel samt en informationsbroschyr riktad till invandrarkvinnor.
Under ;iret har regeringen oeksa beviljat medel till fyra nya försöksprojekt
kring åtgiirder mot kvinnomisshandel.
Sammanlagt har regeringen heslutat avsätta 800 000 kr. per är i tre ar för
sådana försöksprojekt.
Socialstyrelsen har vidare fått i uppdrag att inom en kostnadsram av
700 000 kr. inkomma till socialdepartementet med förslag till projekt för
misshandlade kvinnor som genomförs vid kvinnojourer och av frivilliga
organisationer.
Från delegationen för social forskning utgår sammanlagt 2.8 milj. kr. till
olika forskningsprojekt rörande prostitution och kvinnomisshandel.
Ett nytt system för mottagandet av flyktingar träder i kraft den l januari
I 985. Det nya systemet innebär bl.a. att statens invandrarverk får ett centralt
ansvar pii statlig verksnivå. lnvandrarverket får också ett samlat ansvar för
systemet för statlig ersättning till kommunerna. Reformen inne här bl.a. att
det siirskilda statsbidraget till familjepedagogisk verksamhet avvecklas i sin
nuvarande form. Socialstyrelsen kommer dock även fortsättningsvis att svara
för viss utbildning och fortbildning av familjepedagoger och annan personal
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inom socialtjänsten som arbetar med flyktingar.
Vad giillcr familjepedagogiska insatser för zigenare kommer statligt stöd
liksom hittills att kunna lämnas fran socialstyrelsen. Stödet iindras dock sä att
bidrag kan lämnas till även andra former av socialt arbete av projektkaraktär.

Barn- och ungdom.ffård m.m.
Syftet med samhällets vård av barn och ungdomar är att främja en gynnsam
utveckling och goda uppvaxtförhållanden för unga. Här är samhällets
grundläggande insatser genom barnavårdscentralerna, barnomsorgen och
skolan av stor hctydelse.
I arhetet med att skapa en mer barn- och ungdomsvänlig miljö bl.a. i
bostadsornriidena är aktiv medverkan från företrädare för olika sociala
verksamh1.:tsgrenar JikSllm från ungdomsorganisationer och de boende själva
av stor vikt.
Fritidsverksamhet för harn och ungdomar är betydelsefull när det gäller att
förebygga olika sociala prohlem.
Som ett led i att slå vakt om goda sociala och kulturella uppväxtförhållanden för barn och ungdom har regeringen beslutat genomföra en
90-miljonerssatsning för att förhättra barns och ungdomars levnadsförhållanden.
Den 1 september 1983 beslutade regeringen att tillsätta en arbetsgrupp för
utvecklingsarbete vid fritidsgårdar (ungdomsgårdar). I arbetsgruppen ingår
företrädare för socialdepartementet, barn- och ungdomsdelegationen,
socialstyrelsen. statens ungdomsråd, statens kulturråd och Svenska kommunförbundet. Regeringen har för en treårig försöksperiod anvisat 30 milj.
kr. ur allmänna arvsfonden för nämnda utvecklingsarbete.
Ca 15 milj. kr. har fördelats till olika projekt över hela landet. I ett mycket
stort antal projekt har strävan varit att bredda och fördjupa kulturarbetet vid
gårdarna. Man prövar olika former av film- och videoproduktion, musik,
teater och dans. Många av projekten är utformade i samverkan mellan främst
fritidsnämnder och kulturnämnder. I andra projekt prövas samverkan
mellan gärdar och föreningslivet på orten. I utvecklingsarbetet ingår vidare
försök med olika metoder för att stärka ungdomarnas demokratiska träning
och att göra det möjligt för dem att delta i beslutsprocesserna vid gårdarna
och att ta ansvar för verksamheten och dess utformning.
Generellt har man strävat efter att göra verksamheten intressant för
ungdomar i de äldre tonåren. Detta medverkar till att göra gårdarna till ett
alternativ till kommersialismen.
I vissa projekt har särskilt beaktats invandrarungdomarnas behov av en
aktiv fritid. Jämställdhetsaspekten har vidare givits stort utrymme i
projcktverksamheten.
Förenta Nationernas generalförsamling antog hösten 1979 en resolution i
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vilk!.!n är\!! 1985 proklamerades som internationellt ungdomsiir. Ungdoms<lrets teman är delaktighet. utveckling och fred.
Regeringen tillsatte den 10 november 1983 en bercdningsgrupp för
viirldsungdomsäret som skall svara . för planering. genomförande och
uppföljning av olika insatser med anledning av världsungdoms~1ret. Regeringen beslutade samtidigt att anvisa 30 milj. kr. ur allmiinna arvsfonden att
disponeras med högst lU milj. kr. för försöks- och utvecklingsarbete inom
barn- och ungdomsorganisationerna, högst 10 milj. kr. för försöksverksamhet i lokala miljöer samt högst 10 milj. kr. för insatser av bildningsförbund.
handikapporganisationer. kommuner och landstingskommuner m. fl. l littills
har ca 19 milj. kr. fördelats till ett stort antal projekt med olika inriktningar.
Idrottsutövande är en allsidig. stimulerande och pcrsonlighctsutvecklande
verksamhet som ger kontakt och gemenskap med andra människor.
ldrottsrörclsen är den största ungdomsrörelsen och når ett mycket stort antal
ungdomar. Den kan ge ungdomar en demokratisk fostran och skapa
förutsättningar för att utveckla olika intressen liksom förmagan att ta
ansvar.
Regeringen har vid överläggningar med Sveriges Riksidrottsförbund
diskuterat idrottsrörelsens behov av resurser för utvecklingsarbetc. Därvid
har frågor rörande idrottsrörelscns sociala ansvar och dess samverkan med
socialtjänsten diskuterats liksom andra för idrottsrörclscn och samhället
angelägna utvecklingsfrågor.
Mot denna bakgrund har regeringen funnit det angeläget att stödja ett
wrecklingsarhete inom idrottsrörelsens barn- och ungdomsverksamhet.
Regeringen har den 26 april 1984 anvisat 30 milj. kr. ur allmänna arvsfonden
för detta ändamål. En arbetsgrupp har tillsatts för att initiera och genomföra
utvecklingsarbctet. I arbetsgruppen ingår företrädare för socialdepartementet. jordbruksdepartementet, barn- och ungdomsdelegationen. socialstyrelsen, Svenska kommunförbundet och idrottsrörclscn. I riktlinjerna för
utvecklingsarbctet har bl.a. angivits att frågor om barns och ungdomars
inflytande och träning i demokratiska arbetsformer bör prövas. liksom
idrottsrörclsens sociala ansvar. idrottsrörelsen som alternativ till kommersialismen och jämställd idrott. Frågor rörande barn- och tävlingsidrott bör
uppmärksammas inom ramen för utvecklingsarbetct. Även försök rörande
ökat föräldraengagemang liksom försök att i ökad utsträckning nå invandrarungdom kan prövas. Därutöver har arbetsgruppen möjlighet att själv
initiera utvecklingsinsatser. Jag räknar med att under vären 1985 lämna
förslag om fördelning av medel till de första projekten.
Medel frän departementets anslag A 3. Forsknings- och utvecklingsarbetc
samt försöksverksamhet går till forsknings- och utvecklingsarbetc inom bl.a.
barn- och ungdomsomrädet. Angelägna problemområden är separationer
och deras följder för barn, hur och när ingripanden skall skt: i barnavårdsärcnden. alternativa vårdformcr och deras utveckling. vilka krav som skall
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ställas på bra familjehem, vad som händer efter familjehemsplaceringar och
hur stöd kan ges till familjehemmen.
Socialstyrelsen startade under hösten 1982 ett projektarbete rörande
sexuella öwrgrepp mot barn. Under ar 1983 genomfördes en enkät till
socialtjänsten, barnhälsovården, skolhälsovården och barn- och ungdomsmottagningar samt hem för vård eller boende i tre län och en tätortskommun.
Resultatet från enkäten och en omfattande litteraturgenomgång ligger till
grund för en promemoria från socialstyrelsen som informerar om sexuella
övergrepp mot barn och ger vissa riktlinjer. Efter remissbehandling kommer
skriften att utökas med avsnitt som behandlar bl.a. behandlingsinsatser och
förebyggande åtgärder.
Ett nordiskt projekt om samhällets resp. familjens ansvar för barnen
påg{tr. Det syftar bl.a. till att undersöka vad som ligger till grund för
variationer i antalet omhändertaganden av barn i de nordiska länderna.
Under anslaget H 5. Utveckling och försök med vissa värdformer har
medel beräknats för att utveckla socialbyråernas metoder i arbetet med
familjer i kris. Syftet är hl.a. att finna alternativ till omhändertagande.
Antalet tvii.ngsomhändertagandcn av barn har minskat kraftigt sedan den
nya socialtjänstlagen och LVU trädde i kraft den l januari 1982. Minskningen kan till en del sammanhänga med skillnader i barnavårdslagens och
L VU :s konstruktion.
Enligt senast tillgänglig statistik var antalet barn i familjehem den 31
december 1982 12 873.
Antalet platser vid sådana hem för vård eller boende som tidigare
betecknats som ungdom.1·1•åuL1·skolor är ca 500 fördelade på 18 institutioner.
Antalet vårdade elever i december 1982 var 386.
De vanligaste intagningsorsakerna var för pojkar förmögenhetsbrott,
aggression och våldshandlingar, missbruk av narkotika samt fordonstillgrepp. För flickor var de vanligaste intagningsorsakcrna missbruk av
narkotika, förmögenhetsbrott och missbruk av alkohol.

Alkoholpolitik
I jämförelse med flertalet andra industriländer är den svenska alkoholkonsumtionen låg. Den mätbara konsumtionen av alkoholdrycker har i
Sverige dessutom sjunkit kraftigt sedan mitten av 1970-talet. Den var år 1983
6, 1 liter 100 % alkohol i genomsnitt per in vanare åldern 15 år och däröver.
Detta innebär en minskning sedan är 1976 med drygt 20 % och är den lägsta
siffran sedan år 1966. Socialstyrelsens statistik över alkoholförsäljningen för
första halvåret 1984 uppvisar en ökning jämfört med första halvåret 1983.
Det är främst försäljningen av lättvin som har ökat. Även försäljningen av
starköl och öl har ökat medan däremot försäljningen av spritdrycker och
starkvin har fortsatt att minska.
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Systembolagets alkoholförsäljning minskade dock på nytt under tredje
kvartalet 1984.
Den orcgistn;radc konsumtionen (genom hembränning m.m.) bedöms ha
ökat under senare år. Gjorda uppskattningar visar emellertid att denna
ökning inte väger upp minskningen av den mätbara konsumtionen. Den
totala konsumtionen bedöms således ha minskat. Även de ungas alkoholvanor tycks - bl.a. enligt de ftrliga elevundersökningarna och undersökningarna av värnpliktsinskrivna - ha förändrats till det bättre.
I den minskande totalkonsumtionens spår följer troligen också en
minskning av alkoholskadorna. Statistik över antalet döda i vissa alkoholrelaterade dödsorsaker och från sjukvården stämmer relativt väl med
utvecklingen av alkoholförsäljningen, men nedgången i statistikserierna över
de alkoholbetingade skadorna är några år fördröjd jämfört med försäljningsstatistiken. Sa ledes har en tydlig minskning inträffat i vissa alkoholrelaterade
dödsorsaker fr.o.m. åren 1978-1980. Även andra tecken tyder på att den
negativa alkoholskadeutvecklingcn har brutits.
De nu redovisade förändringarna visar att vi med de traditionella
alkoholpolitiska medlen - prispolitik, opinionsbildning och en kontrollerad
försäljning - har kunnat närma oss målet att begränsa den totala
alkoholkonsumtionen så att alkoholmissbruket trängs tillbaka och alkoholskadorna därmed motverkas. Beskattningen av alkohol är ett av de viktigaste
alkoholpolitiska instrumenten.
Priserna på alkoholdrycker skall enligt 1977 års alkoholpolitiska beslut
vara höga och följa den allmänna prisutvecklingen. En ny skattehöjning
genomfördes nyligen, vilken innebär att priserna på alkoholdrycker med
undantag för lättvin höjdes med 5 %. Priset på lättvin höjdes med 10 % mot
bakgrund av den kraftiga försäljningsökningen första halvåret 1984.
Ett viktigt instrument utgör också upplysningen i alkoholfrågor. Denna
har nyligen behandlats av riksdagen efter förslag i propositionen (prop.
1984/85:19, SoU 8, rskr 104) om en samordnad och intensifierad narkotikapolitik. Jag återkommer i det följande till frågan om droginformationen.
Grunderna för alkoholpolitiken enligt 1977 års riksdagsbeslut bör ligga
fast. Vi skall således även i fortsättningen föra en aktiv prispolitik och en
omfattande opinionsbildning. Vi skall också ha en aktiv samhällskontroll
över försäljningen och serveringen av alkoholdrycker. När det gäller
reglerna för försäljning och servering är det som riksdagen tidigare uttalat
viktigt att restriktionerna på alkoholområdet hegränsas till sådana som
allmänheten uppfattar som meningsfulla. Det finns risk för att förtroendet
för alkoholpolitikens grunder minskar om regelsystemet är onödigt krångligt
eller om alkohollagstiftningen uppfattas som föråldrad eller inkonsekvent.
Genom riksdagens beslut med anledning av propositionen (prop. 1984/
85:44, SkU 13. rskr 36) om vissa ändringar i lagen ( 1977:293) om handel med
drycker kommer en del förenklingar och rationaliseringar att genomföras

Prop. 1984/85: 100

Bilaga 7

Socialdepartementet

158

fr .o.m. den I januari 1985. Den nuvarande hcgränsningen av försäljningstidcrna för öl (klass Il) i detaljhandcln slopas och tidpunkten vid vilken
serveringen senast skall vara avslutad ändras frim klockan 22 till klockan I för
servcringsställen med enbart tillstimd att servera öl. Vidare skall yttranden
från bl.a. kommunerna till länsstyrelsana i ärenden om tillstånd att servera
alkoholdrycker lämnas inom högst tre månader. I propositionen behandlas
ocksii tiderna för systemhutikernas öppethållande. Butikerna skall vara
stängda under lördagar även i fortsättningen. Systembolaget kan dock i
framtiden självt besluta om öppethållandet under andra vardagar, t.ex.
nf1gon kv:-ill i veckan efter klockan 18.
En mer omfattande översyn av reglerna pi1 alkoholomr<tdet genomförs nu
av en siirskild utredare (Dir. 1984:30). Syftet med översynen är att
iistadkomma förenklingar och administrativa rationaliseringar. Arbetet
kommer främst att beröra frilgan om servering och annan handel med
alkoholdrycker.

Narkotikapolitik
Narkotikasituationen i världen har blivit allt allvarligare. Tillgången på
illegal narkotika fortsätter att öka. Den illegala narkotikahandeln blir allt
bättre organiserad och allt svarare att bekämpa. Efterfrågan på narkotika har
ökat i mfmga länder och lett till att missbruket har spridits till allt fler grupper
i samhället. Särskilt oroande är den kraftiga ökningen av kokainmissbruket i
USA och Europa.
Även i Sverige är narkotikasituationen allvarlig. Jämfört med manga
andra länder finns det dock tecken på en viss stabilisering av narkotikaläget.
Enligt undersökningar och uppgifter från olika myndigheter har missbruket
minskat i första hand bland de unga. Situationen i Sverige kan till stor del
förklaras av samhällets ökade insatser inom narkotikaområdet och av en
ökad medvetenhet bland såväl unga som vuxna om narkotikamisshrukets
förödande konsekvenser.
Sedan hösten 1982 har arbetet med att bekämpa den illegala handeln med
och missbruket av narkotika intensifierats. Regeringen tillsatte en dryg
månad efter sitt tillträde en narkotikakommission. Kommissionens uppgift
var att ge regeringen underlag för en samordnad och intensifierad kamp mot
narkotikamissbruket. Kommissionen arbetade skyndsamt och presenterade
sitt slutbetiinkande (SOC 1983: 13) Samordnad narkotikapolitik i februari
1984. Under det dryga in som kommissionen arbetade redovisades elva
delrapporter med förslag till insatser inom en rad omriiden.
Vid sidan av narkotikakommissionen har en särskild arbetsgrupp inom
socialdepartementet utarbetat förslag till förbättringar av narkomanv[ndcn.
Arbetsgruppens första rapport Offensiv narkomanvärd (stencil, socialdepartementet) presenterades i juni 1983 och dess slutrapport (Ds S 1984:11)
Offensiv narkomanviird Il i maj 1984.
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Många av de förslag som lagts fram av narkotikakommissionen och
socialdepartementets arbetsgrupp har redan genomförts. Efter förslag fr<"in
regeringen har riksdagen för budgetåren 1983/84 och 1984/85 anvisat
sammanlagt 30 milj. kr. för att möjliggöra en intensifiering av kampen mot
narkotikan. Dessa medel har möjliggjort förstärkta insatser på narkotikaområdet. bl.a. inom polisen. kriminalvarden. aklagarväsendet. skolan.
försvaret och narkomanvården. Medel har ocksa fördelats för informationsinsatser och till de frivilliga organisationernas arbete inom vårdomrädet.
Narkotikamissbruket måste angripas på flera olika niviier. Regeringens
politik är inriktad på att täcka alla led i narkotikahanteringen frän
produktion, införsel och spridning till förebyggande insatser. vård och
rehabilitering.
I den nyss nämnda propositionen om en samordnad och intensifierad
narkotikapolitik som riksdagen behandlade i december 1984 redovisas en rad
förslag som innebär en fortsatt förstärkning av insatserna mot narkotikan.
Det förebyggande arbetet har central betydelse i kampen mot narkotikamissbruket. Folkrörelserna och andra frivilliga organisationer spelar en
avgörande roll i det förebyggande arbetet - både som opinionsbildare och
genom att i sina aktiviteter erbjuda positiva alternativ och en meningsfull
fritid för barn, ungdomar och vuxna. Många organisationer arbetar också
mer direkt med insatser bland ungdomar och vuxna som har missbruksproblem eller som löper risk att utveckla ett s<ldant. Jag återkommer senare med
förslag till ett ökat stöd till organisationernas arbete.
Missbrukarvården är också ett viktigt inslag i samhällets insatser mot
narkotikamissbruket. Den måste ha ett sadant innehåll och en sådan
inriktning att den kan nå alla grupper av missbrukare med adekvata
vånlinsatscr.
Ett enskilt land kan inte ensamt stoppa narkotikamissbruket och den
illegala handeln. I stället krävs ett intensivt och uthålligt internationellt
samarbete. För Sveriges del sker- det dels i nordiska och europeiska
sammanhang. dels genom FN.
Nordiska rådet väntas vid sin session i mars 1985 ta ställning till ett förslag
om ett nordiskt handlingsprogram mot narkotika.
Vid ett europeiskt ministermöte i september 1984 antogs ett nytt
arbetsprogram för de kommande tvii ären. Särskild uppmärksamhet skall
riktas på kontrollinsatser. förebyggande arbete samt vård och forskning.
Programmet innehåller förslag till ett intensifierat samarbete niir det gäller
kontrollpolitiken, det förebyggande arbetet samt vard- och forskningsfrågorna.
Sverige deltar mycket aktivt i FN:s arbete inom narkotikaområdet. Detta
innebiir bl.a. att Sverige verkar för ett ökat engagemang för narkotikafrågan
inom FN och för en utvidgad verksamhet med konkreta aktiviteter. Chefen
för utrikesdepartementet har tidigare idag föreslagit att Sverige skall öka sitt
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stöd till FN:s narkotikafond upp till 8 milj. kr. Flera andra länder har redan
ökat sitt stöd. Fondens verksamhet med integrerad landsbygdsutveckling i
producentliinderna kommer därför att öka väsentligt. Sverige har också
lämnat ett årligt bidrag till narkotikafondens allmänna verksamhet. Under
anslaget I 1. beräknas 318 000 kr. för detta ändamål. Vidare beräknas under
anslaget 500 000 kr. som ett särskilt stöd för utvecklingsländernas kamp mot
missbruket.
En förutsättning för en effektiv narkotikabekämpning är att insatserna
mot narkotikamissbruket samordnas. Samordningen måste ske på såväl lokal
och regional som central nivå. För att förbättra den centrala samordningen
beslöt regeringen i oktober 1984 att inrätta ett nytt samordningsorgan för
narkotikafrågor med företrädare för sociaklcpartementet, statsrådsberedningen, finansdepartementet och justitiedepartementet. Samordningsorganet har fått i uppdrag att verka för en effektivisering av samhällets insatser
mot narkotika och kontinuerligt föreslå regeringen åtgärder i detta syfte.

Drog informationen
Information och upplysning om alkohol, narkotika och andra droger är
viktiga instrument inom det drogpolitiska området. De senaste årens insatser
har sannolikt haft stor betydelse för den positiva utvecklingen när det gäller
såväl alkoholkonsumtionen som narkotikamissbruket, inte minst i ungdomsgrupperna.
Riksdagens beslut med anledning av narkotikapropositionen innebär vissa
förändringar beträffande de statliga informationsinsatserna. Bl.a. har slagits
fast att drogupplysningen måste komma in som ett reguljärt inslag i olika
verksamheter, t.cx. inom skolan, i samband med militärtjänstgöringen och i
utbildningen och fortbildningen av olika personalgrupper. Jag vill också
erinra om att regeringen på förslag av narkotikakommissionen har anslagit
medel för en ettårig informationsinsats om narkotikaproblemen till massmedierna.
Riksdagsbcslutet innebär också organisatoriska förändringar. Dessa
medför att vi fr.o.m. nästa budgetår får en klarare ansvarsfördelning mellan
berörda myndigheter och organ samt en förenklad administration av bl.a.
statens bidragsfördelning.
Socialstyrelsen skall ha det samlade ansvaret för den statliga droginformationen. Bl.a. skall styrelsen ansvara för att en långsiktig strategi utarbetas
för statens insatser pii detta område. Styrelsen skall också fördela de
statsbidrag för informationsinsatser som hittills har fördelats av styrelsens
nämnd för alkoholfrågor (a-nämnden).
A-nämnden avvecklas vid utgången av innevarande budgetår. Nämndens
roll som initiativtagare på det alkoholpolitiska området tas över av ett
alkohol- och narkotikapolitiskt räd.
Statens ungdomsrad skall som hittills fördela statsbidrag för droginforma-
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tion till ungdomsorganisationerna.
Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) får främst
rollen av ett basfaktaförmedlande organ som en länk mellan forskningen och
olika avnämare. En av de centrala uppgifterna skall vara att samlat följa
drogproblemens förändringar. CAN skall också ge service åt organisationslivet i drogupplysningsfragor. Överinseendet över CAN flyttas från skolöverstyrelsen till socialstyrelsen.
Droginformationen skall som riksdagen tidigare uttalat spridas på olika
sätt och fr{m flera håll samtidigt. Folkrörelserna och föreningslivet intar här
en central roll. Som hittills skall därför statsbidrag utgå till organisationerna
för deras drogupplysning och för drogförchyggande verksamheter.
I det följande har jag för budgetåret 1985186 beräknat medel för de statliga
insatserna inom drogupplysningen i enlighet med de riktlinjer som angivits i
narkotikapropositionen. Socialstyrelsen och CAN föresE1s få resursförstärkningar för sina verksamheter. Även bidragen till organisationslivct hör höjas,
både för organisationernas centrala stöd och för insatser för att förebygga att
drogmissbruk utvecklas.

Vården av alkohol- och narkotikamissbrukare
I socialtjänstlagen föreskrivs en uttrycklig skyldighet för socialnämnderna
att arbeta för att förebygga och motverka missbruk av alkohol och andra
beroendeframkallande medel. Nämnderna skall även stödja den enskilde
missbrukaren och se till att han fii.r den hjälp eller vård som behövs för att
komma ifrån missbruket.
Närmare hälften av landets kommuner har särskilda öppenvårdsmottagningar som är specialiserade på att behandla och stödja narkotika- och
alkoholmissbrukare. Det finns sammanlagt ca 140 alkoholpolikliniker och 28
vårdcentraler för narkotikamissbrukare. som får statsbidrag . Jag kommer i
det följande att föreslå en uppräkning med 7 .6 milj. kr. av anslaget för denna
verksamhet.
I kommuner, som saknar sådana resurser, har socialbyråerna hela ansvaret
för den öppna missbrukarvården. I många kommuner genomförs organisationsförändringar som syftar till att skapa förutsättningar för metodutveckling inom socialtjänsten, bl.a. för att effektivisera öppenviirdsinsatscrna för
missbrukare.
Familjevården är ett viktigt komplement till institutionsvården för
missbrukare. Statsbidrag har utgått till en tvåårig försöksverksamhct för att
utveckla vårdformen. Medel har reserverats för en fortsatt verksamhet under
första halvåret 1985 under anslaget H 5. Utveckling och försök med vissa
vårdformer. Enligt min mening bör försöksverksamheten förlängas. Jag
beräknar under detta anslag medel för detta ändamål.
Stöd till försöksverksamhet och metodutveckling är av central betydelse

11 RiksJagl!n /9K.J!85. I sam/. Nr JO()
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för misshrukarviirden och annat socialt behandlingsarhete. Under innevarande budget[1r utg{ir bidrag till utvecklingsinsatser inom omradet socialt
behandlingsarbete med tonvikt pa misshrukarvården. Stöd har lämnats för
att bl.a. utveckla viuden av läkemedelsmissbrukare och för vården av
kvinnliga missbrukare. Medel har också reserverats för insatser för de tyngst
belastade missbrukarna.
Regeringen har vidare beviljat 350 000 kr. för det första året av ett tvåårigt
projekt som drivs av LO:s socialpolitiska råd. Projektets syfte är att utveckla
och fördjupa de fackliga organisationernas medverkan i olika värdinstitutioners utslussningsarbcte.
Av den medelsram om 15 milj. kr. som riksdagen anvisat för åtgärder mot
narkotikan under innevarande budgeU1r har 5 milj. kr. reserverats för
utvecklingsinsatscr inom narkomanviirdsområdct. Dessa medel skall användas för att utveckla kompetens för falt- och behandling:sarbete inom
socialtjänsten samt för att förbättra samarbetet mellan socialtjänst, polis och
kriminalvilrd. Vidare disponeras resurserna för att utveckla samarbetet
mellan socialtjänsten och den psykiatriska värden när det gäller missbrukare
med allvarliga psykiska störningar och för att förbättra utslussningen
(eftervilrden). Medlen skall också användas till uppföljning och spridning av
kunskaper och metoder som utvecklas genom de olika försöksverksamheterna. För att fortsätta denna utvecklingsverksamhet inom narkomanvårdsomrf1det beräknar jag 5 milj. kr. även under nästa budgetår.

H 1. Upplysning och information på drogområdct

1983/84
1984/85
1985/86

Utgift
Anslag
Förslag

16 187 601 I
37 OCJ:l 000 2
39 251 000

Reservation

1 838 847

1 AnslagL't Upplvsning och information pil alkoholomddet.
: Inkl. vissa friin itttondc huvudtiteln överförda anslag.

Av anslaget disponerar socialstyrelsen 733 000 kr. för den informationsvcrksamhet om alkohol och andra droger som bedrivs av styrelsens byrå för
alkohol- och narkotikafrågor. Vidare fördelar socialstyrelsens niimnd för
alkoholfr{igor (a-nämnden) sammanlagt 10,5 milj. kr. för informationsinsatser. varav arbetsmarknadens organisationer får minst 3.3 milj. kr. för
insatser inom omriidet Alkohol och arbetsliv. För statens ungdomsråds
verksamhet med upplysning om alkohol- och narkotikaproblemen utgår

4.2 milj. kr.
Till Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) utgfn
bidrag för drog.upplysning m.m. med 2,6 milj. kr. Under anslaget beräknas
ocks:'i niirmare 2.8 milj. kr. för personalkostnader i CAN. För organisationsstöd utgt1r 13 milj. kr. till Samarbetsnämnden för fördelning av statsbidrag:
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till vissa nykterhetsorganisationcr m.fL 330 000 kr. till Nykterhetsrörelsens
Ian<lsförbund och drygt 2.8 milj. kr. till KAL V-organisationerna {Länkens
kamratförbund. Alkoholproblcmatikers riksorganisation. Länkarnas riksförtiund och Nykterhetsorganisationen Verdandi).
1984/85

Beräknad ändring 198518(1
Myml.'

Socialstyrelsen
Bidrag för infornrntion
genom föreningslivet:
_; Statens ungdomsråd
4 Bidrag till CentralförbunJct för alkohol- och narkotikaupplysning
5 Medel för personal i Centralförbundet för alkoholoch narkotikaupplysning
6 Organisationsstöd till vissa nykterhctsorganisationcr m.11.
a Samarbetsnämnden för
fördelning av statsbidrag
till vissa nyktcrhetsorganisationcr m.11.
11 Nykterhetsrörelsens
landsförbund
7 Bidrag till KAL V-organisationerna (Länkens
kamratförbund. Alkoholproblematikcrs riksorganisation. Länkarnas riksförbund och Nyktcrhetsorganisationcn Verdandi)

Föredragandcn

733 000

+ 3 267 000

.,.

10 500 000
4 209 000

+ 7 359 000
+ 241>000

+ 315 000
+ 126 0(10

2 620 ouu

+

236 000

+ 864000

2 795 000

+

262 000

+ 128 uuo

+ 6 994 500

+ 400 000

2 810 500

+ I 405 250

+

37 003 000

+ 19 769 750

+2 248 000

331 000

2

Summa

13 005 500
330 000

84000

I 1. 2 socialstyrelsen, 3 statens ungdomsräd. 4. 5 skolöverstyrelsen. 6 samarbetsnämnden för fördelning av statsbidrag till vissa nykterhctsorganisationcr, m.fl .. 7 KALV
och Verdandi.
: Budgetärct 1984/85 Socialstyrelsens nämnd för alkoholfragor.

Socialstyre/sen
Socialstyrelsen disponerar vcrksamhetsmedel för egna informationsinsatscr inom drogområdet. I budgetpropositionen 1984 har anslaget upptagits till
733 000 kr. avseende budgetåret 1984/85. Regeringen har diirutöver beviljat
styrelsen 750 000 kr. för vissa av narkotikakommissionen föreslagna insatser.
Av dessa senare medel återstår 500 000 kr. som kan disponeras under
innevarande budgetår.
Under budgetaret 1983/84 har styrelsen inlett fiera viktiga informationssatsningar vilka mottagits mycket positivt. Efterfrågan på det informations-
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material som styrelsen producerar har successivt ökat. Fiir att den positiva
utvecklingen skall kunna fortsätta är det väsentligt att iiter intensifiera
drogupplysningen under budgetåret 1985/86. Centrala massmediainsatser
och produktion av material som kan användas lokalt i skolor, föreningar etc.
är en förutsättning för en effektiv droginformation. För denna verksamhet
hcgiir socialstyrelsen 4 000 000 kr. för budgetåret 1985/86.
Socialstyrelsens nämnd för alkoholfrågor har alltsedan starten år 1978
ärligen förfogat över arvsfondsmedel för att stödja försöksverksamhet med
fritidsaktiviteter. För budgetåret 1984/85 utgår ett belopp på 6,J milj. kr.
Socialstyrelsen har begärt att även denna summa inräknas i anslaget. För
hudgetårct 1985/86 begär styrelsen 17 859 000 kr. för nämndens verksamhet.

Statens ungdomsråd
Rådet anser att det är viktigt att den breda erfarenhet som ungdomsorganisationerna under en lång tid har skaffat sig vad gäller alkohol- och
narkotikaupplysning får fortsätta och utvecklas. Det är rådets uppfattning att
ungdomsorganisationernas verksamhet i sig är drogförehyggande. Ungdomsorganisationcrnas direkta information om droger har stor genomslagskraft och ett stort värde.
I avvaktan på regeringens behandling av förslagen från utredningen om de
statliga insatserna för alkohol- och narkotikainformationen har rådet avstått
från att föreslå större förändringar av anslaget inför hudgetäret 1985/86.
Rådet föreslår en höjning med 246 000 kr.

Sko/öl'crstyrelsen
Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) har i sin
anslagsframställning till skolöverstyrelsen (SÖ) hemställt att förbundet fär
ett bidrag om 4 990 000 kr. för budgetåret 1985/86. Utöver detta har CAN
begärt att ytterligare tre tjänster inrättas för verksamheten. SÖ har i
avvaktan på regeringens behandling av frågan om alkohol- och narkotikainformationen räknat om an~lagsposterna till 1985/86 års kostnadsnivå. Detta
innebär att bidraget till CAN för förbundets verksamhet har höjts med
236 000 kr. och medel för CAN :s personal med 262 000 kr.

Samarbetsnämnden för fördelning av statsbidrag till vissa nykterhetsorganisacioner m.fl.
Samarbetsnämnden anser att regeringen nu bör ge nykterhetsrörelsen ett
extra statsbidrag för att möjliggöra att fullt ut kunna dra fördelar av den
förändrade attityden till alkohol som följer i spåren på den sjunkande
alkoholkonsumtionen. För budgetåret 1985/86 begär nämnden att anslaget
till vissa nykterhetsorganisationer m.m. skall utgå med 20 milj. kr.
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KAL V-organisationerna
Liinkens kamratförhund. Alkoholproblematikers riksorganisation, Länkarnas riksförbund och Nykterhetsorganisationen Vcrdandi (KAL V) bedriver ett omfattande socialt arbete. Den ökade utslagningen m.m. för med sig
ett ökat tryck och en ökad efterfrågan på detta arbete. Samtidigt som
efterfrågan på verksamheten har ökat, har anslagen enligt organisationernas
mening kraftigt urholkats främst beroende på den allmänna kostnadsutvecklingen och periodiseringen av bidragsutbetalningarna. Organisationerna
anhåller om en 50-proccntig höjning av statsbidraget.

Föredragandens överväganden
Genom riksdagens beslut med anledning av propositionen (prop.
1984/85:19. SoU 8. rskr 104) om en samordnad och intensifierad narkotikapolitik kommer vissa organisatoriska förändringar att genomföras fr.o.m
nästa budgetår när det gäller den statliga droginformationcn. Enligt beslutet
skall socialstyrelsen ha det centrala och samordnade ansvaret för denna
verksamhet. Styrelsens uppgifter kommer att bli mera omfattande än
tidigare. Medlen som styrelsen har för drogupplysning bör därför räknas
upp. Jag föreslår att socialstyrelsen för budgetåret 1985/86 får disponera
1 064 000 kr. för sin informationsverksamhet om alkohol och andra droger.
Socialstyrelsens nämnd för alkoholfrågor skall till följd av riksdagens
beslut avvecklas. Nämndens roll att fördela statsbidrag skall tas över av
socialstyrelsen. Fr.o.m. den 1 juli 1985 kommer också nya bidragsregler att
gälla. Detta innebär att statsbidrag skall utgå främst till riksorganisationer
och till kommuner som i samverkan med det lokala föreningslivet genomför
insatser. Under de närmaste åren bör statsbidragen i första hand inriktas på
droginformation, social kontaktverksamhct och kamratstödsverksamhet
genom organisationerna på arbetsmarknaden och inom skolområdet. Verksamhet som syftar till ökad kontakt och gemenskap i bostadsområden med
sociala problem bör också få stöd. Lokala projekt med verksamhet för
invandrargrupper bör lyftas fram. Insatser för att nä kvinnor i olika åldrar
och livssituationer med droginformation bör också prioriteras. För ändamålet bör för nästa budgetår beräknas 10,8 milj. kr. varav minst 3.4 milj. kr. till
arbetsmarknadens organisationer för insatser inom området Alkohol och
arbetsliv.
Statens ungdomsråd skall som tidigare fördela statsbidrag till riksorganisationerna på ungdomsområdet. För nästa budgetår bör för detta ändamål
beräknas 4,3 milj. kr.
Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) skall som
följd av riksdagens beslut få delvis förändrade uppgifter. Huvuduppgiften
blir fr.o.m. nästa budgetår att förmedla basfakta till olika avnämare. CAN
skall samlat följa drogproblemens förändringar. CAN skall också utgöra
serviceorgan i drogupplysningsfrågor för organisationslivet. främst de egna
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mcdlemsorganisationerna. Statsbidraget till CAN bör för niista budgetår
uppgå till 3 484 000 kr.. vilket innebär en höjning av bidraget med 864 000 kr.
För att samlat följa drogutvecklingen och låta genomföra olika undersökningar m.m. i detta avseende bör CAN disponera minst 800 000 kr. av
bidraget.
Riksdagsbeslutet om den statliga droginformationen innebär hl.a. också
att CAN fr .o.m. den 1 juli 1985 skall stå under socialstyrelsens överinseende i
stället för skolöverstyrelsens. Medel för lönekostnaderna för tjänster. som
frän nämnda tidpunkt kommer att inrättas vid socialstyrelsen. har beräknats
till 2 923 000 kr.
För organisationsstöd till vissa nyktcrhctsorganisationer beräknar jag för
nästa budgetår drygt 13,7 milj. kr. För bidrag till KALV-organisationerna
bör beräknas närmare 2,9 milj. kr. Jag utgar härvid frän att bidragen fördelas
mellan organisationerna på samma sätt som för innevarande budgetår.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Upplysning och information på dragområdet för budgetåret
1985/86 anvisa ett reservationsanslag av 39 251 000 kr.

H 2. Bidrag till alkoholpolikliniker och vårdcentraler
1983/84

Utgift

1984/85

Anslag

85 740 043
89 901 000

1985/86

Förslag

97 501 000

Statsbidrag utgår till kommunernas kostnader för verksamhet med
alkoholpolikliniker enligt bestämmelserna i förordningen (1981:614) om
statsbidrag till kommunernas verksamhet med alkoholpolikliniker.
De i förordningen angivna grunderna för statsbidrag tillämpas även
beträffande kostnaderna för vård på alkoholpoliklinik av narkotikamissbrukare. Vidare utgår statsbidrag till försöksverksamhet vid nytillkommande
alkoholpolikliniker och till vårdcentraler för narkotikamissbrukare. Bestämmelserna för dessa bidrag aterfinns i regleringsbrev den 20 juni 1984.

Socialstyre/sen
Alkoholpolikliniker och vårdcentraler för narkotikamissbrukare är särvårdsresurser inom den öppna missbrukarvården. De fyller en viktig
funktion. inte minst efter integrationen av de sociala nämnderna. i och med
att det på dessa enheter kan utvecklas ett specialistkunnande.

J många kommuner i landet finns intresse av att utveckla och utöka
insatserna för missbrukare. Bl.a. utvecklas nya sätt att komma i kontakt med
"dolda missbrukare'· och människor som befinner sig i ett tidigt skede av
missbruk. Många alkoholpolikliniker vänder sig numera även till narkotikamissbrukare och läkemedelsmissbrukare. Denna utveckling visar sig i ett
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relativt stort antal ansökningar om förhandsbesked för nya tjänster. För år
1985 inkom ansökningar om totalt ett 100-tal tjänster på alkoholpolikliniker
och vårdcentraler för narkotikamissbrukare, varav socialstyrelsen har lämnat positivt förhandsbesked till 35 tjänster, vilket styrelsen bedömt som ett
minimum. Om anslaget inte ökas kommer det medföra att statsbidrag
kommer att utgå med mindre än 75 procent eller att statsbidrag inte kan
lämnas till ny och utökad verksamhet. Styrelsen ser det som angeläget att det
skapas utrymme för utökning av 40 tjänster per år, vilket avser både
utbyggnad av befintliga enheter och inrättande av nya.
Socialstyrelsen beräknar 97 101 000 kr. under anslaget 1985/86.

/<i')redragandens ÖFen·äganden

För statsbidrag till alkoholpolikliniker och vårdcentraler samt försöksverksamhet vid nytillkommande alkoholpolikliniker beräknar jag sammanlagt 97 501 000 kr. nästa budgetår.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Bidrag till alkoholpolikliniker och vårdcemraler för budgetåret 1985/86 anvisa ett förslagsanslag av 97 501 000 kr.

H 3. Bidrag till driften av hem för vård eller boende
1983/84
1984/85

Utgift
Anslag

627 264 684
618 000 000

Enligt principöverenskommelsen år 1980 mellan staten, landstingsförbundet och Svenska kommunförbundet har berörda kommuner och landstingskommuner den I januari 1983 övertagit huvudmannaskapet för de statliga
ungdomsvardsskolorna och nykterhetsvårdsanstalterna samt de rättigheter
och åtaganden som staten har ifråga om Margretelunds och Råby yrkesskolor, erkända och enskilda nykterhetsvårdsanstalter samt inackorderingshem
och behandlingshem för alkohol- och narkotikamissbrukare.
Enligt den överenskommelse mellan statens förhandlingsnämnd, landstingsförbundet och Svenska kommunförbundet som träffades den 23 november 1984 skall staten utge bidrag till kommuner och landstingskommuner
(huvudmännen) för driften av de hem för vård eller boende som avses i
principöverenskommelsen. Bidraget skall baseras på ett belopp av
711 milj. kr. för år 1984. Överenskommelsen godkändes av regeringen den
29 november 1984.
Bidragssumman för utbetalning ar 1984 är beräknad med följande
fördelning:
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Ungdomsvårdsskolor
Nykterhetsvårdsanstalterna Gudhem,
Runnag{1rden (med Brotorp),
l lornö, Frösö samt
I lcsslcby samt ett LVM-hem
i Stockholms kommun
och ett i Göteborgs kommun
Övriga nykterhetsvårdsanstalter
Behandlings- och inackordcringshem för narkotikamissbrukare
Inackorderingshem för al koholmissbrukare

168

257 milj. kr.

68

225

-" -

42

-" -

119

- -

,.

Av det belopp som anges för viss kategori av institutioner skall 75 s-;,
användas för bidrag till de huvudmän som driver eller åtagit sig ansvaret för
driften av institutioner. Bidraget utgår med ett för varje angiven kategori av
institutioner enhetligt belopp per värdplats.
Enligt den överenskommelse som träffades mellan parterna den 25 mars
1981 skulle, förutom driftbidrag till verksamheten. även utgå statliga medel i
form av dels 5 milj. kr. som bidrag till projektering av vissa anläggnings- och
husbyggnadsarbeten, dels 150 milj. kr. som siirskilt bidrag för att möjliggöra
upprustning och utveckling m.m. av institutionsv[uden. Regeringen har den
12 april 1984 godkänt en överenskommelse om den slutliga fördelningen av
dessa medel.
Överliiggningar pågår f.n. med kommun- och landstingsförbunden om ett
nytt statsbidragssystem. Avsikten är bl.a. att ge kommuner och landsting
större möjligheter att utveckla och förändra institutionsvården.
Jag avser att {1terkomma till regeringen med förslag om ett nytt statsbidragssystem under våren 1985. I avvaktan härpå har jag för budgetåret
1985/86 beräknat 018 milj. kr. för bidrag till driften av hem för vård eller
boende.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till Bidrag till driften
av hem för 1'ård eller boende för budgetåret 1985/86 beräkna ett
förslagsanslag av 618 000 000 kr.

H 4. Bidrag till organisationer m.m.
1983/84
1984/85
1985/86

Utgift
Anslag
Förslag

n 739 680
14 295 ()()()
16 124 000

Från anslaget utgår bidrag till sammanslutningar av förutvarande alkoholmissbrukare (Sällskapet Länkarna m. fl.) och till sammanslutningar för stöd
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och hjälp åt narkotikamissbrukare. Vidare får socialstyrelsen disponera en
del av anslaget som bidrag till kommuner samt till nämnda sammanslutningar
och till andra organisationer som ägnar sig åt rehabilitering av alkohol- eller
narkotikamissbrukare m. fl. Bidragsbestämmelserna iiterfinns i förordningen
(1983:731) om statsbidrag till organisationer för stöd till missbrukare m.m.
1984185

Bidrag till sammanslutningar av f.d. alkoholmissbrukare
2 Bidrag till sammanslutningar för stöd och hjiilp
ät narkotikamissbrukare
3 Bidrag till kommuner
samt till sammanslutningar under punkt I och 2 och
till andra organisationer
som ägnar sig åt rehabilitering av alkohol eller narkotikamissbrukare m.fl.
Summa

Beräknad ändring 1985/86
Socialstyrelsen

Föredraganden

5 092 000

+I 008 000

+ 653 000

3 607 000

+ 246 000

+ 508 ()()()

5 596 000

+ 382 000

+

14 295 000

+I 636 000

+I 829 000

668 000

Socialstyrelsen
Under 1983/84 har anslagets första delpost fördelats mellan 255 lokala
länkföreningar och 3 riksorganisationer. 42 nya lokala föreningar har
tillkommit sedan budgetåret 1980/81. Ytterligare 20 - 30 nybildade länkföreningar förväntas inkomma med ansökningar budgetåret 1984/85. Budgetåret 1980/81 uppgick det genomsnittliga statsbidraget per lokal förening till
drygt 18 600 kr. För att kunna bibehi'1lla denna bidragsnivå, åtminstone i
kronor räknat, under budgctiuet 1985/86 beräknas mcdelsbehovet för
sammanslutningar av f.d. alkoholmissbrukare uppgå till 6,1 milj. kr., vilket
motsvarar en höjning av denna delpost under anslaget med drygt
1 milj. kr.
Ur delpost 2 söktes statsbidrag för stöd och hjälp ät narkotikamissbrukare
för budgetåret 1983/84 av 10 organisationer. Sammanlagt begärdes ca
5 milj. kr. För budgetåret 1985/86 beräknar socialstyrelsen ett medclsbehov
som motsvarar innevarande års bidrag i reellt penningvärde. vilket innebär
en ökning med 246 000 kr.
Ur anslagets tredje delpost ansökte under budgetåret 1983/84 18 organisationer om bidrag till sin löpande verksamhet med sammanlagt 7,3 milj. kr.
Totalt beviljades 2 280 000 kr. till 14 organisationers pågående verksamhet.
För försök med nya vård- och behandlingsmetoder fördelade socialstyrelsen
totalt 3 153 000 kr. under budgetåret 1983/84. Därav beviljades 1 048 000 kr.
12 Riksdagen 198./185. I sam/. Nr 100
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till org~1nisationer och 2 Hl5 000 kr. till kommuner. Den sammanlagda
ansökningssumman uppgick till ca 12 milj. kr. För budgetåret 1985/86
beräknar socialstyrelsen ett medclsbehov som motsvarar innevarande års
penningvärde, vilket innebär en ökning med 328 000 kr.

Föredragandens överväganden

De frivilliga organisationerna spelar en viktig roll i vård- och behandlingsarbetet på missbruksområdet. För innevarande budgetår har regeringen i
anslutning till arbetet med propositionen (1984/85:19, SoU 8, rskr. 104) om
en samordnad och intensifierad narkotikapolitik anvisat 1,4 milj. kr. utöver
tillgängliga medel under förevarande anslag för att möjliggöra ett ökat
engagemang från organisationernas sida. Den särskilda anvisningen har
belastat den ram om I 5 milj. kr. som för innevarande är finns under andra
huvudtitelns anslag A 2. Justitiedepartementet för insatser mot narkotika.
En reell höjning av anslaget bör ske för nästa budgetår. Utöver en generell
kostnadsuppräkning med 429 000 kr. bör anslaget därför höjas med
1.4 milj. kr. varav 500 000 kr. bör tillföras delposten 1, 400 000 kr. delposten
2 och 500 000 kr. delposten 3.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Bidrag till organisationer m. m. för budgetåret 1985/86 anvisa
ett anslag av 16 124 000 kr.

H 5. Utveckling och försök med vissa vårdformer
1983/84
1984/85
1985/86
l

Utgift
Anslag
Förslag

4 775 702
7 000 000
18 060 0001

Reservation

1920676

Inkl. vissa frirn tidigare anslaget J 6. överförda medel.

För innevarande budgetår har socialstyrelsen disponerat del av anslaget
för kurs- och konfcrensverksamhet inkl. utbildning och information för
handliiggare av alkoholärenden hos länsstyrelserna. försöksverksamhet med
familjevård för vuxna missbrukare samt för försöksverksamhet med behandling av och stöd till familjer i kris samt barn och ungdom som far illa. Vidare
har socialstyrelsen fått i uppdrag att föreslå regeringen utvecklingsprojekt
när det gäller vtmicn av kvinnliga missbrukare. kvinnojourer och insatser hos
frivilligu organisationer för misshandlade kvinnor, vilrdmetoder för vissa
grupper av missbrukare samt socialbyråernas arbete med familjer i kris.
Anslaget har för innevarande budgetar använts flexibelt och haft karaktären av ett utvecklingsanslag inom området socialt behandlingsarbete med
tonvikt på missbrukarvard.
I propositionen (1984/85:19. SoU 8. rskr 104) om en samordnad och
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intensifierad narkotikapolitik har jag redovisat vilka olika utvecklingsinsatser som initierats inom narkomanvårdsområdet. För innevarande budgetår
har regeringen anvisat 5 milj. kr för sådana insatser. Socialstyn::lsen har fött i
uppdrag att föresrn regeringen utvecklingsprojekt som skall påbörjas under
innevarande budgetår för att
utveckla socialtjänstens metoder i missbruksarbetct
förbättra samarbetet mellan socialtjänst. polis och kriminalvård
utveckla samarbetet mellan socialtjänsten och den psykiatriska vården
när det gäller missbrukare med allvarliga psykiska störningar
förbättra utslussningen (eftervärden)
Fran det under femte huvudtiteln för budgetåret 1984/85 uppförda
anslaget J 6. Ersättningar till kommunerna för hjälp till utländska medborgare, flyktingar m.m. lämnas från socialstyrelsen bidrag till kommuner för
familjepedagogisk verksamhet för flyktingar. Detta särskilda stöd från
socialstyrelsen skall upphöra som en följd av att statens invandrarverk
fr.o.m. den 1 januari 1985 får ett huvudansvar på statlig nivå för mottagningen av flyktingar. Kommuner som påbörjat eller har fått förhandsbesked för
familjepedagogiska projekt bland flyktingar under år 1983 eller år 1984 bör
dock om socialstyrelsen efter samråd med statens invandrarverk bedömer att
behov föreligger få möjlighet att inom en kostnadsram av I milj. kr. slutföra
piihörjade projekt under budgetåret I 985/86.
Vidare utgär från anslaget ersättning till projekt med bl.a. familjepedagogiska insatser för nordiska och utomnordiska zigenare som inte omfattas av
flyktingbestämmelserna. Ansökningar om sådan ersättning prövas av socialstyrelsen.
Socialstyrelsens kostnader för kurser och konferenser för familjepedagoger och annan personal inom kommunernas socialtjänst som arbetar med
flyktingar och zigenare ersätts vidare från anslaget.

Socialstyre/sen
Under kalenderåren 1983 och 1984 pågår försöksprojekt med utveckling
av familjevård för vuxna missbrukare. Projekten beräknas vara dokumenterade och klara senast sommaren 1985. Projektanslaget är ett resultat av
utredningen ''Det förstärkta familjehemmet"' (Ds S 1981: 17) och samtliga
projekt ansluter sig till huvudlinjen i utredningen med utökat stöd och
handledning till familjehemmen. Redan på grundval av hittillsvarande
erfarenheter framgår att familjehemsvården är en värdefull vårdform inom
den totala missbrukarvarden.
Pågående projekt få fortsatt stöd. Kostnaderna för detta beräknas till ca
2 800 OUO kronor under budgetåret 1985/86.
Diskussioner förs om utveckling av varden för kvinnliga missbrukare,
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metodutveckling för viird av de tyngsta missbrukarna, behovet av att "nya"
grupper av missbrukare observeras m.m. Det finns ett stort behov att finna
metoder för arbete med familjer i kris i syfte att undvika omhändertaganden
eller mildra verkningarna.
Behandlingshem för familjer uppmiirksammas alltmer siiväl inom den
traditionella missbrukarvården som inom barnhemsvården. Dessutom
utvecklas särskilda familjeinstitutioner. Metodutveckling inom detta område
är viktigt.
Konferens- och utbildningsvcrksamhet är ett viktigt instrument för
socialstyrelsens tillsyn och ansvar för metodutvecklingen.
Socialstyreben hemstiiller att ur anslaget anvisas 40 000 kronor till resor
för socialstyrelsens tjiinstemiin i samband med projektarbetet.
Den statliga siirskilda ersiittningen till familjepedagogisk verksamhet
bland flyktingar upphör helt den I juli 1986. Socialstyrelsen beriiknar
kostnaderna för verksamheten under budget aret till 3 milj. kr.
För sär,kilda insatser bland zigenare som bl.a. innefattar familjepedagogisk verksamhet beräknar socialstyrelsen kostnaderna till 2.4 milj. kr.
Socialstyrelsen har under budgetåret 1984/85 anordnat kurser och konferenser för familjepedagoger. Vidare har man publicerat studiematerial om
familjepedagogisk verksamhet. Styrelsen bedömer att behovet av utbildning
av personal inom socialtjänsten inför kommunernas ökade ansvar för
flyktingar kommer att iika. För kurser och konferenser för personal äskas
0,5 milj. kr.

Föredragandens öven·äga11dc11

Stöd till försöksverksamhet och metodutveckling har stor betydelse för
missbrukarvården och för det sociala behandlingsarbetct i övrigt. Det är ett
viktigt instrument i socialstyrelsens uppgifter enligt socialtjänstlagen att följa
och pavcrka lagtillämpningen.
Jag anser det diirför angeläget att sammanföra och förstärka resurserna för
att fran statens sida >timulera till utvecklingsarbete pit olika områden och i
olika delar av landet. Stöd skall kunna ges för insatser som syftar till att
förbättra det sociala behandlingsarbetet med wnvikt pii missbrukarvården.
En fortsatt försi.iksvcrksamhet för varclen av kvinnliga missbrukare är
angelägen, liksom utveckling. av socialbyråernas arbete med familjer i kris
samt andra insatser som kan vara ett stöd för dessa familjer.
Efter förslag fran regeringen i prop. 1984/~5:19 om en samordnad och
intensifierad narkotikapolitik beslöt riksdagen att statligt stöd skall lämnas
till utvccklingsinsatser inom narkomanv;irdsomritclct även under nästa
budgetår. Stöde! skall syfta till att stimulera utvecklingsarbetet vid s\1cialhyr[1er och vftrdcentraler för narkotikamissbrukar.: inom de omrackn som
angivits i narkotikapropositionen.
I och med att ett nytt system för mottagning av flyktingar har införts
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kommer socialstyrelsens insatser inom detta omrade att minska. Styrelsen
kommer dock iiven fonsiittningsvis att svara för viss utbildning och för
utveckling av metoder i det sociala arbetet för flyktingar och invandrare.
Vidare skall styrelsen genom bidrag kunna stödja kommunala insatser för
zigenare som har karaktären av utvecklings- och försöksverksamhctcr. Jag
tar därför upp de återstående delarna av det tidigare anslaget J 6.
Ersättningar till kommunerna för hjälp till utländska medborgare, flyktingar
m.m. under detta anslag.
Den särskilda statliga ersättningen till familjepedagogisk verksamhet
bland flyktingar kommer helt att upphöra den I juli 1986. Under budgeti1ret
1985/86 kan socialstyrelsen medge ersättningar inom en kostnadsram av

1 milj. kr. Av budgettekniska skäl kommer vissa tidigare kostnader att
belasta anslaget under budgetåret.
Det särskilda statliga stödet till insatser för zigenare skall fortsättningsvis
inte endast omfatta familjepedagogisk verksamhet utan bidrag bör även
kunna lämnas till projekt med andra former av socialt arbete. Vidare bör
samarbetsprojekt mellan socialförvaltningar och andra samhällsorgan kunna
få bidrag.
Socialstyrelsen skall även fortsättningsvis svara för kurser och konferenser
för familjepedagoger och annan personal inom socialtjänsten som arbetar
med flyktingar. Denna verksamhet bör också innefatta personal som arbetar
med zigenare.
För dessa ändamål beräknar jag medelshehovet till totalt 18 060 000 kr.
nästa budgetår varav 5 milj. kr. skall användas för utvecklingsinsatser inom
narkotikaområdet samt 3 milj. kr. för familjepedagogisk verksamhet för
flyktingar. Medlen bör tills vidare i enlighet med de riktlinjer jag nu angivit
disponeras av socialdepartementet enligt bestämmelser som regeringen
meddelar.
Med hänvisning till vad jag har anfört hemställer jag att regeringen föreslår
riksdagen
att till Utveckling och försök med vissa vårdformer för budgetåret
1985/86 anvisa ett reservationsanslag av 18 060 000 kr.
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I. Internationell samverkan
Samarbetc.:t med världshälsoorganisationen (WHO) ;ir den mest omfattande enskilda delen av socialdepartementets internationella verksamhet.
Arbetet inriktas bl.a. pt1 att stödja WHO:s strategi för Hälsa för alla iir 2000
där ett viktigt område är att utveckla primärvård och hälsofrämjande
atgärdcr i hela samhället. AV särskilt intresse för Sverige är det utvecklingsarbete som bedrivs inom WHO:s europaregion och som lett fram till ett
dokument med hälsopolitiska mål för Europa. Sverige har i WHO tagit upp
behovet av ett ökat arbete inom Hikemeclelsområdct och beträffande
livsstilsiaktorer som alkohol och rökning. Vidare har Sverige betonat vikten
av att utjiimna skillnader i hälsotillstånd mellan länder och mellan olika
befolkningsgrupper inom ett land. Pä nordiskt initiativ antogs vid 1984 års
världshälsoförsamling en resolution om förbättrad anv;indning av läkemedel
framför allt i utvecklingsländerna. Som ett resultat av resolutionen kommer
WHO under år 1985 att anordna ett möte om användning av läkemedel där
bl.a. marknadsföringens roll skall behandlas.
Samarbetet inom Förenta nationerna (FN) gäller organisationens sociala
verksamhet, särskilt handikapp-, narkotika-, äldre-, barn- och kvinnofragor.
Sverige spelar en aktiv roll inte minst för att få till stånd effektiva åtgärder
mot narkotikamissbruk.
Även inom Europarådet, organisationen för ekonomiskt samarbete och
utveckling (OECD) och den internationella arbetsorganisationen (!LO)
bedrivs ett omfattande social- och hälsovårdspolitiskt samarbete i vilket
Sverige deltar. I Europariidct svarar socialdepartementet för Sveriges
deltagande i rådets hälsovårdskommitte, sociala kommitte och socialförsäkringskommitte samt i den s.k. Pompidou-gruppens arbete med narkotikafrågor.
Det nordiska regeringssamarbetet på social- och hälsovårdsområdct har
sin utgångspunkt i nordiska ministerrådet och dess iimbetsmannakommitte
för socialpolitik, den nordiska socialpolitiska kommitten. Verksamheten har
bedrivits enligt riktlinjerna i det reviderade samarbetsprogram som fastställdes av social- och hälsovårdsministrarna i augusti 1982.
En svensk-finsk arbetsgrupp arbetar sedan år 1979 med frågor om de
finskspråkiga invandrarnas situation inom den svenska hälso- och socialvarden och med att kartlägga de eventuella problem inom hälso- och
socialvårdssektorn. som återvändande finska medborgare kan ställas inför i
Finland.
En socialförsäkringskonvention med Spanien har trätt i kraft under år 1984
och en reviderad konvention med Grekland har undertecknats under året.
Socialförsäkringsförhandlingar har slutförts med Canada och USA under år
1984 samt inletts med Belgien. Förhandlingar om ett sjukvardsavtal har
slutförts med Algeriet under år 1984.
Det bilaterala samarbetet inom hälso- och sjukvårdens områden samt
socialtjänsten mellan Sverige och ett antal enskilda länder består bl.a. av
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erfarcnhetsutbyte, stipendiatverksamhet, symposier etc. Sverige har avtalsbundet samarbete med Polen och Ungern och sedan ar 1984 med
Tjeckoslovakien och Tyska Demokratiska Republiken. Samarbete förekommer vidare med flera andra länder.

I I. Bidrag till världshälsoorganisationen samt internationellt socialpolitiskt
samarbete m.m.
1983/84
1984/85
1985/86

Utgift
Anslag
Förslag

40 070 142
26 312 000
29 330 000

från anslaget bekostas bl.a. Sveriges deltagande i världshälsoorganisationens (WHO) verksamhet. bilateralt samarbete på hälso- och socialvårdens
område. internationellt - särskilt nordiskt - socialpolitiskt samarbete samt
riksförsäkringsverkcts medlemskap i International Social Security Association (ISSA).

1984/85

Beräknad ändring
1985/86

Bidrag till WHO
Utgifter för svenskt deltagande i WHO:s
reguljära sammankomster
Bidrag till FN:s fond för kontroll av beroendeframkallande medel
Stöd till narkotikabekiimpning i utvecklingsländerna
Bilateralt samarbete på hälso- och soeialvardens område
Nordiskt socialpolitiskt samarbete
Vissa internationella resor
Riksförsäkringsverkets medlemskap i ISSA
Övrigt

24 147 000

+2415000

Summa

26 312 000

133 000

+

25 000

309 000

+

9 000

+ 500 000
424 000
544 000
127 000
205 000
423 000

+

+
+

38 000
4000
3 000
30 000

+3 018 000

Socialstyrelsen beräknar prisomräkningcn till 33 000 kr. för bilateralt
samarbete på hälso- och socialvårdens område. Därutöver föreslår styrelsen
en volymökning med 40 000 kr. för detta område. Under posten Vissa
internationella resor beräknar socialstyrelsen prisomräkningen till 11 500 kr.
och volymökningen till 14 000 kr.

Föredragandens överväganden

Enligt regeringens förslag i prop. 1984/85:19 (SOU 8. rskr 104) om en
samordnad och intensifierad narkotikapolitik har ett belopp av 500 000 kr.
beräknats för att möjliggöra ett stöd till narkotikabekämpning i utvecklings-
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länderna. Medlen skall användas för utbildning av experter i Sverige och för
konsultation av svenska experter i utvecklingsländer som efterfrågar svenskt
stöd samt för utrustning.
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag det sammanlagda
anslagsbehovet till 29 330 000 kr.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Bidrag till världshälsoorganisationen samt internationellt
socialpolitiskt samarbete m. m. för budgetåret 1985/86 anvisa ett
förslagsanslag av 29 330 000 kr.

I 2. Vissa internationella kongresser i Sverige

1983/84
1984/85
1985/86

Utgift
Anslag
Förslag

193 903
200 000
200 000

Reservation

108 764

Föredragandens ö1•erviiganden

Anslaget bör för nästa budgetår tas upp med oförändrat belopp.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Vissa internationella kongresser i Sverige för budgetåret
1985/86 anvisa ett reservationsanslag av 200 000 kr.
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Hänvisning från anslagen i statsbudgeten för budgetåret 1984/85 till
motsvarande anslag i budgetpropositionen för budgetåret 1985/86
Statsbudget
198..\/85

Förslag

Al
A2
A3
A4
A5 1

Al
A2
A3
A4
- (C 1.
trettonde
huvudtiteln)

B1
82
83
B4
85

BI
B2
B3
84
83

Cl
C2
C3
C4

Cl
C2
C3
C4

Dl
D2
D3
D4

Dl
D2
D3
D4

El
E2
E3
E4
ES
E6
E7
E8

El
E2
E8
E 18
E9
E3
E4
E5

Fl
F2
F3
F4
F5

F 1
F2
F3
F4
F5

cs

I

se sid. 91-92

1985/86

cs

Statsbudget
198..\/85

Försl<1g
1985/86

Gl
G2
G3
G4
GS
G6
G7
G8
G9
GJO

Gl
G2
G3
G4
GS
G6
G7
G8
G9
G JO

Hl
H2
H3

E6
ElO
E7

H4

Ell

HS
H6
H7
H8
H9
H 10
Hll

E 12
E 13
E 14
E 15
utgår
E 16
E 17

II
I2
I3
14
I5
I6
I7
I8
I9

E 19
E 19
E23
E23
E24
E20
E 21
E 22
E 21

J1
J2
J3
J4
15
J6

Hl
H2
H3
H4
H5
HS

Kl
K2

II
I2
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Hiinvisning från budgetpropositionen för budgetåret
de anslag i statsbudgeten för budgetåret

1985/86 till motsvaran-

1984/85

Förslag

Statsbudget

Förslag

Statsbudget

1985/86

1984/85

1985186

191\4/85

Al
A2
A3
A4
BI
B2

Al
A2
A3
A4

F1
F2
F3

Bl

(j

Gl

B2

(j

83

8 3 och
84

B4
Cl
C2
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Register
Kronor

sid.

16
17
17

20

Översikt
Femte huvudtiteln
A. Socialdepartementet m.m.
1. Socialdepartementet, förslagsanslag
2. Kommitteer m.m .. reservationsanslag
3. Forsknings- och utvecklingsarbctc samt
försökswrksamhet. reservationsanslag
4. Extra utgifter, rcservationsanslag

20 757 000
20 000 ()()()
33 390 000
1682000
75 829 000

B.
21
24
25
27

33

1.
2.
3.
4.

Administration av socialförsäkring m.m.
Inledning
Försäkringsöverdomstolen. förslagsanslag
Försäkringsrätter, förslagsanslag
Riksförsäkringsverket. förslagsanslag
Allmänna försäkringskassor. förslagsanslag

10 279 000
39 268 000
317 514 000
395 147 000
762 208 000

c.
37
41

1.

42

2.

44

3.

45

4.

45

5.

46

6.

Ekonomiskt stöd till barnfamiljer m.m.
Inledning
Allmänna barnbidrag, förslagsanslag
Bidrag till föräldraförsäkringen,
förslagsanslag
Vårdbidrag för handikappade barn,
förslagsanslag
Bidragsförskott, förslagsanslag
Barn pensioner, förslagsanslag
Särskilt bidrag för vissa
adoptivbarn, förslagsanslag

8 245 000 000

865

uuo 000

439 000 000
1 530 000 000
214 000 000
3 000 000
11 296 000 000

D. Försäkring vid sjukdom, handikapp och
48
59

61
63

ålderdom
Inledning
1. Bidrag till sjukförsäkringen. förslagsanslag
2. Folkpensioner, förslagsanslag
3. Bidrag till kommunala bostadstillägg
till folkpension, förslagsanslag

4 650 000 000
44 700 000 000
710000000
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Vissa yrkesskadecrsättningar m.m.,
förslagsanslag

180

3 250 000
50 063 250 000

E.
66
73
76

1.
2.

78

3.

80

4.

82

5.

84

85
87
89

90
91

92
93
93
93

6.

Hälso- och sjukvård
Inledning
Socialstyrelsen. förslagsanslag
Statlig kontroll av fakcmedcl m.m.,
förslagsanslag
Statens rättskemiska laboratorium,
förslagsanslag
Statens rättsläkarstationer,
förslagsanslag
Rättspsykiatriska stationer och kliniker.
förslagsanslag
Statens miljömedicinska laboratorium,

förslagsanslag
7. Statens giftinformationscentral,
förslagsanslag
8. Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd,
förslagsanslag
9. WHO-enheten för
rapportering av läkemedelsbiverkningar, förslagsanslag
10. Statens institut för psykosocial miljömi::dicin, förslagsanslag
Statens bakteriologiska laboratorium:
11. Uppdragsverksamhet, förslagsanslag
12. Driftbidrag, reservationsanslag
13. Centrallaboratorieuppgifter,
förslagsanslag
14. Försvarsmedicinsk verksamhet,
förslagsanslag

93 15. Utrustning. reservationsanslag
94 16. Hälsoupplysning, reservationsanslag
97 17. Epidemiberedskap m.m., förslagsanslag
97 18. Bidrag till Sjukvårdens och socialvårdens
planerings- och rationaliseringsinstitut
98 19. Bidrag till allmän sjukvård m.m.
99 20. Vidareutbildning av läkare m.m.,
reservationsanslag

* Beräknat belopp

133 977 000
I 000
19 910 000
20 300 000
79 550 000
19 468 000
5 053 000
4 021 000

I 437 000
2 664 000
1 000 *
1 000 *
19 247 000 *
3 722 000 *
4 200 000*
5 276 000
11 573 000*
18 600 000
4 524 600 000
33 423 000

Prop. 1984/85 : 100

Bilaga 7

181

Socialdepartementet

105 21.

Beredskapslagring och utbildning m.m. för
hiilso- och sjuk vård i krig, rescrvationsanslag

76 600 000

107 22.

Driftkostnader för beredskapslagring m.m., förslagsanslag

52 400 000

108 23.

Bidrag till undervisningssjukhus m.m .. förslagsanslag
109 24. Lån till Stockholms läns landstingskommun
för vissa investeringar.
reservationsanslag

1 015 025

uoo•

20 000 oou
6 071049000

F.
111
115
118
120
121

Omsorg om barn och ungdom
lnledning
I. Bidrag till kommunal barnomsorg.
förslagsanslag
Bidrag till hemspraksträning i
förskolan. förslagsanslag
3. BarnmiljörådL't, förslagsanslag
4. Statens nämnd för internationella
adoptions frågor, förslagsanslag

.,

7 430 ()()() 000
30 600 000
2 975 000
3 496 000
7 467 071 000

G.
125
130

1.

135

.,

136

3.

138

4.

141

5.

142

6.

143

7.

147
148

8.

9.

Omsorg om äldre och handikappade
Inledning
Bidrag till social hemhjälp.
förslagsanslag
Bidrag till färdtjänst, förslagsanslag
Bidrag till driften av särskolor m.m ..
förslagsanslag
Kostnader för viss utbildning av
handikappade m.m .. förslagsanslag
Ersättning till televerket för texttclefonL'r. förslagsanslag
Ersättning till postvL'rket för
befordran av blindskriftsförsändclscr.
förslagsanslag
Kostnader för viss verksamhet för
synskadade och döva. förslagsanslag
Statens hundskola. förslagsanslag
Statens handikappdd. forslagsanslag

" Beriiknat helopp

I 662 UOll 000
360 ouo 000

488 639 UOO
26 132 ()()()
20 180 000

32 084 000
19 133 000
2 200 ()()()
2 923 000
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149 10. Bidrag till handikapporganisationer.
rese rvationsanslag

182

43 OUll 000
2 656 291 000

H. Socialt behandlingsarbete, alkohol- och
152
162
166

I.
,..,

167

3.

168
170

4.
5.

narkotikapolitik
Inledning
Upplysning och information pi1 drogområdet. rescrvationsanslag
Bidrag till alkoholpolikliniker och
vi\rdcentrakr. förslagsanslag
Bidrag till driften av hem för viird
eller boende. förslagsanslag
Bidrag till organisationer m.m ..
Utveckling och försök med vissa
v{irdformcr. reservationsanslag

39 251 000

97 50 I lHlO
618 000 UOO"
16 124 000

18 060 000
788 936 000

I.

174
175

176

Internationell samverkan
Inledning
I. Bidrag till världshälsoorganisationcn samt internationellt
socialpolitiskt samarbete m.m ..
förslagsanslag
Vissa internationella kongresser
i Sverige, rcservationsanslag

29 330 000

200 ()()()
29 530 000

Totalt för socialdepartementet

177

Förteckningar över ändrad disposition

' Beräknat belopp

79 210 164 000

Bilaga 8 till budgetpropositionen 1985
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Kommunikationsdepartementet
ÖVERSIKT
Kommunikationsdepartementets verksamhetsområde
Kommunikationsdepartementets verksamhetsområde omfattar väg-,
järnvägs-. sjö- och lufttransporter. post- och telekommunikationer, trafiksäkerhet samt forsknings- och utvecklingsverksamhet på transportområdet. Till kommunikationsdepartementet hör också bl. a. Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) och statens geotekniska institut
(SGI).
Inriktning
Regeringens ambition att återställa balansen i Sveriges ekonomi ställer
krav på en återhållsam budgetpolitik. För att skapa utrymme för angelägen
verksamhet måste därför myndigheter och verk ompröva verksamheter
och rationalisera metoder och rutiner.
Regeringen fullföljer riksdagens trafikpolitiska beslut från 1979 att ge
invånare och näringsliv en tillfredsställande transportförsörjning till lägsta
möjliga samhällsekonomiska kostnader. God transportförsörjning är en
förutsättning för en balanserad befolknings- och näringslivsutveckling i
skilda delar av landet. Trafikpolitiken skall därför utformas i syfte att
medverka till att målen för näringspolitiken, energipolitiken, miljöpolitiken, sysselsättningspolitiken och regionalpolitiken kan uppnås.
Regeringen föreslår fortsatta satsningar på investeringar inom transportoch kommunikationssektorn. De ger förbättringar i infrastrukturen samt
medför lägre drift- och underhållskostnader. Detta är av strategisk betydelse för svenskt näringsliv.
Telekommunikationsområdet genomgår en snabb omvandling. För att
kunna möta den expansiva marknaden planeras mycket stora investeringar
bl. a. i telenätet.
Näringslivets behov av rationella transporter ställer krav på förändringar inom transportnäringen. Bl. a. måste transport- och lagerkostnadernas
stora betydelse för svensk industri beaktas i trafikpolitiken. Tillsammans
med de direkta transportkostnaderna svarar kostnader som hänför sig till
det totala godsflödet, dvs. hantering, lager och förråd för en betydande del
av varupriset. En minskning av dessa s. k. materialadministrativa kostna1 Riksdagen 1984185. I sam/. Nr 100. Bilaga 8
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der kan verksamt bidra till att stärka svensk industris konkurrenskraft. En
fortsatt utveckling mot olika skräddarsydda transportlösningar kan förutses.
Det är viktigt att våra begränsade resurser utnyttjas på ett sådant sätt att
varje trafikgrens fördelar tas till vara. En samordning är nödvändig mellan
trafikgrenarna så att onödig överkapacitet inte uppstår. Under året har ett
arbete pågått inom kommunikationsdepartementet syftande till att underlätta samordningen och öka möjligheterna till ett bättre resursutnyttjande
inom transportsektorn.
En målmedveten satsning på forsknings- och utvecklingsverksamhet
inom transportområdet är en viktig del av regeringens trafikpolitik. När det
gäller godstransporter är olika former av systemtransporter och kombinerade transporter exempel på produktutveckling inom transport verksamheten.
Genom teknikupphandling och beställningar till industrin kan den offentliga sektorn påskynda den tekniska utvecklingen och stärka industrins
konkurrenskraft.
Regeringen föreslår att postens investeringar inte längre finansieras över
budgeten. I likhet med vad som gäller för televerket bör statsmakternas
styrning av posten i fortsättningen ske bl. a. genom ställningstagande till en
treårsplan för verksamheten.

Vägtrafik

Väg- och gatunätet är vårt största transportsystem. Näringslivet och alla
de människor som, individuellt eller kollektivt, färdas på vägarna behöver
en god standard på väg- och gatunätet. I dagens situation måste åtgärder
som vidmakthåller vägstandarden ges företräde.
Det totala vägnätet i landet omfattar ca 409000 km. Statsvägnätet har en
längd av ca 98000 km. kommunala vägar och gator ca 32000 km och
enskilda vägar ca 279 000 km. Av de kommunala vägarna erhåller ca 5 700
km statligt bidrag och av de enskilda vägarna ca 69000 km.
Praktiskt taget hela riksvägnätet och över 90 % av läns vägnätet har
under 1970-talet upplåtits för 10 tons axel- och 16 tons boggitryck. När det
tillåtna axel- och boggitrycket höjdes från 8/12 ton till I0/16 ton hade
endast i en del fall bärigheten höjts i förväg genom tekniska åtgärder.
Underhållskostnaderna har till följd härav ökat kraftigt.
För ca 35 % av läns vägnätet har nu det högsta tillåtna axel-/boggitrycket
satts lägre än 10/16 ton, antingen temporärt till följd av tjällossning eller
permanent, vilket ofta beror på broarnas bärighet. De mest omfattande
bärighetsrestriktionerna förekommer i skogslänen och drabbar de tunga
transporterna.
Medelstilldelningen till driftverksam hete n har enligt vägverket
varit för. låg under början av 1980-talet. Under föregående år anvisades
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dälför medel för att påbörja återhämtningen av tidigare eftersatt underhåll.
För verksamhetsåret 1986 föreslår regeringen att drifts.anslagen till statlig,
kommunal och enskild väghållning höjs med 350 milj. kr. Därmed fullföljs
den inledda återhämtningen och en fortsatt hög nivå på drifts- och underhållsåtgärderna garanteras.
För vägbyggandet har den särskilda medelstilldelningen för sysselsättningsfrämjande åtgärder inneburit att ett väsentligt mer omfattande
vägbyggande kommit till stånd än vad de ordinarie väganslagen medgivit. I
olika omgångar har sålunda nära 2 miljarder kr. anvisats sedan hösten 1982
för väginvesteringar i sysselsättningsfrämjande och industripolitiskt syfte.
Därigenom har väginvesteringarna hållits på en hög nivå.
För byggande av statliga vägar föreslås i budgeten oförändrade anslag.
Genomförande av flerårs- och fördelningsplanerna för det statliga resp.
statskommunala byggandet förutsätter ytterligare medel genom särskilda
sysselsättningsinsatser. Regeringen har i föreskrifter för flerårs- och fördelningsplanearbetet gjort det möjligt för väghållarna att på ett bättre sätt
än hittills beakta de särskilda medelstillskotten i sin planering .. Inte minst
när det gäller att upprätthålla vägverkets kompetens i vägbyggandet genom
de personella resurserna och organisationen för vägplanerings- och byggnadsverksamheten är detta väsentligt. Åtgärder föreslås som säkerställer
detta.
Vägverket kommer att ges en ny organisation som bättre motsvarar
den ändrade eftelfrågan på verkets tjänster. En snabb teknisk utveckling
med en omfattande mekanisering och införande av datorstöd inom såväl
produktion som administration har ägt rum. Användningen av tjänster från
utomstående har ökat. Dessa förändringar har medfört en omfattande
personalreducering. Den nya organisationen berör i huvudsak centralförvaltningen i Borlänge. Tre vägavdelningar bildas och ges ansvar för vägförvaltningar, byggnadsdistrikt och projekteringskontor i var sin del av landet. Vid sidan härav inrättas huvudkontorsfunktioner i form av staber och
serviceenheter.

Trafiksäkerhet
Riksdagen fastställde våren 1982 riktlinjer för trafiksäkerhetsarbetet.
Trafiken skall enligt dessa göras säkrare för alla trafikanter men framförallt
för de oskyddade trafikanterna, däribland barnen.
Efter en gynnsam utveckling under mer än ett årtionde noterades 1982
och 1983 en viss ökning av antalet trafikskadade. Under 1983 ökade såväl
antalet skadade som dödade. Olycksökningen var mycket påtaglig i fråga
om motorcyklisterna och cyklisterna, medan antalet skadade och dödade
förare och passagerare i personbil har fortsatt att minska.
Regeringen har uppdragit åt en särskild utredningsman att förutsätt-
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ningslöst studera ekonomiska och andra konsekvenser av en ökad samordning av trafiksäkerhetsarbetet. Förslag väntas komma i början av 1985.
Under 1984 har en särskild kommitte - ledningsgruppen för motorcykeloch cykelfrågor - haft regeringens uppdrag att leda och samordna arbetet
för ökad trafiksäkerhet för motorcyklister och cyklister.
Ledningsgruppen har lagt fram förslag till åtgärder vad gäller kursplan
och prov för mc-körkort, normer för mc-ställ m. m. Gruppen har vidare i
samarbete med frivilligorganisationer, myndigheter och branschorganisationer utarbetat och genomfört en riksomfattande fortbildningsverksamhet
för mc-förare.
Inom cykelområdet har ledningsgruppen genomfört informations- och
utbildningsåtgärder. Vidare har gruppen utarbetat en rapport med förslag
till åtgärder för ökad cyklistsäkerhet. Förslagen omfattar såväl trafikmiljön
som cyklars utrustning samt information m. m. till cyklister och övriga
trafikanter.
För budgetåret 1985/86 föreslås en förlängning av extrasatsningen på
ökad trafiksäkerhet för motorcyklister och cyklister. 2,0 milj. kr. avsätts
för detta ändamål och föreslås disponeras av Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande (NTF).
Inom trafiksäkerhetsverkets verksamhetsområde föreslås en utökning
av satsningen på skolområdet med 0,6 milj. kr.

Statens järnvägar

Järnvägsnätet utgör en viktig del av vårt gods- och persontrafiksystem.
Den totala trafikerade banlängden är ca 12000 km. 60% är elektrifierad
och 95 % av transportarbetet sker med eldrift. 10% av banlängden är
dubbelspårig och fjärrblockering (CTC) finns på 40 % av de enkelspåriga
linjerna. Automatisk hastighetskontroll (ATC) beräknas vara införd på
större delen av affärsbanenätet 1985. Största tillåtna axeltryck är f. n. 20
ton men en höjning till 22,5 tons axeltryck håller på att genomföras.
Fortsatta satsningar på järn vägstrafiken krävs för att SJ skall kunna leva
upp till de trafikpolitiska målen. Under 1984 har SJ träffat tre överenskommelser om investeringar som har en strategisk betydelse för järnvägens
framtida utveckling.
För att förbättra den svenska industrins möjligheter till snabba och
tillförlitliga transporter till kontinenten har SJ tillsammans med järnvägsförvaltningarna i Danmark och Västtyskland träffat en överenskommelse
om utbyggda förbindelser genom bl. a. en ny tågfärjeled mellan Helsingborg och Köpenhamn. SJ har vidare med Helsingborgs kommun träffat ett
avtal som långsiktigt löser de betydande bangårdsproblem som finns i
Helsingborg i samband med färjetrafiken. För att klara terminalsituationen
i Stockholm har SJ träffat en preliminär överenskommelse om en överdäckning vid Stockholms central. Överdäckningen gör det möjligt att lösa
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terminalfrågorna för såväl den kortväga som långväga persontrafiken under överskådlig tid. Samordningen mellan olika kollektiva färdmedel främjas vidare genom den gemensamma terminalen.
Regeringen kommer senare under detta riksmöte att lämna förslag med
riktlinjer för järnvägspolitiken.

Lokal och regional trafik
Kollektivtrafiken har fått en väsentlig standardförbättring under de senaste åren. Reformen med ett samlat ansvar för länstrafiken har verksamt
bidragit till detta.
Såväl miljö- och energi- som resursanvändnings- och jämställdhetsmål
talar för fortsatta satsningar på kollektivtrafiken. Både privatekonomiska
och samhällsekonomiska skäl motiverar också en utbyggnad och förnyelse
av kollektivtrafiken. Regeringen föreslår att statsbidraget, som lämnas till
grundläggande trafikförsörjning i landets olika delar räknas upp till nära
300 milj. kr. Förenklade regler för statsbidragsgivningen gäller fr. o. m.
bidragsåret 1985/86. Särskilda medel kan lämnas för att stimulera till investeringar i ny eller mer utvecklad teknik för kollektivtrafiken. Ett stort antal
projekt har startats med stöd av dessa medel.

Sjöfart
Den svenska handelsflottan bestod den 1 juli 1984 av 474 fartyg med en
sammanlagd bruttodräktighet på 3, I milj. enheter. Detta innebär i antal
fartyg en viss ökning jämfört med samma tid förra året. Sjöfartsnäringen
har under en lång period haft betydande svårigheter. Fortfarande finns en
överkapacitet i frakttonnage vilket verkar dämpande på fartygsvärden och
fraktsatser. Devalveringen av den svenska kronan har gett svensk sjöfart
fördelar. Sedan 1983 lämnas ett stöd till svenska rederier för konsolidering
och utveckling. Stödet som är temporärt beräknas nästa budgetår uppgå
till 150 milj. kr.
Under våren 1984 medverkade staten till en rekonstruktion av Broströms Rederi AB och bildandet av ett nytt linjebolag. Ett viktigt syfte med
det nya linjebolaget är att rationalisera och omstrukturera Broströms och
Transatlantics linjeverksamhet för att därigenom trygga tillgången till kvalitativa transporter för svenskt näringsliv. En annan uppgift för det nya
linjebolaget, som ingår i Transkoncernen, är att verka för en utvidgad
samordning av linjeverksamheten i Norden.
Statskontoret har utrett de ekonomiska och verksamhetsmässiga konsekvenserna av en övergång till c i vi I bemanning på isbrytare och
sjö mätnings fartyg. Merkostnader vid civil bemanning jämfört med
nuvarande militära system anges till ca 100 milj. kr. per år. Civil bemanning skulle för sjöfartsverket innebära en ökning av antalet anställda med
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ca 660 personer. Eftersom både isbrytning och sjömätning är säsongsbundna skulle sjöfartsverket få svårighet att sysselsätta personalen under
mellanperioderna. För marinen skulle ett civilt bemanningssystem bl. a.
innebära att isbrytare och sjömätningsfartyg inte kan utnyttjas vid kriser
och incidenter som idag. Även utbildningen inom marinen skulle påverkas
negativt. I budgetpropositionen förordas att nuvarande militära bemanningsystem bibehålls.
Sjöfartsverkets ekonomiska resultat har kraftigt förbättrats under budgetåret 1983/84. Efter avskrivningar och förräntningskrav gav verksamheten ett överskott på ca 38 milj. kr.
I förslaget till budget för nästa budgetår föreslås sjöfartsverket få sammanlagt 635 milj. kr. till driftverksamheten, vilket överensstämmer med
verkets huvudförslag. För investeringar nästa budgetår föreslås 51 milj. kr.

Luftfart
Inrikesflyget fortsätter att utvecklas snabbt. Under verksamhetsåret
1983/84 ökade trafiken med ca 14% till ca 4,8 milj. passagerare. Den
utrikes linjefarten ökade med 7 %. Scandinavian Airlines System (SAS)
uppvisar en vinst för år 1983/84 före skatt och bokslutsdispositioner på 968
milj. kr. Linjeflyg AB uppvisar samma resultat som föregående år eller en
vinst på närmare 100 milj. kr.
Den gemensamma terminalen för inrikestrafiken på Arlanda flygplats Ar 1anda Inrikes - och samlokaliseringen med utrikestrafiken har
medfört en mycket kraftig trafiktillväxt. Flyttningen av LIN :s verksamhet
från Bromma till Arlanda var ett viktigt steg i förverkligandet av folkflygstanken.
Det första verksamhetsåret på Arlanda ökade trafiken med ca 20%.
Även den regelbundna trafiken med mindre flygplan - regional- eller som
det också brukar kallas sekundärflyget - har ökat kraftigt. Befintliga
regionalflygförbindelser har fått en mycket snabb passagerartillväxt samtidigt som nya förbindelser har upprättats.
Den snabba utvecklingen av inrikestrafiken och den ökade insikten om
flygets betydelse i regionalpolitiska sammanhang har medfört en upprustning av stationsbyggnaderna på fler flygplatser i landet. Under 1984 har
nya och moderniserade terminaler invigts i Kiruna, Halmstad, Kalmar,
Norrköping, Kristianstad, Trollhättan och Luleå. Byggnationer pågår i
Karlstad och Östersund.
För att förbättra förutsättningarna för en ökad marknadsinriktning och
ett ökat resursutnyttjande får luftfartsverket under 1985 en ny organ isat i o n. Den nya organisationen innebär bl. a. att flygplatscheferna får ett
ökat ansvar direkt under verkschefen. Vidare avvecklas i samband därmed
flygplatsavdelningen. En teknisk avdelning och en marknadsstab inrättas.
Som ett resultat av en överenskommelse som träffats mellan staten och
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Svensk Interkontinental Lufttrafik (SILA) om fortsatt samarbete i Aktiebolaget Aerotransport (ABA) - SAS svenska moderbolag - har luftfartsverket utarbetat en ny plan för resultatutjämning. Verkets ursprungliga
plan gällde perioden 1977/78-1986/87. Enligt verkets nya bedömning kommer verket att uppnå full kostnadstäckning fr. o. m. budgetåret 1987/88.
Kommunerna erhåller sedan budgetåret 1983/84 full förräntning på tillskjutet kapital. Ackumulerad undetförräntning till kommunerna kommer att
vara helt reglerad inom den ursprungliga tio-årsplanen dvs. budgetåret
1986/87.
SAS moderbolag ABA, DDL och DNL har enats om att konsortialavtalet skall förlängas på oförändrade villkor med ytterligare 15 år dvs. fram till
den 30 september 2010. ABA har i en skrivelse till regeringen hemställt att
den avtalade förlängningen godkännes. Frågan kommer att behandlas i en
proposition till riksdagen under 1985.
Utbildningen vid den statliga trafikflyga r högsko Ian i Ljungby hed påbörjades våren 1984.

Telekommunikationer

Sverige är världens telefontätaste land och telefontaxorna är internationellt sett mycket låga.
Televerkets samhällsansvar är särskilt markerat för de s. k. grundtjänsterna, till vilka telefon och telex hör. De krav som grundtjänsterna skall
uppfylla är bl. a. full samtrafik. pålitlig nummerinformation, hög tillgänglighet och teknisk kvalitet, enhetliga taxor för hela landet och jämn servicestandard i hela landet. För att kunna tillgodose dessa krav tillhandahåller
televerket hela kommunikationskedjan, dvs. nätet. abonnentväxlar och
abonnentutrustningar.
Telefontjänsten är fortfarande dominerande bland televerkets tjänster.
Elektronikens utveckling och användning inom telekommunikationsområdet gör dock att nya viktiga tjänster växer fram. Snabbast sker detta inom
kommunikation av data och text av olika slag. Samma teknik, elektroniken, används inom tele- och dataområdet.
Riksdagen har tidigare beslutat om en rad åtgärder för att göra det lättare
för televerket att öka kapaciteten i telenätet och att aktivt bidra till att
modern informationsteknologi införs. Bl. a. har televerkets förutsättningar
för samarbete med andra företag förbättrats. Statsmakternas styrning av
televerket har förändrats. I en rullande treårsplan belyser verket bl. a.
väntad eftetfrågan på verkets produkter och tjänster, planerade investeringsvolymer. soliditet, räntabilitet. taxenivå och resultat. Servicenivåer.
produktivitetsutveckling och strategin för modernisering och utbyggnad av
telenätet redovisas också.
Riksdagens finansiella styrning omfattar i första hand utvecklingen av
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televerkets räntabilitet och soliditet. Dessutom skall riksdagen godkänna
inriktningen och omfattningen av investeringsplanen.
Televerket skall enligt treårsplanen göra mycket stora investeringar i
bl. a. telenätet under perioden 1984/85- 1986/87. Verket skall investera
15,8 miljarder kr. och totalt beräknas telcverkskoncernens investeringar
till 19,8 miljarder kr. under perioden. Därav investeras 12,5 miljarder kr.
för att förbättra framkomligheten och effektiviteten i nätet. Investeringarna planeras totalt öka med en miljard kr. (20%) mellan 1983/84 och 1984/85
för att sedan öka med ytterligare en miljard kr. under perioden. Genom de
stora investeringarna kommer TV-möten och andras. k. bredbandstjänster
att i ökad utsträckning kunna erbjudas kunderna.
Moderniseringen fortsätter med införande av bl. a. det digitala AXE-systemet. Genom de möjligheter televerket fått att uppta lån på den allmänna
kapitalmarknaden och genom verkets goda ekonomiska resultat har finansiella möjligheter skapats för dessa investeringar.
Den mycket snabba tillväxten av bl. a. datatrafiken och mobilradiosystemet (NMTJ har på sina håll medfört framkomlighetsproblem. Investeringarna bidrar tillsammans med andra åtgärder till att förbättra situationen.
Servicen skall hållas på en hög nivå också i fråga om bl. a. leveranstider
och underhåll. Televerket skall nå ett ekonomiskt resultat som motsvarar
3 % real avkastning på investerat kapital. Den höga soliditeten skall bevaras.
En särskild förhandlingsman har tillkallats för att klarlägga förutsättningarna för det fortsatta samarbetet mellan televerket och LM Ericsson.
Denna fråga är avgörande för ställningstagandet till Telis framtida verksamltetsform. Regeringen kommer senare att lämna förslag i denna fråga.

Postväsende
Svensk post service står sig väl i ett internationellt perspektiv. Portot har
i reala termer varit oförändrat sedan 1974, vilket är en gynnsammare
utveckling än i flertalet andra länder. Den 1 juli 1984 började postverket
arbeta enligt den nya qrganisation som riksdagen beslutade om i december
1983.
Regeringen föreslår att - i likhet med vad som gäller för televerket postverket i fortsättningen styrs i andra och effektivare former. Det bör
ske genom att sätta ekonomiska mål och servicemål. Den förändrade
synen på hur statsmakterna bör styra posten har lett fram till att postens
anslagsframställning utformats som en treårsplan. Den rullande treårsplanen för postverket syftar till att ge statsmakterna ett underlag för
övergripande styrning. I planen belyser verket för en treårsperiod bl. a.
inriktningen av postens verksamhet, mål och strategier för att klara väntad
efterfrågan, mål för service, priser och produktivitet.
Regeringen föreslår ändrade regler för beslut och finansiering av post-
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verkets investeringar. Vidare formuleras ett nytt avkastningskrav för posten. Avkastningskravet baseras på ett nytt statskapital vilket bildas genom
en uppvärdering av postverkets fastigheter.

Forsknings- och utveeklingsverksamhet

För att effektiviteten inom transportnäringen skall kunna förbättras
krävs ett ständigt forsknings- och utvecklingsarbete som berör såväl transportanläggningar och transportmedel som transportsystem och transportorganisation. Transportforskningsområdet har stark anknytning till de teknikområden som prioriterades i 1984 års forskningsproposition.
För att åstadkomma en bättre planering och samordning av den statliga
transportforskningen inrättades den I juli 1984 transportforskningsberedningen <TFB) genom en sammanslagning av transportforskningsdelegationen och kollektivtrafikberedningen. Därigenom uppnås ett bättre utnyttjande av tillgängliga resurser till gagn för både den långsiktiga kunskapsuppbyggande forskningen vid högskolorna och den mera tillämpade
forsknings-, utvecklings- och demonstrationsverksamheten.
Regeringen föreslår att ett av staten helägt aktiebolag bildas vid statens
geotekniska institut. Bolaget skall på affärsmässiga grunder bl. a. teckna
licensavtal med tillverkare angående försäljning av produkter som tagits
fram inom institutets forskningsverksamhet.

Kostnader och avgifter samt investeringsplanering inom transportsektorn

I föregående års budgetproposition anmäldes att två översynsprojekt,
som syftar till en bättre resursanvändning inom transportsektorn, hade
påbörjats.
Resultat från det ena projektet - kostnader och avgifter inom trafiksektorn - redovisades och diskuterades vid ett seminarium i december 1984.
Syftet med projektet har varit att försöka klarlägga de skillnader som i dag
föreligger ifråga om kostnadsstrukturen. sättet att finansiera de transportanläggningar och transporttjänster i övrigt som det allmänna svarar för
inom resp. trafikgren samt vilken betydelse dessa skillnader kan ha från
effektivitets- och konkurrenssynpunkt.
Det andra projektet som avser planeringen av investeringar inom transportsektorn kommer att presenteras under första halvåret 1985. Metoder
som underlättar jämförelser mellan investeringar i skilda trafikgrenar kommer därvid att redovisas.

Öresundsförbindelserna

Efter överenskommelse mellan den danske trafikministern och den
svenske kommunikationsministern tillsatte regeringen i juni 1984 en
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svensk ämbetsmannadelegation med uppgift att i samarbete med en dansk
motsvarande delegation utarbeta ett förslag till regeringsöverenskommelse
om fasta förbindelser över Öresund före halvårsskiftet 1985. Förslaget till
regeringsöverenskommelse skall avse dels en fast förbindelse mellan Köpenhamn och Malmö, dels en järnvägstunnel mellan Helsingör och Helsingborg.
Samordning av arbetet i statliga verkstäder

Tolv statliga verk har regeringens uppdrag att genomföra de samordningsåtgärder som främjar ett effektivt utnyttjande av resurserna i statliga
verkstäder.
Verken har under hösten 1984 lämnat en gemensam redogörelse för de
praktiska resultat som kommit till stånd under året. Verken konstaterar att
en samverkan mellan statliga verkstäder innebär att det horisontella samarbetet måste utökas. För att en samverkan skall komma till stånd krävs
för närvarande att föreslagna åtgärder i varje enskilt fall är tillräckligt
intressanta för vart och ett av de berörda verken. Om någon inblandad part
skulle finna ett förslag olönsamt försvåras genomförandet, även om lösningen skulle vara fördelaktig för statsverksamheten i dess helhet.
Under kommande år följs verksamheten i första hand upp på de områden där verkstadsresurser och behov av verkstadstjänster kartlagts. Arbetet beräknas vara avslutat våren 1986, då riktlinjer för hur verken bör
samverka i verkstadsfrågor avses presenteras.
Nordiskt samarbete

Det nordiska samarbetet på trafik- och transportområdet är väl utvecklat.
Den nordiska ämbetsmannakom mitten för transportfrågor. NÄT, har till
uppgift att följa utvecklingen inom transport- och kommunikationsområdet
och att ta fram arbetsuppgifter som är lämpliga för samarbete mellan de
nordiska länderna. NÄT biträds av den nordiska kommitten för transportforskning, NKTF. I NÄT:s regi drivs ett flertal projekt, i allt väsentligt
finansierade över nordiska ministerrådets budget. Vägforskning har tidigare varit det dominerande inslaget i NÄT:s projektverksamhet. Under
1984 har dock verksamheten utvecklats mot en större spridning i ämnesvalet. Utan att därför släppa vägforskningssamarbetet, planerar NÄT under
1985 projekt med bl. a. transportekonomisk och datateknologisk inriktning. I februari 1985 kommer NÄT att hålla en konferens för experter på
kommunikations- och transportområdet. Avsikten med konferensen är
främst att finna nya ämnen som är lämpliga för nordiskt projektsamarbete.
Efter ett svenskt initiativ kommer man t. ex. att behandla ett samordnat
nordiskt forsknings- och utredningsprojekt för att minska skadeverkningarna av vägsalt.
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NKTF har medverkat i vissa projekt samt arrangerat kurser och konferenser bl. a. under rubriken "Modernisering av samferdselns rammebetingelser".
De nordiska samarbetsministrarna beslöt i somras att påbörja ett samarbetsprojekt som avser utarbetandet av en numerisk prognosmodell för
lokala kortsiktiga väderprognoser i Norden, det s. k. HIRLAM-projektet.
Projektet finansieras bl. a. genom bidrag från NÄT.
Huvudansvaret för trafiksäkerhetssamarbetet finns hos det nordiska
trafiksäkerhetsrådet, NTR. NTR biträds av tre permanenta samarbetsorgan, nämligen nordisk kommitte för vägtrafiklagstiftning, NKV. nordisk
kommitte för trafiksäkerhetsforskning, NKT och nordisk bilteknisk kommitte, NBK. NTR har genom sina samarbetsorgan samordnat de nordiska
synpunkterna inför möten i internationella organisationer, särskilt vad
gäller fordonstekniska frågor. Vidare har NTR till de nordiska regeringarna överlämnat ett förslag till en nordisk överenskommelse om körkort och
bilregistrering. Under året har NTR publicerat rapporter om bl. a. trafikonykterheten i Norden och användningen av bilbälten i bilars baksäten. De
pågående forskningsprojekten i NTR:s regi är främst inriktade på motorcyklisternas och cyklisternas säkerhet.

Internationella frågor

Landtransporter
Inom Europeiska transportministerkonferensen (CEMT) deltar Sverige
aktivt i arbetet med internationella transportpolitiska frågor. Frågor som
f. n. behandlas inom organisationen gäller t. ex. de europeiska järnvägarnas finansiella situation och möjligheter till utökat internationellt samarbete. finansieringen av infrastrukturkostnader, liberalisering av den internationella lastbilstrafiken. kollektivtrafik samt trafiksäkerhet. En fråga av
växande betydelse blir att underlätta internationella transporter genom att
förenkla gränspassagerna. Möjligheterna att därvid använda modern informationsteknologi vid överförande av uppgifter i transportdokument m. m.
liksom möjlig användning i övrigt av tele och data inom transportväsendet
kommer på svenskt initiativ att särskilt studeras inom organisationen.
Sedvanliga överläggningar i transportfrågor har ägt rum med företrädare
för EG-kommissionen. Förhandlingar om ett eventuellt avtal med EG och
vissa andra länder om liberalisering av villkoren för kombinerade transporter beräknas bli avslutade under 1985. Förhandlingar beträffande ett avtal
om internationell pendeltrafik med buss (chartertrafik) har påbörjats.
Landtransportkommitten inom FN:s ekonomiska kommission för Europa (ECE) fortsätter sitt arbete med frågor om trafik- och bilsäkerhet och
med harmonisering av de internationella reglerna för landtransporter. I
sistnämnda fråga sker ett nära samarbete dels med andra ECE-kommitteer
(särskilt handelskommitten i fråga om förenklade dokument och proce-
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durer), dels med andra FN-organ och med CEMT i de ämnen som nämnts
ovan. Sverige deltar aktivt i detta arbete och den därtill kopplade verksamheten som pågår under samlingsbeteckningen "facilitation" (förenkling)
inom såväl ECE som nedannämnda ICAO. och ECAC och IMO.
Centralbyrån för internationella järnvägstransporter (OCTO samarbetar
med ECE om bl. a. en översyn av reglerna för transport av farligt gods.
l1{ftfart

På luftfartens område har Sverige under 1984 tillsammans med Danmark
och Norge fört gemensamma förhandlingar med:
- USA om charter (bl. a. Skandinavien-Florida vv) och om reguljära
landningsrättigheter samt om prisfrågor bl. a. genom förlängning av ett
multilateralt prisavtal mellan USA och medlemsländerna i European
Civil Aviation Conference (ECAC) gällande trafiken över Nordatlanten,
- Canada om landningsrättigheter för SAS i Toronto,
- Japan om en utökad SAS trafikering av Tokyo på Polar- och Sibirienlinjcrna,
- Argentina om ett återupptagande av SAS trafikering av Buenos Aires.
Ett med Danmark och Norge gemensamt initiativ har också tagits för
förhandlingar med Saudi Arabien om luftfartsavtal.
Sverige har som en av medlcmsstaterna i Internationella Civila Luftfartsorganisationen (ICAO) också deltagit i dess 25:e extra ordinarie generalförsamling i maj 1984 och har gemensamt med övriga deltagande medlemsstater därvid undertecknat en tilläggsändring till konventionen.
Tilläggsändringen förpliktar medlems~taterna att icke bruka vapen mot
civila flygplan och att vid eventuellt ingripande mot civila flygplan icke
utsätta flygplanet eller de ombordvarandes liv för fara. Tilläggsändringen
avvaktar nu ratificering från minst 102 medlemsländer för att träda i kraft.
Sjöfart

I sjöfartskommitten inom Organsationen för ekonomiskt samarbete och
utveckling (OECD) har arbetet fortsatt med att utforma en gemensam
sjöfartspolitik baserad på största möjliga frihet för den internationella
sjöfarten. Sedan vissa sjöfartspolitiska riktlinjer för förhållandet till ickeOECD-länder lagts fram diskuteras nu de sjöfartspolitiska relationerna
mellan OECD-länderna. Dessa diskussioner innefattar områden som konkurrenssituationen inom linjesjöfarten, off-shore verksamhet samt kustsjöfart.
Inom ramen för den s. k. Consultative Shipping Group (CSG) har även
under 1984 en serie diskussioner ägt rum med USA. Diskussionerna har till
syfte att nå en överenskommelse om skilda åtgärder och försäkringar från
de i diskussionerna medverkande parternas sida. vilka sammantaget skulle
medföra att parternas sjöfart fortsatt kan bedrivas med största möjliga
frihet under kommersiella villkor. Diskussionerna har numera fortskridit
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så långt att en eventuell överenskommelse bör vara möjlig att uppnå under
första halvåret 1985.
FN:s konferens för handel och utveckling (UNCTADJ anordnade under
\984 en diplomatkonferens om principer för registrering av fartyg. Enighet
kunde inte nås på centrala punkter varför konferensen skall fortsätta vid en
andra session i början av 1985. Under 1984 hölls ett första expertmöte
rörande åtgärder mot bedrägliga förfaranden inom sjöfarten.
Sverige har liksom tidigare aktivt deltagit i det arbete som bedrivs inom
Internationella sjöfartsorganisationen (IMO), FN :s fackorgan för tekniska
sjöfartsfrågor. I september 1984 antogs inom IMO en rad ändringar i
MARPOL 73/78, dvs. 1973 års internationella havsföroreningskonvention i
den lydelse konventionen erhållit genom ett ändringsprotokoll 1978. De
senaste ändringarna är avsedda att underlätta konventionens tillämpning
på olika punkter. Den 28 april 1984 trädde den internationella konventionen om sjöfolks utbildning, certifiering och vakthållning i kraft.

Konvention om satelliter
Regeringen undertecknade 1983 en konvention om ett internationellt
vädersatellitsystem, EUMETSAT, med förbehåll för ratifikation. Sedan
riksdagen godkände propositionen om ratificering av konventionen i oktober 1984 har regeringen beslutat att ratifikation skall ske.

Utredning om Sveriges internationella transporter
Den särskilde utredningsmannen överlämnade i februari 1984 betänkandet (SOU 1984: 17) Sveriges internationella transporter, som har remissbehandlats. En redogörelse lämnas under avsnittet särskilda frågor.

Sammanfattning a~· budgetförslagen
Sammanlagt innebär förslagen en ökning av anslagen under sjätte huvudtiteln med 415 milj. kr. enligt nedanstående sammanställning.
Anvisat
1984/85

Förslag
1985/86

Förändring

Milj. kr.
Kommunikationsdepartementet
m.m.
Vägväsende
Trafiksäkerhet
Järnvägar
Sjöfart
Luftfart
Post väsende
Telekommunikationer
Transportstöd m.m.
Transportforskning
Övriga ändamål
Summa

20,5
6 259,4
48.9
3421,7
903,8
157.4
558,0
11,0
553.3
54,6
109,7

12 098,2

22,2
6611,7
50,I
3 423.3*
875,8
158.4*
578,5
11.3
607,6*
58, I
116.3

12 513,2

+ 1,7
+352,3
+ 1.2
+ 1,6
- 28.0
+ 1.0
+ 20,5
+ 0,3
+ 54,3
+ 3,5
+ 6.6

+415,0

• Delar av anslagen har förts upp med oförändrat belopp i avvaktan på särskild
proposn1on.
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Affärsverkens driftkostnader tas inte upp i statsbudgeten utan i särskilda
driftbudgetar. De sammanlagda driftkostnaderna inkl. avskrivningar för
affärsverken under kommunikationsdepartementet har för innevarande
budgetår beräknats till 34,6 miljarder kr. enligt följande fördelning.
SJ
Luftfartsverket
Post verket
Televerket

9, I
0,8
9,6
15, I

miljarder
miljarder
miljarder
miljarder

kr.
kr.
kr.
kr.

Kostnaderna skall täckas av verkens intäkter.
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Utdrag
KOMMUNIKATIONSDEPARTEMENTET PROTOKOLL
vid regeringssammanträde
1984-12-20
Föredragande: Boström

Anmälan till statsbudgeten för budgetåret 1985/86 såvitt avser kommunikationsdepartementets verksamhetsområde

Sjätte huvudtiteln

A. KOMMUNIKATIONSDEPARTEMENTET M. M.
A I. Kommunikationsdepartementet
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

16224000
17010000
17555000
Beräknad
ändring
1985/86

1984/85

Personal
Anslag
Förvaltningskostnader
!därav lönekostnader)

78
17010000
( 15 110000)

+545
(+460)

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget för nästa
budgetår till 17 555 000 kr. Anslaget har beräknats med utgångspunkt i en
tvåprocentig minskning av resurserna i enlighet med huvudförslaget.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Kommunikationsdepartementet för budgetåret 1985/86 anvisa ett förslagsanslag på 17 555 000 kr.
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A 2. Kommitteer m.m.

1983/84 utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

4674196
3 100000
4200000

Reservation

1647247

Med hänsyn till den beräknade omfattningen av utredningsverksamheten bör anslaget uppgå till 4 200000 kr. under nästa budgetår.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Kommitteer m.m. för budgetåret 1985/86 anvisa ett reservationsanslag på 4 200 000 kr.

A 3. Extra utgifter
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

554508
430000
430000

Reservation

203 766

Anslagsbeloppet bör under nästa budgetår vara oförändrat.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Extra utgifter för budgetåret 1985/86 anvisa ett reservationsanslag på 430000 kr.
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V ÄGV ÄSENDE

Vägverket
ANSLAGSFRAMST ÄLLNING
Vii.gverket är central förvaltningsmyndighet för ärenden om allmänna
vägar och gator samt statsbidrag m. m. till den kommunala och enskilda
väghållningen. Verket svarar även för viss tillsyn över enskilda järnvägar.
spårvägar och tunnelbanor.
Vägverkets centralförvaltning finns i Borlänge. På regional nivå finns en
vägförvaltning i varje län, sju byggnadsdistrikt samt två projekteringskontor. De lokala enheterna inom driftorganisationen utgörs av drift- och
arbetsområden och inom byggnadsorganisationen av lokala vägbyggnadsarbetsplatser. Väg- och trafiklagstiftningen innehåller de grundläggande
bestämmelserna om väghållningen.
I sin verksamhet har verket omfattande kontakter och samråd med
myndigheter och organisationer på central, regional och lokal nivå.
Ett av vägverket helägt bolag - Swedish National Road Consulting
Aktiebolag - bildades år 1982. Företaget skall på affärsmässiga grunder
bedriva exportverksamhet inom väghållningsområdet.

I. Samhället och väghållningen

Under de senaste 30 åren har samhällets transportberoende vuxit oavbrutet. Standardförbättringar i samhället under denna period har bl. a.
kunnat ske tack vare utvecklingen av landets väg- och gatunät. Vägtrafiken kännetecknas av att den lättare än andra trafikgrenar kan anpassas till
de varierande förutsättningarna och kraven i samhället. Denna förmåga till
anpassning kommer att spela en stor roll även i framtiden. Vägverket
bedömer att vägtrafikens dominerande ställning kommer att bestå under
överskådlig framtid.
I nedanstående tabell redovisas omfattningen vid årets slut under perioden 1981- 1984 av de statliga insatserna på de olika vägkategorierna.
väglängder m. m. Medlen redovisas i resp. års prisnivå.

2 Riksdagen 1984185. I sam/. Nr 100. Bilaga 8
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1981

1982

1983

1984*

97900

97900

98100

9ll IOO

2814
I 178

3 279
2461

3 531
1251

148
12494
9466

258
13 742
9121

300
14271
8 785

225
14000
8680

5700

5700

5 700

5700

25900

25900

25900

25900

374
422

451
320

476
420

570
496

68700

68700

68400

68400

2!0000

210000

210000

210000

242
30

275
30

262
40

244
36

Statsvägar:
väglängd (km)
anslag/medel (milj. kr.)
- drift (inkl. invest. i
anläggningstillgångar)
- byggande
- beredskapsarbeten
(VY regi)
personal***
därav fast anställda

2 573**
I 231

Kommunala vägar och gator:
bidragsberättigade
statskommunvägar (km)
icke bidragsberättigade
gator (km)
bidrag (milj. kr.)
- drift
- byggande
Enskilda vägar:
bidragsberättigade vägar
(km)
icke bidragsberättigade
vägar (km)
bidrag (milj. kr.)
- drift
-byggande
Totalt:
väglängd 30 juni (km)
motorfordon
anslag/bidrag (milj. kr.)

.

408100
3211000
5020

18

408100
408 300
408100
3269000 3 341 000 3 433000
5 326
6353
7238

Beräknat för år 1984
•• Innehåller 1,5 års investeringsanslag
***Per 198X-12-31

Väg- och gatunätet är vårt största transportsysterh. Praktiskt tagel varje
hushåll kan nås av en vägtransport. Även om annat transportmedel som
järnväg, flyg eller sjötransport används sker oftast den slutliga transporten
på väg för att nå målet. En god standard på väg- och gatunätet är av
väsentlig betydelse för landets näringsliv och för de människor som dagligen individuellt eller kollektivt måste färdas på vägarna. Landets befolkning har sin bosättning och utkomst spridd över en stor yta med långa
transportavstånd. Samhällets utveckling liksom industrins omvandling förändrar hela tiden transportbehoven. Godstransportarbetet ökar, vilket
bl. a. sammanhänger med en koncentration till färre produktionsställen
och en distributionsteknik med effektivare lagerhantering. Denna omvandling ställer i sin tur krav på god framkomlighet på vägnätet under alla tider
på dygnet. Väghållarnas uppgift är att möta de förändringar i transportbehoven som uppstår.
Den allmänna ekonomiska politiken i landet syftar till en ökning av
industrisektorns relativa andel i ekonomin. Ett flertal åtgärder har vidtagits
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i detta avseende. I sammanhanget har också pekats på betydelsen av
åtgärder i samhällets infrastruktur, bl. a. vägarna, så att dessa förnyas och
utvecklas i en riktning som främjar näringslivets tillväxt och förutsättningarna härför. En starkare tilltro till vägbyggandets värde för den ekonomiska tillväxten har också kommit till uttryck i den av regeringen utfärdade
förordningen om flerårs- och fördelningsplaner. I denna förordning ges
vägbyggande som har som mål att främja näringslivets transporter högsta
prioritet. Förordningen gäller visserligen enbart vägbyggandet, men den
ökade vikt regeringen här lagt vid näringslivstransporterna bör enligt vägverkets mening också avse drift- och underhållsverksamheten.
En viktig förutsättning för att landets anläggningsentreprenörer och
konsulter i fortsättningen effektivt skall kunna delta i konkurrensen om
vägbyggnadsobjekt i utlandet är tillgång till referensobjekt i det egna landet. Exportmarknaden för entreprenörer och konsulter är väsentlig för
landets totala export och måste därför främjas. Detsamma gäller den
verkstadsindustri som inom landet behöver utveckla nya produkter för
anläggningsbranschen.

Det totala vägnätet i landet omfattar ca 409 000 km. Statsvägnätet har en
längd av ca 98 000 km, kommunala vägar och gator ca 32 000 km och
enskilda vägar ca 279000km. Av de kommunala vägarna erhåller ca 5 700
km statligt bidrag och av de enskilda vägarna ca 69 000 km.

Trafikarbetet på statsvägnätet uppgick år 1983 till ca 32 miljarder fordonskilometer. På det statskommunala vägnätet beräknas trafikarbetet till
ca 9 miljarder fordonskilometer och på övriga kommunala gator och vägar
till mellan 2 och 5 miljarder fordonskilometer. Trafikarbetet på de enskilda
vägarna uppgår till ca 2 miljarder fordonskilometer. Det sammanlagda
trafikarbetet på vägar och gator i landet bedöms därmed uppgå till mellan
45 och 48 miljarder fordonskilometer.
Ca 88 % av det inrikes persontransportarhetet sker i dag på gator och
vägar medan knappt 10% sker på järnväg eller med tunnelbana och mindre
än 2 % med flyg.
Vägverket utarbetade under år 1980 en prognos över utvecklingen av
antalet personbilar samt deras trafikarbete. Prognosen avser tiden fram till
år 2000 och förutsätter att balans uppnås i den svenska ekonomin under
1980-talet. Enligt prognosen kommer antalet personbilar, som år 1980
uppgick till ca 2,9 miljoner. att öka till 3,5 miljoner vid periodens slut.
Antalet bilar per I 000 invånare kommer under samma tid att öka från 350
till ca 415. Personbilarnas trafikarbete, som år 1980 uppgick till 42 miljarder fordonskilometer, bedöms öka till 47 miljarder fordonskilometer.
Trafikmätningarna visar en trafikutveckling som ligger något under den
upprättade prognosens. Såväl prognoserna som den hittillsvarande utvecklingen pekar dock mot att såväl antalet personbilar som trafikarbetet
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kommer att öka fram till sekelskiftet, men att ökningstakten kommer att bli
långsammare: än enligt tidigare prognoser. I jämförelse med motsvarande
bedömningar i andra länder ligger vägverkets antaganden något lägre.
Linjetrafiken med buss på landsbygden har ökat mellan åren 1980 och
1983 från 3.1 till 4.3 miljarder passagerarkilometer.
Av det inrikes godstransportarbetet år 1983 utfördes knappt 50 % med
lastbil, drygt 30% med järnväg och ca 20 % med fartyg. Godstransportarbetets omfattning varierar mycket starkare än persontransportarbetets och
är nära beroende av konjunkturen och näringslivets strukturrationaliseringar.
Enligt en prognos som har färdigställts under år 1983 av transportrådet
tillsammans med bl. a. vägverket bedöms lastbilstransportarhetet öka från
nuvarande 22 miljarder tonkilometer per år till mellan 29 och 34 miljarder
tonkilometer per år år 2000. Av godsslagen ökar högvärdiga industriprodukter på långa avstånd mest, särskilt på export. dvs. i huvudsak lätt gods
som ställer stora krav på snabbhet, regularitet och frihet från skador. Även
rundvirke och skogsindustriprodukter bedöms öka, men exportmöjligheterna är naturligtvis starkt konjunkturberoende. Byggandet väntas återhämta sig något, men dess effekter på transporterna är svårbedömd, då
ombyggnader är mindre transportkrävande än nybyggnader. Oljetransporterna bedöms minska och i någon mån ersättas med transporter av kol.
torv och ved. I transportrådets prognos antas att en omfördelning sker från
sjöfart till järnväg och bil. Fördelningen mellan de senare bedöms totalt
sett bli oförändrad, men rymmer stora förändringar för enskilda godsflöden med hänsyn till bland annat förväntad utveckling av kombinerade
tåg-bil-lösningar.
För att få underlag för vilka väghållningsåtgärder som skall genomföras
har vägverket utarbetat beskrivningar av vägtransportstandarden. Dessa
tillståndsbeskrivningar används i den långsiktiga planeringen och avser
bl. a. trafiksäkerhet, bärighet, beläggningar och broar.
Trafiksäkerhet. Totala antalet polisrapporterade olyckor år 1983 på
statsvägnätet var ca 29000 stycken. Dödsolyckorna uppgick till 469 och
personskadeolyckorna exkl. dödsolyckorna till ca 7 000. Samhällets kostnader för olyckorna på det statliga vägnätet uppskattas till ca 7 000 miljoner kronor årligen.
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Figur I Trafikolyckornas utveckling på statsvägnätet åren 1970-1983

Av figur 1 framgår förändringen i trafikarbete, antal polisrapporterade
olyckor och dödsolyckor under åren 1970-1982 på det statliga vägnätet.
Totala antalet olyckor har ökat ungefär lika mycket som trafikarbetet.
dödsolyckorna ökade mellan åren 1970-1975 men har därefter minskat
markant medan antalet viltolyckor ökat från ca 2 000 år 1970 till ca 11 000
år 1983.
Olycks- och skaderisken varierar stort mellan olika trafikantkategorier. I
figur 2 redovisas ungefärligen skaderisker för olika trafikantkategorier.
Som framgår har oskyddade trafikanter, och i synnerhet motorcyklister,
hög olycksrisk.

SKADERISK
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2. Problemområden
Bärighet och tunga transporter. Praktiskt taget hela riksvägnätet och
över 90% av länsvägnätet är i dag upplåtet för JO tons axel- och 16 tons
boggitryck. Det är genom olika undersökningar klarlagt att slitaget på
vägnätet ökar kraftigt om de belastningar det utsätts för ökas. En tung
lastbil ger upphov till betydligt större underhållskostnader än en personbil
som färdas motsvarande sträcka. Vid nybyggnad är den mängd tunga
fordon den aktuella vägen förväntas belastas med avgörande för hur vägkroppen dimensioneras.
Ökningen av det tillåtna axel- och boggitrycket från 8/12 ton till 10/16 ton
som skett på statsvägnätet har endast i en del fall föregåtts av att bärigheten höjts. Uppräkningen har i stället gjorts bl. a. mot bakgrund av skärpta
bestämmelser mot överlaster och ett utökat samarbete mellan transportörerna och vägverket i syfte att uppnå bättre efterlevnad av bestämmelserna. Vissa av vägarna är således inte byggda för den belastning de är
upplåtna för och på dessa uppstår av naturliga skäl bärighetsproblem. Det
högre axel- och boggitrycket medför ökade underhållskostnader. Dessa
kostnader uppvägs av de minskningar av transportkostnaderna som följer
av det högre tillåtna axel-/boggitrycket. För att kunna behålla dessa axel/boggitryck krävs att vägverket erhåller kompensation för de ökade kostnaderna såväl för drift som investering.
Det är väsentligt att tillräckliga åtgärder vidtas för att nedbringa de
överträdelser av belastningsbestämmelserna, som för närvarande förekommer. och därmed förhindra en ökad förslitning av vägnätet som överlaster ger upphov till. Bättre övervakning av att bestämmelserna följs är en
viktig förutsättning för att överträdelserna skall minska. Det är därför
enligt vägverket utomordentligt angeläget att polisen ges tillräckliga medel
för att anskaffa modern och ändamålsenlig utrustning för detta arbete till
varje län. Den förbättrade övervakningen som härigenom blir möjlig kommer enligt verkets bedömning att minska kostnaderna för onormalt vägslitage flerfaldigt jämfört med övervakningskostnaderna. Vägverket har också hemställt hos regeringen om en skärpning av sanktionerna vid brott mot
belastnings bestämmelserna.
Under vintrarna 1981/82, 1982/83 och 1983/84 har på försök på en stor
del av vägnätet i Värmlands län samt delar av Örebro län och Kopparbergs
län förhöjda tillåtna belastningar vid rundvirkestransporter tillåtits. Syftet
har varit att klargöra i vilken utsträckning den ökade bärigheten som tjälningen ger, kan utnyttjas för att sänka transportkostnaderna och öka transportapparatens kapacitet. Det senare är angeläget med tanke på att
tjällossningen framtvingar bärighetsrestriktioner under våren samt att
skogsvårdslagen ställer krav på uttransport av avverkat virke före vissa
tidpunkter. Utvärdering av försöket pågår och kommer att följas av ett
ställningstagande till en eventuell tillämpning av förhöjda tillåtna bclast-
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ningar under tjälade förhållanden. Resultaten hittills tyder på att höjda
belastningar vintertid i sig ger påtagliga, positiva effekter för skogsnäringen. De överlaster som förekommer innebär emellertid att man redan intecknat en stor del av dessa. Överlasterna ger dessutom ett ökat slitage
under den icke tjälade delen av året och därmed ökade kostnader för
väghållningen.

Beläggningar. Årligen utförs mätningar av vägarnas tillstånd vad gäller
jämnhet, spårdjup, krackeleringar m. m. Mätresultaten jämförs med en
önskvärd trafikanpassad beläggningsstandard och vägarna indelas i tre
tillståndsklasser. Klass I utgör vägar med godtagbar ~tandard, klass 2
vägar med behov av åtgärder och klass 3 vägar med omedelbara åtgärdsbehov. Av figur 3 framgår andelen vägar i omedelbart behov av åtgärder. I
trafikklasserna över 8 000 fordon per dygn utgör den mer än 25 % av totala
väglängden.
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Resultatet av 1983 års undersökningar visar att andelen belagda vägar
som är i behov av åtgärder har ökat jämfört med vad som kom fram i 1982
års inventering. Av de vägar som undersöktes år 1982 erfordrades åtgärder
på 18% varav 10% utgjorde akuta behov. Motsvarande resultat av undersökningarna år 1983 var 23 % varav 15 % utgjorde akuta behov. Resultatet
av inventeringarna visar att det krävs kraftfulla insatser under en lång tid
framåt för att återställa och vidmakthålla en önskvärd beläggningsstandard.
Broar. Under de senaste åren har ett flertal omfattande och kostsa~ma
reparationer av brobaneplattor visat sig vara nödvändiga. En speciell
inspektion som skall omfatta de 7000 äldsta broarna inleddes år 1982. Av
de I 200 hittills undersökta broarna har bristfällig isolering konstaterats på
400 st. Hälften av dessa 400 broar har dessutom betongskador i varierande
omfattning. Skadorna orsakas huvudsakligen av saltinträngning och frostsprängning. Särskilt utsatta är äldre broar vilka har undermålig vattenisolering och betong som inte är frostbeständig.
Resultatet av undersökningarna visar att omfattande insatser erfordras
för att stoppa en fortsatt skadetillväxt. Samtidigt behöver det eftersläpande underhållsbehovet åtgärdas senast inom en tioårsperiod för att inte
broarnas funktion skall äventyras.
Byggandcverksamheten. De medel som ställts till förfogande av sysselsättningspolitiska skäl har varierat kraftigt under de senaste åren, men har
alltid uppgått till betydande belopp. Variationerna har varit stora såväl
över tiden som geografiskt. Det är från planeringssynpunkt väsentligt att
även sysselsättningspolitiska medel till viss del har inordnats i den ordinarie planeringsprocessen men den under planeringsperioden allt större andel som planeringsreserven upptar innebär ur planeringssynpunkt en ökad
osäkerhet när det gäller såväl den fysiska som den ekonomiska planeringen. Vägverket måste hålla en hög projekteringsberedskap och en projekteringsreserv med objekt i olika storleksklasser och med geografisk spridning. Denna objektbank beräknas vid ingången av år 1985 omfatta objekt
som svarar mot en investeringsvolym om ca 1500 milj. kr.
Konstruktionen av planeringsramarna med ett fortsatt realt minskande
ordinarie anslag och en värdesäkrad planeringsreserv som förutsätts bli
finansierad med konjunkturmedel medför betydande problem för byggnadsorganisationen. för att i produktionsledet kunna bibehålla kompetensen och svara upp mot önskemålet att med en flexibel organisation ta emot
mycket varierande produktionstillskott i form av konjunkturmedel erfordras att en tillräckligt stor grundvolym ordinarie medel utgör basen för
verksamheten. En produktionsvolymsutveckling efter de förutsättningar
som flerårsplaneramarna ger torde inte medge en sådan nödvändig grundvolym.
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Av figuren nedan framgår att ordinarie anslag minskar realt från 900 milj.
kr. år 1984 till ca 500 milj. kr. år 1993 vid den antagna inflationstaktt:n
medan planeringsreserven ökar med ca 100 milj. kr. under samma tid.
Andelen ordinarie anslag av planeringsramen minskar från 64 % år 1984 till
45% år 1993.
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Hur stor den basvolym som byggs med ordinarie medel måste vara i
förhållande till konjunkturvolymen beror bl. a. på hur mycket konjunkturmedlen varierar från ett år till ett annat. Den möjliga volymflexibiliteten
hos byggnadsorganisationen bedöms vara ca 50% från en minimivolym till
en maximivolym. Denna flexibilitet förutsätter en god framförhållning på
beslut om konjunkturmedlen. Med en successivt minskande basvolym
kommer byggnadsorganisationens möjlighet att ta emot konjunkturmedel
att kraftigt reduceras.
En annan speciell problematik uppstår vid ovanstående utveckling av
byggnadsanslagen för kategorin vägarbetare (R-tjänstemän) inom byggnadsorganisationen och för landets vägbyggnadsentreprenörer. Denna yrkeskategori, som utgör en viktig del av den samlade kompetensen som
brobyggare, bergsprängare, hyvelförare m. m., sysselsätts till övervägande
del inom den ordinarie verksamheten. Vid byggande med konjunkturmedel
används de egna R-tjänstemännen endast som instruktörer. Med den angivna utvecklingen innebär det att sysselsättningen för dessa tjänstemän
kommer att minska radikalt och snabbare än vad som kan mötas med
naturlig avgång inom flera byggnadsdistrikt. Med ett minskande antal
kompetenta R-tjänstemän i byggnadsorganisationen reduceras också tillgången på instruktörer för anvisad personal som sysselsätts med konjunkturmedel. Därmed minskar även möjligheten att ta emot konjunkturmedel.
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En fortsatt minskning av antalet R-tjänstemän inom byggnadsorganisationen kommer dessutom att försämra den redan ogynnsamma åldersstrukturen (medelåldern överstiger 50 år) vilket bl. a. minskar den geografiska
rörlighet som är nödvändig med hänsyn till den spridning vägbyggandet
har. För att bryta denna trend krävs att byggandet i större utsträckning
måste finansieras med ordinarie medel.

3. Mål för väghållningen
Trafikpolitiken är nära knuten till andra vitala områden i samhällsekonomin. Detta sammanhänger givetvis med att ett väl fungerande transportsystem är en grundförutsättning för ett utvecklat samhälle. I vårt land har
goda vägförbindelser en särskild betydelse, eftersom kommuner och tätorter är spridda och avstånden däremellan ofta är stora.
Med utgångspunkt från riksdagens trafikpolitiska beslut år 1979 har
vägverket formulerat generella mål för den statliga väghållningen.
Följande huvudmål gäller:
Medborgarna och näringslivet i landets olika delar skall erbjudas en
til{fredsställande vägtransportstandard till lägsta möjliga samhällsekonomiska kostnad.
"Tillfredsstälh1nde vägtransportstandard" är ett relativt begrepp som
måste preciseras med hänsyn till vägnätets nuvarande standard och en
bedömning av det troliga framtida ekonomiska utrymmet.
Väghållningens generella mål har, för att kunna ligga till grund för
vägverkets samlade verksamhet, preciserats i sju delmål enligt följande:
- hittills uppnådd vägstandard skall bevaras
- antalet olyckor och olycksrisker skall fortlöpande minska. Risken skall
minskas i högre grad för oskyddade trafikanter
- tillgängligheten till arbete och service bör utjämnas genom minskad
restid
- kostnaderna för vägtransport av gods och personer bör minskas. Detta
gäller särskilt i områden där höga kostnader hämmar näringslivets utveckling
- väghållningsåtgärder bör medverka till förbättrad samhällsutbyggnad
och markanvändning
- väghållningsåtgärder bör medverka till en förbättrad trafikmiljö
- väghållningsåtgärder bör medverka till en god kollektivtrafikstandard
samt främja gång- och cykeltrafiken.
Vid val av åtgärder, bl. a. vid prioriteringar mellan delmål, skall valet
baseras på samhällsekonomiska bedömningar.
Arbetet med mål sker inom vägverket dels på central, dels på regional
nivå. På den regionala nivån sker ett mer kontinuerligt arbete där de
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refererade delmålen preciserats och ligger till grund för verksamhetsplanering och budgetering. I arbetet med Femårsplan Drift 1985-89 har målen
använts i en översiktlig planering i vilken grova inriktningar av driftverksamheten har byggts upp. konsekvensbeskrivits och utvärderats. I detta
arbete har såväl den centrala som den regionala nivån engagerats. Avsikten är att förbättra vägförvaltningarnas möjligheter att klargöra konsekvenserna av olika handlingsalternativ. Denna planeringsform, benämnd
inriktningsplanering, får ses mot bakgrund av den strävan som finns inom
verket mot en mera målstyrd planering. ökad delegering och resultatansvar. De formulerade delmålen för väghållningen har även inarbetats i
verkets planer för byggandeverksamheten.

4. Anslagsutvecklingen
Anslagen för driftverksamheten har i början av 1980-talet varit lägre än
vad som behövs för att uppnå den standard som anges i det trafikpolitiska
beslutet år 1979. De snabba prisökningarna under framför allt åren 1980
och 1981 tvingade vägverket att minska produktionsvolymen avsevärt.
Under åren 1982-85 har anslagen ökat successivt.
Eftersom driftanslaget under en följd av år inte gav utrymme för en
erforderlig åtgärdsvolym har det eftersläpande underhållsbehovet efterhand ökat. Trots att betydande åtgärder i effektivitetshöjande syfte, både
vad gäller metoder och organisation. vidtogs under motsvarande tid gick
det inte att undvika en ökad eftersläpning i vägunderhållet.
Beläggningar och broar är de områden där effekterna av eftersatt underhåll framträder mest tydligt. Otillräckligt beläggningsunderhåll i kombination med bl. a. höga fordonsvikter har medfört en utmattning i vägarnas
överbyggnad, vilket fordrar bärighetshöjande åtgärder.
De otillräckliga anslagen har under flera år tvingat vägverket att prioritera åtgärder på de mest trafikerade vägarna. Med denna inriktning av
driftverksam het en har huvudsakligen vägar med över 4 000 fordon per
årsdygn i stort kunnat vidmakthållas. För de högst trafikerade vägarna
(mer än 8 000 fordon per årsdygn) har det den senaste tiden visat sig att
beläggningsunderhållet varit otillräckligt. Inte heller på de lågtrafikerade
vägarna har tillräckliga åtgärder kunnat vidtas. Det eftersläpande vägunderhållet har efterhand uppnått en avsevärd volym och omfattar framför
allt områdena beläggningar, broar och bärighet vilka har stor betydelse för
vägnätets standard och funktion.
Anslagen för åren 1984 och 1985 beräknas ge utrymme för att åtgärda det
årliga underhållsbehovet samt att påbörja en långsiktig återhämtning av de
eftersläpande behoven. Produktionen under år 1985 beräknas nå samma
omfattning som under år 1979.
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Byggandevolymen har halverats under 1970-talet. Den ökade tilldelningen av medel till vägbyggandet under åren 1982 och 1983 kan till en del
förklaras av sysselsättningspolitiska skäl men ses också från vägverkets
sida som uttryck för den vikt statsmakterna fäster vid investeringar i
samhällets infrastruktur. De ramar som regeringen anvisat för upprättande
av flerårsplanerna åren 1984-93 visar också att regeringen är beredd till en
fortsatt satsning på vägbyggandet.

5. Vägverkets medelsberäkning för budgetåret 1985/86 m. m.
Vägverkets verksamhet är uppdelad på nio programinriktade anslag på
statsbudgeten, nämligen Vägverket: Ämbetsverksuppgifter, Drift av statliga vägar, Byggande av statliga vägar, Bidrag till drift av kommunala
vägar och gator, Bidrag till byggande av kommunala vägar och gator,
Bidrag till drift av enskilda vägar m. m., Bidrag till byggande av enskilda
vägar, Tjänster till utomstående samt Vägverket: Försvarsuppgifter.
För samtliga anslag utom anslaget Tjänster till utomstående redovisar
vägverket två planeringsnivåer, A och B, där A är den högsta nivån och B
utgör besparingsalternativ enligt regeringens anvisningar för myndigheternas anslagsframställningar.
De redovisade planeringsnivåerna utgör underlag för olika verksamhetsalternativ med beskrivning av konsekvenserna för den framtida verksamheten inom väghållningen. Denna redovisning avser att underlätta statsmakternas budgetprövning.
Mot bakgrund av planeringsnivåerna samt med utgångspunkt från de
överväganden och bedömningar som vägverket gör anges ett alternativ för
verksamhetsåret 1986, som vägverket äskar medel för. Verksamhetsalternativet grundar sig härvid på de redovisade planeringsnivåerna som i det
högsta fallet svarar mot en verksamhetsvolym i enlighet med riksdagens
trafikpolitiska beslut. Den lägsta nivån svarar mot kraven på besparingar i
statens utgifter.
Anslagen för driftverksamheten år 1985 är beräknade så att de ger
kompensation för prisstegringarna samt därutöver möjliggör volymökningar. Vägverket kan därmed klara den årliga förslitningen och påbörja en
långsiktig återhämtning av de uppdämda underhållsbehoven.
Däremot måste den nödvändiga återhämtningen av de eftersläpande
underhållsbehoven utsträckas över en så lång tidsperiod som 10-15 år. En
real ökning av anslaget med 650 milj. kr. är enligt vägverket nödvändig dels
för upprustning av brobeståndet dels för att avkorta återhämtningstiden
och ge möjlighet till fortsatta förbättringar beträffande trafiksäkerhet och
framkomlighet. En sådan satsning ger betydande samhällsekonomiska
vinster.
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Vägverket föreslår att anslaget Drift av statliga vägar får uppg[1 till 4 930
milj. kr.. vilket skulle innebära en arislagshöjning med 969 milj. kr.
Anslaget Bidrag till drift m· kommunala vägar och gator medger i
verkets förslag att 95 % bidrag av beräknade kostnader kan utgå. Anslaget
uppgår i detta alternativ till 1 045 milj. kr. Anslaget Bidrag till drift av
enskilda 1·ägar m. m. föreslår vägverket uppräknat med 123.5 milj. kr. till
390 milj. kr.
För byggandeverksamheten är verksamhetsåret 1984 första året i de nya
flerårs- och fördelningsplanerna. Med hänvisning till lönsamheten av väginvesteringar finner vägverket det nödvändigt att kraftigt höja de ordinarie
anslagen till vägbyggande. Vägverket begär därför medel för byggandeverksamhcten för år 1986 motsvarande de i regeringens direktiv för tlerårsoch fördelningsplanearbetet angivna planeringsramarna, dvs. för statligt
byggande 1500 milj. kr. och för kommunalt byggande 500 milj. kr. Även
om medlen för vägbyggandet ges som ordinarie anslag bör möjligheter
enligt vägverkets uppfattning finnas att samtidigt tillgodose sysselsättningspolitiska strävanden. Fördelarna med denna konstruktion utgörs
bl. a. av den ökade effektivitet i medelsanvändningen som följer av ökad
framförhållning i projektering och byggplanering. Dessutom förbättras
möjligheterna att dimensionera byggandeorganisationen genom att byggandeverksamhetens omfattning och geografiska fördelning lättare kan
förutses. För enskilt byggande äskas 67 milj. kr. för att bl. a. kunna åtgärda
objekt med väsentlig betydelse för näringslivets transporter.
Vägverket hemställer att statsmakterna för budgetåret 1985/86 (verksamhetsåret 1986) för landets väghållning godkänner den föreslagna verksamhetsinriktningen samt däremot svarande kostnader.
Sammanfattningsvis föreslår vägverket för budgetåret 1985/86 en total
ökning med 2241 milj. kr., till 8500 milj. kr. Enligt huvudförslaget begär
verket en ökning med 582 milj. kr. Pris- och löneomräkningen har beräknats till 522 milj. kr. eller ca 8% av anslagen.
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Pris- och
löneomräkning

huvudförslag
milj. kr.

B I. yägverket:
7,0
Ambetsverksuppgifter
3961,0
B 2. Drift av statliga vägar
B 3. Byggande av statliga
900,0
vägar
B 4. Bidrag till drift av
kommunala vägar och
698,0
gator
B 5. Bidrag till byggande av
kommunala vägar och
340,0
gator
B6. Bidrag till drift av
266,5
enskilda vägar m. m.
B 7. Bidrag till byggande av
30.0
enskilda vägar
28,4
B 8. Tjänster till utomstående
B 9. Vägverket:
28,5
Försvarsuppgifter
6259,4

0,4
969,0

0,2
319,0

0.4
319,0

600,0

73,0

73.0

347,0

68,0

57,0

160,0

29,0

29,0

123,5

86,5

37,3

37,0
1,8

2.6
1,8

2,6
1,8

2,3

2,1

1,9

2241,0

582,2

522,0

6. Vägverkets resurser, personal och organisation

Regeringen har framhållit vikten av att vägverket fortsätter den påbörjade översynen av verkets organisation på lokal. regional och central nivå
och att arbetet med översynen bör inriktas på att organisationsförändringar i rationaliseringssyfte skall genomföras snarast. Översynen har bl. a.
resulterat i det förslag till ändrad organisation för verket som behandlas i
avsnittet Särskilda frågor. Vägverket har vid översynen av driftorganisationen utgått från i stort sett oförändrat realt driftanslag. Beträffande
verkets organisation för byggandeverksamhetcn har utgångspunkten vid
organisationsöversynen varit att medelstilldelningen till statligt vägbyggande kommer att följa planeringsramarna för flerårsplanerna.
Personal
Antalet tillsvidareanställda personer vid vägverket var ca 8 800 personer
den I januari 1984 (motsvarar 8 700 heltidstjänster) varav 4 250 L-tjänstemän och 4 530 R-tjänstemän. Under året har antalet L-tjänstemän minskat
med ca 150 och antalet R-tjänstemän med ca 190. De anställda fördelas
enligt följande: på centralförvaltningen m. m. 650, på vägförvaltningarna
drygt 7 000 och på byggnadsdistrikten samt projekteringskontoren I 040.
Totalt var, inklusive anställda hos entreprenörer, ca 14 300 personer sysselsatta genom verksamhet i verkets regi.
Den minskning av personalen med ca I 200 personer som ägt rum sedan
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år 1981 har skett med en aktiv resursanpassning kombinerad med en
restriktiv rekryteringsverksamhet.
Denna situation och aviserad anslagsutveckling samt försäkringar om att
förutsättningar skall tillskapas så att verket kan behålla den personal som
erfordras för att genomföra vägbyggnadsplanerna, medför att behovet av
en fortsatt aktiv resursanpassning i dag inte är lika stark. Dock föreligger
regionala obalanser med personalöverskott inom vissa delar av organisationen. Detta föranleder behov av fortsatta ansträngningar för att öka
intern och extern personalrörlighet i syfte att skapa en balanserad och väl
avpassad fördelning av personalresurserna.

Organisation
Centralförvaltning
Vid vägverkets sex avdelningar har organisationsöversyner skett under
de senaste åren. Dessa har gjorts mot bakgrund av den genomgång av
centralförvaltningens verksamhet som ägt rum och de diskussioner om
kommande inriktning som förts.
Vägförvaltning
Den regionala organisationen för väghållningen utgörs av 24 st vägförvaltningar, en i varje län. Under varje vägförvaltning finns f. n. 264 lokala
enheters. k. arbetsområden.
För varje vägförvaltning fastställs personal- och maskinbehovet utifrån
den verksamhet som skall bedrivas enligt Flerårsplanerna och Femårsplan
Drift. Kraven på effektivitet, rationalisering, flexibilitet och kompetens är
vägledande vid beräkning av resursbehoven. Personalinnehavet varierar
mellan enheterna beroende på hur anpassningen till nu gällande riktpunkter har kunnat ske. Under perioden 1985-89 uppstår även skillnader
beroende på personalens åldersstruktur och kompetens.
Byggnadsdistrikt
Vägverkets regionala organisation för vägbyggandet utgörs av sju byggnadsdistrikt, vilket vart och ett omfattar två till fem län. Vid fem av
byggnadsdistrikten har större förändringar i den regionala organisationen
genomförts under de senaste tre åren. Byggnadsdistriktens omsättning i
fast pris har under senare tid varierat starkt. Under år 1983 var omsättningen 40% högre än under år 1982.
Personalminskningen har under den sista 10-årsperioden varit drygt
40%. Fram till år 1986 bedöms personalantalet fortsätta att minska med ca
80 personer eller ca 8 % om inte verkets förslag i fråga om vägbyggandet
kan genomföras.
De senaste årens kraftiga personalminskningar har inneburit stora påfrestningar på organisationen. Många yngre personer med god byggkompetens har lämnat verket. Organisationens flexibilitet för att kunna ta emot
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varierande produktions volymer har satts på hårda prov. Medelåldern hos
personalen har ökat vilket gör det svårare att bibehålla den nödvändiga
rörligheten mellan arbetsplatser i flera län.
För att något motverka dessa påfrestningar och svårigheter för framtiden har byggnadsavdelningen bl. a. arbetat intensivt med planering av
kompetensförsörjningen. Detta har bl. a. resulterat i en försiktig rekrytering under år 1984 av unga välutbildade L- och R-tjänstemän.
Projekteringskontor
Projekteringskontoren - ett i Stockholm och ett i Jönköping - är
regionala enheter för projekteringsverksamhet. Kontoren utför på uppdrag
av övriga enheter projekterings- och utredningsarbeten. De drivs sedan år
1983 försöksvis som intäktsfinansierade resultatenheter.
Vägverkets ADB-verksamhet
Inom verket är ADB ett viktigt hjälpmedel i olika verksamheter. Såväl
inom administrativa som tekniska funktioner används ADB för att styra
och stödja verksamheten. Under år 1982 fastlades en ADB-strategi som
klargjorde verkets övergripande inriktning inom ADB-området samt klargjorde ansvarsfördelningen för ADB-frågorna. Detta gjordes bl. a. mot
bakgrund av en förväntad kraftig utveckling inom informationsbehandlingsområdet under de kommande åren.
Som en naturlig följd av ADB-strategin har verket tillsatt en särskild
ADB-kommittc med syfte att ansvara för den övergripande styrningen
inom ADB-området. ADB-kommitten har därför initierat två utredningar i
syfte att dels fastställa riktlinjerna för en övergripande datorkraftstruktur,
dels införa en rullande treårig plan inom ADB-området.
Beträffande den framtida datorstrukturen har bl. a. beslutats att genomföra en grundläggande upphandling av ADB-utrustning för framtida avrop.
Tanken är därvid att bl. a. säkerställa ett effektivt framtida datakommunikationsnät, utrustning och basprogramvara. Vidare planeras att under
tiden som denna upphandling pågår genomföra en satsning för att förbättra
tillgängligheten av befintliga system främst för den regionala verksamheten. Arbetet med att ta fram en rullande plan för ADB-verksamheten pågår
och den första planen kommer att arbetas fram under hösten 1984.
Anläggningstillgångar och omsättningstillgå,,gar

Vägverkets anläf:t?ningstillgångar består av fastigheter, motorfordon,
vägmaskiner och färjor m. m. Omsättningstillgångarna omfattar grustag,
förrådsvaror, drivmedel samt material för vägöverbyggnad och halkbekämpning. Tillgångarna används huvudsakligen för drift av stats vägar, i
mindre omfattning för vägbyggande i egen regi och för tjänster till utomstående. Vägverkets maskinbehov för byggandeverksamheten i egen regi
anskaffas genom inhyrning eller genom upphandling. lnvesteringsbehovet
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är uttryckt som ett genomsnittligt behov under femårsplaneperioden. Avvikelser kommer att ske mellan åren.

Fastigheter
Den lokala driftverksamheten bedrivs för närvarande från 264 vägstationer. Förutom vägstationer finns för olika stödfunktioner länsverkstäder,
ett antal filialgarage, förråd och två varv. lnvesteringsbehovet uppgår till
ca 67 milj. kr. per år.
Maskiner
Dimensioneringen av den egna maskinparken grundas på driftverksamhetens långsiktiga inriktning samt på uppföljning av maskinanvändningen.
Härntöver görs en avvägning mellan egna och lejda maskiner varvid hänsyn tas till att full sysselsättning skall uppnås. För närvarande disponerar
verket bl. a. 790 lastbilar, 840 paketbilar. 560 väghyvlar och 790 !astmaskiner i driftverksamheten. Det årliga investeringsbehovet uppgår till ca 133
milj. kr.
Färjor
Vägverket har år 1985 en beräknad färjeflotta på 77 enheter som trafikerar 53 färjeleder. Under de närmaste åren beräknas 8-10 färjor behöva
utrangeras. Utredningen år 1980 om besparingar i färjedriften beräknas
resultera i att ca 20 av de små färjelederna kommer att förändras. Merparten av dessa ersätts med broar. Under åren 1982-1984 har 12 färjeleder
ersatts med broar. Fram till år 1988 kommer ytterligare 4 färjeleder att
ersättas med broar. Ca 22 milj. kr. investeras årligen i färjedriften.
Omsättningstillgångar
Vägverkets omsättningstillgångar hade den 31 december 1983 ett totalt
värde av ca 393 milj. kr. Lagren av dessa tillgångar har under de två
senaste åren minskat. En ytterligare minskning är planerad.
Föredragandens överväganden

Ett väl fungerande vägtransportsystem är en grnndförutsättning för ett
utvecklat samhälle. I vårt land har vägarna en särskild betydelse, eftersom
medborgarna har sin bosättning och utkomst spridd över en stor yta med
långa transportavstånd. Samhällsutbyggnaden jämte förändringar på arbetsmarknaden bl. a. genom industrins omvandling förändrar hela tiden
transportbehoven. En fortsatt hög ambitionsnivå för väghållningen är nödvändig för samhället.
Enligt 1979 års trafikpolitiska beslut är det översiktliga målet för väghållningen att medborgarna och näringslivet i landets olika delar skall erbjudas
en tillfredsställande vägtransportstandard till lägsta möjliga samhällsekonomiska kostnad. Denna översiktliga målsättning har vägverket konkreti3 Riksdagen 1984185. I sam/. Nr !00. Bilaga 8
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serat i en rad delmål för den statliga väghållningen. Dessa har inarbetats i
verkets planer för drift- och byggnadsverksamheten.
Den takt i vilken väghållningens olika mål kan förverkligas är i hög grad
beroende av i vilken utsträckning statsmakterna anvisar medel för verksamheten. Den inriktning av planeringen för statsvägarna som statsmakterna angett är att vägverket för driftverksamheten bör planera utifrån i
stort realt oförändrade anslag och för vägbyggandet utifrån planeringsramarna för flerårsplanerna. Det innebär att en väsentligt högre byggnads volym planeras än vad de ordinarie väganslagen medger eftersom medlen för
sysselsättningsfrämjande åtgärder ingår i planeringsramarna. Regeringens
ambition är att planerna skall fullföljas.
Regeringen fäster stor vikt vid att vägtransporterna skall kunna genomföras säkert och med god framkomlighet. Industrins och övriga näringslivets transporter har stor betydelse för samhällets utveckling. Den pågående omstruktureringen inom näringslivet och strävandena att minska
lagren i både produktions- och distributionsledet medför ökade krav på
god framkomlighet på vägnätet under alla tider på dygnet. Även när det
gäller persontransporterna medför samhällsutbyggnaden förändringar i
resbehov och resmönster. vilket ställer högre krav på väghållningen.
Det är inte enbart de lokala resmönstren som förändras. Även regionalt
och framför allt i glesbygdsområden har resebehoven ökat genom den
koncentration av kommunal och annan service som samhällsutvecklingen
gett upphov till. Det är enligt min mening väsentligt att även dessa reseoch transportbehov kan tillgodoses på ett tillfredsställande sätt. Detta
ställer dock betydande krav på samhället och medför i ett ansträngt budgetläge att väghållarna måste hushålla med de tillgängliga medlen så att en i
landet i förhållande till trafiken likformig service kan upprätthållas.
Jag går nu över till frågan om väganslagen för budgetåret 1985186, som
avser verksamheten under kalenderåret 1986.
I föregående års budgetproposition beräknades medelsbehovet till sammanlagt ca 6259 milj. kr. för verksamhetsåret 1985.
Härutöver har betydande medel - ca 278 milj. kr. - anvisats med stöd
av den s. k. finansfullmakten för sysselsättningsfrämjande väginvesteringar. Av dessa medel har nära 44 milj. kr. gått till statskommunala väginvesteringar.
Det kapital som har investerats i vägar och broar är mycket omfattande.
Underhållet och skötseln av vägarna är därför mycket viktig så att den
infrastruktur som vägnätet erbjuder kan utnyttjas effektivt. Bristande underhåll innebär förutom sämre transportförutsättningar att en reparationsskuld skjuts på framtiden. Det tär på kapitalet och det blir dyrare att
återställa vägnätet i framtiden.
Till följd av en knapp anslagstilldelning minskade vägverkets driftverksamhet realt sett med 10% under åren 1980 och 1981. För år 1982 blev
driftverksamheten kompenserad för prisstegringar medan 1983 års anslag
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medgav en liten volymökning. För åren 1984 och 1985 har medelsanvisningen inneburit en kraftig real höjning av driftanslagen. Därmed har
utrymme skapats för att påbörja en återhämtning av de eftersläpande
behoven.
Det är trots det ansträngda statsfinansiella läget nödvändigt att prioritera
verksamheterna under driftanslagen. Jag anser det nödvändigt att bibehålla driftverksamheten på 1985 års höga nivå. För de statliga, kommunala
och enskilda driftanslagen har jag därför för verksamhetsåret 1986 beräknat en anslagshöjning med 350 milj. kr. För anslaget Drift av statliga vägar
förordar jag en höjning med 232,5 milj. kr. jämfört med det av riksdagen
beslutade anslaget för innevarande budgetår. Anslaget kommer därmed
upp i en nivå av 4 193,5 milj. kr. Även för bidragsanslaget till drift av
kommunala vägar och gator sker en motsvarande uppräkning. Anslaget
höjs med 53 milj. kr. till 751 milj. kr. för år 1986. Förslaget innebär att
väghållningen på det statskommunala vägnätet kan upprätthållas på samma standard som det statliga vägnätet. Detsamma gäller i fråga om anslaget
drift av enskilda vägar som föreslås öka till 331 milj. kr.
Beträffande byggandeanslagen innebär mitt förslag en oförändrad nivå
for anslagen Byggande av statliga vägar, Bidrag till byggande av kommunala vägar och gator samt Bidrag till byggande av enskilda vägar. Genomförande av de beslutade vägplanerna förutsätter dock ytterligare medel
genom särskilda sysselsättningsinsatser. Vägverkets möjligheter att upprätthålla sin kompetens i vägbyggandet säkerställs genom att vägverket
garanteras att få bibehålla den personal som behövs för genomförandet av
flerårsplanerna.
Liksom för övriga statliga myndigheter måste en fortgående rationalisering av verkets verksamhet ske om mina förslag i årets budget skall kunna
få avsedd effekt.
Jag går nu över till att redovisa mina ställningstaganden i fråga om
anslagens storlek och kommer senare att hemställa om medelsanvisning
under resp. anslag.
Anslaget Drift av statliga 1•ägar avses täcka kostnaderna för servicearbeten, underhållsarbeten samt vissa förbättringsarbeten inom de olika
delarna av det statliga vägnätet. För år 1985 är anslaget 3 961 milj. kr.
Anslaget innefattar även verkets anskaffningar av anläggningstillgångar.
Anslaget för år 1985 har bl. a legat till grund för den nya femårsplan för
driftverksamheten som vägverket antagit för åren 1985-1989. Genom den
kraftfulla uppräkningen av anslaget i fjolårets budgetproposition har service- och underhållsnivån i den nya femårsplanen kunnat höjas väsentligt.
Den nya inriktningen innebär att väsentliga mål för vägpolitiken kan uppfyllas.
Jag har tidigare framhållit att ett bra vägnät är en förutsättning för
näringslivets och industrins framtida utveckling. Detsamma gäller för
skogs- och jordbruket. Denna syn på vägnätets betydelse för den svenska
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ekonomins utveckling har tidigare kommit till uttryck i regeringens anvisningar för vägplaneringen och utbyggnaden av vägnätet. Prioriteringen av
driftanslagen syftar till att förverkliga tre väsentliga mål för väghållningen.
Det första målet är att väghållarnas åtgärder avseende vägunderhållet skall
anpassas så att vägnätets standard kan upprätthållas. Vägunderhållet skall
täcka den årliga förslitningen. Det andra målet är att genom särskilda
insatser återställa förslitna delar av vägnätet till en från allmänna synpunkter acceptabel standard. Det eftersläpande vägunderhållet bör återhämtas under den närmaste tioårsperioden. Det tredje målet är att öka
serviceåtgärderna på framför allt det lågtrafikerade vägnätet. Det gäller då
i första hand insatserna beträffande vinterväghållningen.
Medelsberäkningen för år 1986 innebär att anslaget Drift av statliga
vägar kommer upp till 4193,5 milj. kr. Därmed kan den högre ambitionsnivån som statsmakterna har beslutat om för åren 1984 och 1985 bibehållas.
I samband med att statliga vägar byggs om och öppnas för trafik förekommer ofta att vägen i den gamla sträckningen dras in från allmänt
underhåll. Väghållningen av sådana vägar får som regel övertas av enskilda. Vägarna uppfyller ofta fordringarna för att få statsbidrag till enskild
väghållning. I de fall vägverket saknar medel under anslaget 8 6. Bidrag till
drift av enskilda vägar för detta ändamål bör det därför vara möjligt för
vägverket att besluta om överföring av medel motsvarande gällande statsbidrag till nämnda anslag. Då det nu är svårt att förutse det medelsbehov
som kan bli aktuellt för bidrag till enskilda väghållare bör regeringen
inhämta riksdagens bemyndigande att vid behov låta vägverket överföra
medel mellan det statliga driftanslaget och anslaget för bidrag till drift av
enskilda vägar.
Från anslaget Bidrag till drift ar kommunala vägar och gator utgår i mån
av tillgång på medel bidrag med 95 % av beräknade kostnader. Det ankommer på vägverket att efter samråd med Svenska kommunförbundet bestämma normkostnader för olika driftåtgärder. Den nya bidragsordningen
syftar till en förenkling av bidragsgivningen och därmed en minskad byråkrati.
Det bör även för nästa budgetår vara möjligt för vägverket att föra över
medel mellan anslagen B 2. Drift av statliga vägar och anslaget 8 4. Bidrag
till drift av kommunala vägar och gator i samband med att väghållningsansvaret förändras mellan staten och en kommun.
Jag har vid min bedömning av anslagsbehovet räknat med att i motsvarande mån som på den statliga sidan täcka kommunernas ökade driftkostnader för väghållningen samt motverka kapitalförluster. Jag beräknar en
höjning av anslaget med 53 milj. kr. till 751 milj. kr. för nästa budgetår
avseende 1986 års verksamhet.
Det statliga bidraget till de enskilda 1•ägarna har tillkommit för att
ersätta väghållarna för de kostnader det innebär att enskilda vägar hålls
öppna för allmän trafik. Förutom det statliga bidraget förekommer i bety-
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dande omfattning kommunala bidrag till den enskilda väghållningen. I
många fall innebär detta att de enskilda väghållarna har samtliga kostnader
för väghållningen täckta med bidrag.
Jag förordade i föregående års budgetproposition att ett nytt differentierat bidragssystem för enskild väghållning skulle införas som kommer att
innebära väsentliga förbättringar för den enskilda väghållningen.
Jag har beräknat medelsbehovet till 343 milj. kr. för verksamhetsåret
1986. Anslaget bör beräknas till 331 milj. kr. Resterande 12 milj. kr. av
medelsbehovet föreslår jag får finansieras genom att vägverket budgetåret
1986 får utnyttja reservationsmedel under anslaget.
För väg- och gatubyggandet gäller att förutom de medel som anvisas på
ordinarie byggnadsanslag erhåller vägverket årligen regelmässigt stora tillskott av medel för sysselsättningsfrämjande vägbyggnadsåtgärder. På senare år har de medel som står till regeringens förfogande i den s. k.
finansfullmakten använts för nämnda ändamål. De senaste fem åren har visserligen med stora årliga variationer - i genomsnitt drygt 500 milj. kr.
tillförts vägbyggandet på detta sätt. Från AMS har dessutom medel avsatts
för ett stort antal mindre vägbyggnadsobjekt. Under senare år har vägbyggandet med beredskapsmedel minskat.
Regeringen har år 1983 i sina anvisningar för flerårs- och fördelningsplanearbetet gjort det möjligt för väghållarna att på ett bättre sätt än hittills
beakta de särskilda medelstillskotten i sin planering. Inte minst när det
gäller de personella resurserna och organisationen för vägplanerings- och
byggnadsverksamheten har jag ansett detta väsentligt.
Jag har i andra sammanhang framhållit hur väsentligt det är att samhället
kan upprätthålla en kompetent vägbyggnadsorganisation. Bland annat mot
denna bakgrund har regeringen föreskrivit att vägverket skall basera sin
vägbyggnadsorganisation på de planeringsramar som angivits i anvisningarna för flerårsplanerna. Eftersom dessa plancringsramar i stor utsträckning bygger på att medel kommer att anvisas för sysselsättningsfrämjande
ändamål är det viktigt att vägverket kan upprätthålla sin vägbyggnadskompetens även om medelstilldelningen tillfälligtvis inte kommer att ansluta
direkt till de nämnda planeringsramarna. För att verket skall kunna vidmakthålla de resurser som behövs för att ha beredskap och kompetens för
en byggnads volym enligt planeringsramarna bör verket i likhet med föregående år under anslaget B 8. Tjänster till utomstående erhålla en lönegaranti
för ifrågavarande personal. Med en sådan lönegaranti kan vägverket vid
tillfälligt minskad medelstilldelning för vägbyggande ändock behålla den
personal som erfordras för genomförande av flerårsplanerna. Vad jag nu
sagt om behovet att upprätthålla en tillräcklig vägbyggnadskompetens får
givetvis inte leda till att kraven på att fortlöpande ta tillvara rationaliseringsmöjligheter inom organisationen eftersätts.
Ett annat betydelsefullt motiv för att i planeringen beakta de särskilda
medelstillskottcn är att väginvcsteringarna härigenom kan inplaceras i
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planerna enligt den prioritetsordning som myndigheter och kommuner i
resp. län finner bäst förenlig med de av riksdagen fastlagda vägpolitiska
målen. Eftersom vägplaneringen omfattar en tioårsperiod, har ett stort
antal vägobjekt fått plats inom de av regeringen beslutade planeringsramarna.
De nya flerårsplanerna för åren 1984-1993 har baserats på ordinarie
anslag samt därutöver medel för vägbyggande av sysselsättningspolitiska
skäl. Det betyder att för första året i den nya planen kommer väginvesteringar för 1400 milj. kr. att tas med. För år 1986 som vi nu behandlar
uppgår planeringsramen till I 500 milj. kr.
På motsvarande sätt har den nya fördelningsplanen för byggande av
statskommunvägar grundats på en planeringsnivå som omfattar ordinarie
anslag och sysselsättningsmedel. vilket ger en total planeringsram av 500
milj. kr. för år 1986.
Statsmakterna har beslutat om nedläggningsprövning av viss persontrafik på järnväg. En överföring av trafik från järnväg till landsväg kan ibland
ställa krav på upprustning av vägnätet i berörda regioner. Det ankommer
på regeringen att i lämpligt sammanhang överväga behovet av och besluten
om medel för sådana åtgärder.
Enligt min mening bör den behövliga vägupprustningen - förutsatt att
den finns upptagen i flerårsplanerna - i första hand komma till utförande
genom en omprioritering i planerna. I andra hand kan regeringen om det
blir aktuellt söka finansiera den nödvändiga vägupprustningen i samband
med att regeringen anvisar medel för sysselsättningsfrämjande väginves·
teringar. Det kan bli aktuellt att finansiera en vägupprustning även om de
två finansieringssätt som jag nu redovisat vid något tillfälle inte går att
tillämpa. I sådana fall bör enligt min mening anslaget B 8. Tjänster till
utomstående kunna användas för ifrågavarande vägupprustningar.
Statsmakterna har i skilda sammanhang under senare år framhållit vikten av att vägverket på ett smidigt sätt kan genomföra rationaliseringar i
organisations- och drifthänseende utan att servicenivån på vägverkets
olika delar eftersätts eller undergår några väsentliga förändringar. Genom
beslut i anledning av 1981 års budgetproposition har vägverket bemyndigats
använda driftmedel för att bygga broar som ersätter färjor. För att ytterligare öka rationaliseringen på detta område föreskrev regeringen i direktiven för vägplaneringen för åren 1984-1993 att särskild vikt skulle läggas vid
sådana företagsekonomiskt lönsamma objekt utan hinder av det gängse
samhällsekonomiska synsättet i planeringen. I detta sammanhang angavs
också att det reinvesteringsbehov som föreligger i befintligt brobestånd bör
inta en framskjuten plats i flerårsplanerna.
För budgetåret 1985/86 förordar jag att för anslaget Byggande a1· statliga
viigar anvisas 900 miij. kr. Anslaget BidraJ; till byggande av kommunala
vägar och gator uppgår för innevarande budgetår till 340 milj. kr. Jag
förordar att anslaget för nästa budgetår tas upp med samma belopp. Även
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anslaget Bidrag till byggande av enskilda vägar bör för nästa budgetår tas
upp med oförändrat belopp, dvs. med 30 milj. kr.
B 1. Vägverket: Ämbetsverksuppgifter
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

6308000
6985000
7250000

Från detta anslag betalas kostnaderna för central administration (andel),
översiktlig vägplanering, fastställande av arbetsplaner samt järnvägsärenden.
Vägi-erkets anslagsframstiillning
Verket begär ett anslag om 7.4 milj. kr. för budgetåret 1985/86 avseende
verksamheten under år 1986.
Föredragandens överväganden
Jag bedömer att kostnaderna för år 1986, som jag beräknar till 7250000
kr. enligt huvudförslaget, kommer att ungefärligen fördela sig på följande
sätt.
Plan

Kr.

Central administration
Översiktlig vägplanering
Fastställande av arbetsplaner
Jiimvägsärenden m. m.

2200000
3 580000
860000
610000
7250000

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Vägverket: Ämbersverksuppgifter för budgetåret 1985/86 anvisa ett förslagsanslag på 7 250000 kr.

B 2. Orm av statliga vägar
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

3 405 419000

Reservation

1744935000

3961000000
4 193 500 000

Från detta anslag betalas kostnaderna för de delar av vägverkets verksamhet som är hänförliga till driften av de statliga vägarna, vissa förbättringsarbeten, vilka avser främst de sekundära och tertiära vägnäten, samt
investeringsutgifter för vägverkets anläggningstillgångar.
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\lägverket
För att uppfylla målen för väghållningen till lägsta möjliga samhällsekonomiska kostnad krävs kunskaper om var, när, hur och i vilken omfattning
åtgärderna skall sättas in och dessutom om sambandet mellan olika åtgärder och deras effekter. Detta kräver en aktiv planering och att forskningsoch utvecklingsarbete bedrivs inom aktuella områden.
Den långsiktiga driftplaneringen har successivt utvecklats inom ramen
för det system av femårsplaner med revideringar vart tredje år som infördes i början av 1970-talet.
Syftet med femårsplanearbetet är dels att fastställa inriktningen av driftverksamheten under planperioden och dels att beräkna erforderliga medel
för en verksamhet som uppfyller målen enligt det trafikpolitiska beslutet.
I arbetet med att upprätta en ny femårsplan för perioden 1985-89 har
ingått en diskussion om driftverksamhetens inriktning. Denna diskussion
har förts utifrån ett material som på riksnivån redovisar konsekvenser av
alternativa mål- och verksamhetsinriktningar.
En avvägning har gjorts mellan olika handlingsalternativ och kombinationer av åtgärder med beaktande av konsekvenser för trafikanter, samhälle och väghållare.
Femårsplan Drift utgör en konkretisering av väghållningsmålen och
omfattar de driftåtgärder som bidrar til största möjliga måluppfyllelse.
Vid upprättandet av den nya femårsplanen har planeringen utgått från
två verksamhetsnivåer; Budgetnivån resp. Målnivån.
Budgetnivån utgår från 1985 års anslag. Denna nivå motsvarar ett beräknat produktionsutrymme av 2903 milj. kr. i 1983 års penningvärde. Denna
nivå beräknas ligga cirka 13 % över motsvarande nivå i femårsplanen
1982-1986.
Inom budgetnivåns ram finns inte utrymme för att uppfylla väghållningsmålen i sin helhet. Prioritet har därför getts åt målen vidmakthållande,
trafiksäkerhet och minskade transportkostnader medan övriga mål ges
lägre prioritet.
Vidmakthållandemålet har en stark framtoning och bidrar även till uppfyllelse av trafiksäkerhetsmålet.
- Åtgärdsvolymen för broar höjs i syfte att återhämta eftersläpande un-

derhåll.
- Vidmakthållande av beläggningar klaras. Däremot beräknas återhämtningen av ackumulerat behov i samtliga klasser ta 10- 15 år i anspråk.
- Satsningen av avvattningsåtgärder höjs för att återhämta eftersläpande
behov.
Trafiksäkerhetsmålet har hög prioriet.
- För att nå närmare målet har en ökad satsning gjorts på det trafikstarkare vägnätet, där åtgärderna ger störst effekt. Vinterväghållningsinsatserna i vägklass I och 2 förbättras. Detta medför en förväntad olycksreduktion med ca 300 olyckor per år.
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- Åtgärder för att minska olycksrisken för de oskyddade trafikanterna
betonas bl. a. genom en ökad satsning på snö- och halkbekämpning av
gång- och cykelbanor.

Målet att minska transportkostnaderna medför att åtgärder för att höja
bärigheten på vägar som är av väsentlig betydelse för jord- och skogsbruket samt industrin skall prioriteras. Förhöjd vinterservice tillämpas i Kopparbergs län och Norrlandslänen på vägar där näringsliv och turister använder vissa leder, s. k. "Stomvägar".
Målnivån avser den anslagsnivå som medger en verksamhetsvolym vilken utifrån det trafikpolitiska beslutet bedöms svara mot en riktig resursanvändning. Målnivån skall mer preciserat svara mot en driftverksamhet
som är samhällsekonomiskt optimal. Därvid skall även beaktas att nedlagt
kapital i väganläggningar vidmakthålls.
De ökade service- och förbättringsåtgärderna skall från samhällsekonomisk synpunkt ge större positiva effekter än motsvarande ökning av väghållarkostnaderna. Denna bedömning innefattar även de fördelningsaspekter som uttrycks i väghållningsmålen samt de samhällsekonomiska
avkastningskraven.
Målnivån medger en verksamhetsvolym som utifrån det trafikpolitiska
beslutet bedöms svara mot en riktig resursanvändning. Denna nivå ligger
ca 600 milj. kr. över budgetnivån i 1983 års penningvärde. Hög prioritet får
insatser som snabbare återställer vägstandarden, ökar trafiksäkerheten
och bärigheten samt bättre tillgodoser olika regionala behov.

Föredragandens

Ö~'erväRanden

Med hänvisning till vad jag anfört i det föregående beräknar jag kostnadsramen för statliga driftverksamheten år 1986 till 3 958,5 milj. kr. För
anskaffning av anläggningstillgångar beräknar jag 235 milj. kr. Förslaget
innebär en ökning av anslaget för nästa budgetår med 232,5 milj. kr. till
totalt 4193,5 milj. kr.
I följande sammanställning redovisas hur kostnaderna för vägdriften
beräknas i stort fördela sig under år 1986. Sammanställningen visar även
de ungefärliga kostnaderna för år 1985 (milj. kr.).
Plan

1985

1986

Föredraganden
Central administration
Regional administration
Servicearbeten
Underhållsarbeten
Förbättringsarbeten
Anläggningstillgångar
Summa anslag

51,0
71,0
1672,0
1480,0
460,0
227.0

53,0
74,0
1806,5
1605,0
420,0
235,0

3961,0

4193,5
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Kostnadsramen för anslaget Drift av statliga vägar innefattar inte investeringar i anläggningstillgångar. Kostnadsramarna för år 1986 för anslagen
Drift av statliga vägar resp. Byggande av statliga vägar bör i princip
bestämmas till samma belopp som anslagen. Det bör ingå i regeringens
befogenheter att i den mån arbetsmarknadsläget, kravet på ändamålsenlig
planering av verksamheten eller andra skäl motiverar det, bemyndiga
vägverket att under år 1985 resp. år 1986 jämka de föreskrivna kostnadsramarna för dessa år. t. ex. genom att under andra halvåret 1985 i förväg ta i
anspråk behövliga belopp av de medel under de kalenderårsberäknade
anslagen. som anvisas för verksamhetsåret 1986.
I syfte att effektivisera väghållningsinsatsema och underlätta planeringen bör vägverket ha möjlighet att göra mindre justeringar under ett enskilt
år mellan drift- och byggandeanslagen för den statliga väghållningen. Därmed främjas en helhetssyn på väghållningsåtgärdema.
Jag har beräknat 235 milj. kr. för investeringar i anläggningstillgångar,
varav 20 milj. kr. för anskaffning av datorutrustning. Vägverket bör genom
lämpligt avvägda beställningsbemyndiganden ges möjlighet att anskaffa de
olika anläggningstillgångarna så ekonomiskt som möjligt. Mot bakgrund av
de av mig förordade investeringarna anser jag att en lämplig nivå för
beställningsbemyndigandet är 120 milj. kr. föråren 1987 och 1988i1986 års
beräknade prisnivå. För år 1989 behöver verket erhålla ett nytt beställningsbemyndigande på 90 milj. kr.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
I. att medge att regeringen lämnar vägverket de beställningsbemyndiganden som jag förordat i det föregående.
2. att till Drift G\' statliga vägar för budgetåret 1985/86 anvisa ett
reservationsanslag på 4 193 500 000 kr.,
3. att medge att regeringen vid behov när allmän väg för vilken
staten är väghållare övergår till kommunal eller enskild väghållning får låta vägverket överföra medel motsvarande gällande
statsbidrag mellan detta anslag och anslagen B 4. Bidrag till drift
av kommunala vägar och gator resp. B 6. Bidrag till drift av
enskilda vägar.
4. att godkänna att jämkning av kostnadsramarna för åren 1985 och
1986 får ske i enlighet med det sagda,
5. att godkänna att jämkning mellan drift- och byggandeanslagen för
den statliga väghållningen får ske i enlighet med det sagda.

B 3. Byggande al' statliga vägar
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

1842607000
900000000
900000000

Reservation

I 059979000
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Från anslaget betalas vägverkets kostnader för byggande av statliga
vägar samt vissa förbättringsarbeten. Fr. o. m. år 1984 lämnas från anslaget
bidrag till cykelleder m. m. i icke väghållande kommuner. Bidragsgivning·
en regleras genom förordningen 0979:627) om statsbidrag för cykelleder
samt anordningar och åtgärder som främjar viss busstrafik (ändrad senast
1984:770).
Vägverket

I februari 1983 beslöt regeringen förordning IVVFS 1983:01) om flerårsplaner och fördelningsplan som rör väg- och gatuhållning. I förordningen
anges att vid prioritering av byggnadsobjekt som kan komma i fråga i
flerårsplanerna eller fördelningsplanen skall särskilt beaktas möjligheterna
att vidta åtgärder som
1. underlättar jord- och skogsbrukets samt industrins transporter, såsom
åtgärder för att minska trafikinskränkningar vid tjällossning.
2. förbättrar trafiksäkerheten,
3. förbättrar den kollektiva trafikstandarden,
4. innebär väsentligt minskade driftkostnader för vägar och gator,
5. innebär ersättning av större väganordningar, såsom ombyggnad och
förbättring av broar.
Förordningen innehåller även planeringsramar för upprättandet av flerårsplanerna. Ramarna, som anges i löpande priser, är så dimensionerade
att väg- och gatubyggande som kan komma att utföras av sysselsättningspolitiska skäl i huvudsak kan inrymmas i planerna.
De vägbyggnadsobjekt av olika slag som återfinns i de upprättade flerårsplanerna motiveras starkt av trafikanternas och näringslivets krav.
Dessutom utgör de ofta en förutsättning för fortsatt samhällsutbyggnad
och en effektiv markanvändning. Vägverkets beräkningar visar att vägqyggandet ger god samhällsekonomisk avkastning inklusive förbättringar i
miljön och markanvändningen samt positiva regionalpolitiska effekter.
Genomförande av dessa objekt innebär dessutom ett betydande sysselsättningstillskott och påverkar inte nämnvärt landets importkostnader.
Flerårsplanerna innehåller många angelägna vägbyggnadsobjekt som
nya genomfarter och förbifarter vilka har stor betydelse för miljön i tätorter samt för att öka trafiksäkerheten och sänka transportkostnaderna.
Planerna innehåller även förstärkningsåtgärder och beläggning på vägavsnitt med permanent eller periodvis lägre tillåtet axel-fboggitryck än 10/16
ton. Andra åtgärder är ombyggnad av låga vägportar, smala broar, trånga
vägskäl etc. Hinder av angivet slag tvingar den tunga trafiken till omvägskörningar, vilket fördyrar transporterna.
Vidtas de nämnda åtgärderna beräknas den årliga olycksreduktionen i
riket på stats vägnätet efter den första femårsperioden uppgå till 900 polisrapporterade olyckor. Kostnaden för en trafikolycka med genomsnittlig
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svårighetsgrad på statsvägnätet är 255 000 kr. i 1984 års kostnadsnivå. I
värdet ingår kostnader för produktionsbortfall. administration, cgendomsskador. vårdkostnader samt sveda och värk. Värdet för olycksreduktionen uppgår till 230 milj. kr. per år.
På riksvägar beräknas antalet polisrapporterade olyckor minska med
650. Motsvarande tal på länsvägar är 250 olyckor. Till redovisade minskningar av antalet trafikolyckor skall läggas effekter av traliksäkerhetsfrämjande åtgärder som vidtas inom driftverksamheten.
Verket hemställer om ett anslag på 1500 milj. kr. för budgetåret 1985/86
avseende verksamheten under år 1986.

Föredragandens överväganden
Med hänvisning till vad jag anförde tidigare i fråga om vägbyggandet
förordar jag att kostnadsramen för år 1986 bestäms till 900 milj. kr. och att
anslag begärs med samma belopp.
I det följande redovisas hur kostnaderna för vägbyggandet beräknas i
stort fördela sig under år 1986 (milj. kr.).
1986

Plan

Föredraganden
Central administration
Regional administration
Byggande av riksvägar
Byggande av länsvägar
Bidrag till cykelleder m. m.
Utrednings- och utvecklingsverksamhet

59.0
41.0
575.0
200,0

10.0
15,0
900,0

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Byggande av statliga vägar för budgetåret 1985/86 anvisa ett
reservationsanslag på 900000000 kr.

B 4. Bidrag till drift av kommunala vägar och gator
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

477328000
698000000

Reservation

544570000

751000000

Från anslaget lämnas i mån av tillgång på medel driftbidrag till statskommunvägar och väg- och gatuanläggningar för kollektiv persontrafik med
95 % av det belopp som kostnaden för driften beräknas till. Bidragsunderlaget skall grundas på normkostnader för olika typer av driftåtgärder.
Normkostnaderna bestäms av vägverket efter samråd med Svenska kommunförbundet. Bidragsgivningen regleras genom förordningen (1982:853)
om statsbidrag till väg- och gatuhållning m. m. (ändrad senast 1984:769).
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Vägverket
För att bidrag skall kunna utgå med 95 % beräknar vägverket en ökning
av anslaget med 347 milj. kr. till I 045 milj. kr. Enligt huvudförslaget
beräknar verket anslaget till 766 milj. kr. Verket hemställer att I 045 milj.
kr. anvisas som anslag för bidragsåret 1986.

Föredragandens Öl'erviiganden
Jag beräknar medelsbehovet till 751 milj. kr.
I syfte att effektivisera väghållningsinsatserna på det statskommunala
vägnätet bör vägverket fr. o. m. bidragsåret 1985 bemyndigas att efter
samråd med Svenska kommunförbundet få använda medel från detta anslag för bidrag till angelägna forsknings- och utvecklingsprojekt för tätortsväghållningen. Därmed kan bidragsmedlen som helhet utnyttjas effektivare. Det bör ankomma på regeringen att göra det tillägg i förordningen
(1982:853) om statsbidrag till väg- och gatuhållning som föranleds härav.
Förbrukningen under anslaget beräknas fördela sig på ungefär följande
sätt.
1986
milj. kr.

Plan
Central och regional
administration
Forskning och utveckling
Bidragsbelopp

1,9
1,0

748,1
751,0

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att
I. godkänna att bidragsmedel får användas för forskning och utveckling i enlighet med vad jag förordat i det föregående.
2. till Bidrag till drift a1• kommunala vägar och gator för budgetåret
1985/86 anvisa ett reservationsanslag på 751 000 000 kr.

B 5. Bidrag till byggande av kommunala vägar och gator
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

821835000
340000000
340000000

Reservation

-6948000

Från detta anslag lämnas från och med år 1984, i mån av tillgång på
medel. bidrag med 70% av kostnaderna till byggande av statskommunvägar, cykelleder och väg- eller gatuanläggningar för kollektiv persontrafik.
Till byggande av spåranläggningar för lokal kollektiv persontrafik utgår
fr. o. m. år 1985 bidrag med 70% av kostnaderna. Särskilda bidrag till
större byggnadsobjekt utgår enligt av vägverket fastställd fördelningsplan
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för tio år. Fördelningsplanen skall förnyas vart femte år. Till mindre
anläggningar, cykelleder m. m. lämnas generella bidrag. Bidragsgivningen
regleras genom förordningen ( 1982: 853 J om statsbidrag till väg- och gatuhållning m. m. (ändrad senast 1984: 769).
Vägverket

I februari 1983 utfärdade regeringen direktiv för upprättandet av planerna i förordning om flerårsplaner och fördelningsplan som rör väg- och
gatuhållning. I förordningen anges att vid prioritering av byggnadsobjekl
som kan komma i fråga i flerårsplanerna eller fördelningsplanen skall
särskilt beaktas möjligheterna att vidta åtgärder som
I. underlättar jord- och skogsbrukets samt industrins transporter, såsom
åtgärder för att minska trafikinskränkningar vid tjällossning,
2. förbättrar trafiksäkerheten,
3. förbättrar den kollektiva trafikstandarden,
4. innebär väsentligt minskade driftkostnader för vägar och gator,
5. innebär ersättning av större väganordningar, såsom ombyggnad och
förbättring av broar.

Förordningen innehåller även planeringsramar för upprättandet av flerårs- och fördelningsplanerna. Ramarna, som anges i löpande priser, är så
dimensionerade att väg- och gatubyggande som kan komma att utföras av
sysselsättningspolitiska skäl i huvudsak kan inrymmas i planerna.
För byggande av statskommunvägar utgår bidrag i mån av tillgång på
medel enligt fastställd fördelningsplan. Denna upprättas för en tioårsperiod
och revideras vart femte år. Fördelningsplan för byggande av statskommunvägar avseende perioden 1984-93 har fastställts.
Vid en medelstilldelning enligt förordningen om flerårs- och fördelningsplaner (500 milj. kr. år 1986) erhålls följande effekter efter den första
femårsperiodens slut.
Antalet trafikolyckor förväntas minska med ca 700 per år. Den genomsnittliga svårighetsgraden för trafikolyckor .på statskommunvägar är mindre än på statsvägar och en olycka värderas till 160000 kr. i genomsnitt.
Värdet på olycksreduktionen uppgår till 110 milj. kr.
Effekterna av minskade tids- och fordonskostnader beräknas uppgå till
190 milj. kr. Miljövinsterna är stora vid tätortsobjekt, antalet personer
störda av buller bedöms minska liksom antalet berörda av barriäreffekter.
Därtill skall läggas effekten av förbättrad markanvändning i tätorterna.
Vägverket föreslår att 500 milj. kr. anvisas för budgetåret 1985/86 (verksamhetsåret 1986).
Föredragandens överväganden

Med hänvisning till vad jag tidigare anfört om byggandeverksamheten
förordar jag ett anslag på 340 milj. kr. för verksamhetsåret 1986. Förbrukningen beräknas fördela sig på ungefär följande sätt (milj. kr.).
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Bidragsår

1986

Plan

milj. kr.

Central och regional administration
Generellt bidrag
Särskilt bidrag

11.5
70,0
:!58,5
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340,0

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Bidrag till byggande a1· kommunala vägar och gator för
budgetåret 1985/86 anvisa ett reservationsanslag på 340 000 000
kr.

B 6. Bidrag till drift av enskilda ,·ägar m. m.
1983/84 utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

296123000
266500000
331000000

Reservation

267952000

Från detta anslag lämnas bidrag till drift av enskilda vägar enligt förordningen (1979:788) om statsbidrag till enskild väghållning (ändrad senast
1984:771). Bidrag utgår till sådan väg som inte är av ringa längd under
förutsättning att kostnaderna för vägen är skäliga med hänsyn till nyttan av
den. l övrigt baseras bidragsgivningen på vägens användningssätt, användare och belägenhet. Bidrag utgår i mån av tillgång på medel. Bidraget är
differentierat med avseende på vägens karaktär och utgår enligt följande:
80% till Genomfartsvägar
70 % till Utfarts- eller uppsamlings vägar för fast boende och
Utfarts- eller uppsamlingsvägar för näringslivet
50% till Utfarts- eller genomfartsvägar för det rörliga friluftslivet
40 % till Utfarts- eller uppsamlings vägar för boende inom bebyggelseområden samt
Uppsamlingsvägar för fritidsbebyggelse

Vägverket
Medelsberäkningen för år 1986 har skett mot bakgrund av riksdagens
beslut om ett nytt differentierat bidragssystem. Vägverkets äskande. 390
milj. kr., utgör vid makthållande nivå för det befintliga statsbidrags vägnätet
så att kapitalförstöring inte sker och så att framkomlighet tryggas. Nyin- .
tagning av vägar har beräknats till ca 3 milj. kr. Härtill kommer ungefär
drygt 50 milj. kr. till upprustning.
Planeringsnivå B (353 milj. kr.) ger möjlighet till motsvarande drift verksamhet som år 1985.
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För att underlätta möjligheterna att ge bidrag i samband med förändringar av väghållare bör verket vid behov få överföra medel från anslaget B 2.
Drift av statliga vägar till anslaget B 6. Bidrag till drift av enskilda vägar
m.m.

Föredragandens öven·äganden
Med hänvisning till vad jag tidigare anfört förordar jag att anslaget/ör
budgetåret 1985/86, tas upp med 331 milj. kr. Härutöver har jag räknat med
att verket behöver ta i anspråk 12 milj. kr. av reservationen på anslaget.
Förbrukningen beräknas fördela sig på ungt:fär följande sätt.
Bidragsår

1986

Plan

milj. kr.

Administration och rådgivning
Bidragsbelopp
Bidrag till jämvägskorsningar

20,4
320.0

2.6
343,0

I syfte att effektivisera väghållningsinsatserna och underlätta planeringen bör vägverket ha möjlighet att göra mindre justeringar under ett enskilt
år mellan drift- och byggandeanslagen för den enskilda väghållningen.
Därmed främjas en helhetssyn på väghållningsåtgärderna.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att
1. godkänna den av mig förordade möjligheten att omfördela bidragsmedel mellan drift- och byggandeanslagen för enskilda vägar,
2. till Bidrag till drift av enskilda vägar m. m. för budgetåret 1985/86
anvisa ett reservationsanslag på 331 000000 kr.

B 7. Bidrag till byggande av enskilda vägar
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

61896000
30000000
30000000

Reservation

1498000

Från anslaget lämnas bidrag till byggande av enskilda vägar enligt samma regelsystem som gäller för anslaget Bidrag till drift av enskilda vägar
m. m. med högst 70% av skäliga kostnader. Under vissa förutsättningar
kan bidraget höjas till högst 85 %. Bidrag utgår i mån av tillgång på medel.

Vägverket
Anslaget har under en lång följd av år varit nominellt oförändrat 30 milj.
kr. Detta har medfört att endast en del av de mest angelägna objekten i
glesbygdsområdena kunnat åtgärdas.
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Med nominellt oförändrade anslag framdeles kan endast ett mindre antal
av de mest angelägna broarna börja byggas under en femårsperiod. Endast
punktförbättringar bland de allra sämsta vägobjekten på det befintliga
vägnätet kan bli möjliga.
Planeringsnivå A innebär ett anslag på 67 milj. kr. och medger att de
sämsta vägobjekten på det befintliga vägnätet med väsentlig betydelse för
näringslivet och förhållandevis betydande trafik kan åtgärdas. Med denna
planeringsnivå kan 200 synnerligen angelägna broobjekt startas under en
femårsperiod.
Planeringsnivå B (32.6 milj. kr.) medger endast punktförbättringar bland
de sämsta vägobjekten på det befintliga vägnätet.
Föredragandens överväganden
Jag förordar att anslaget tas upp med oförändrat belopp, dvs. 30 milj. kr.
för nästa budgetår.
Bidragsår

1986

Plan

milj. kr.

Administration och rådgivning
Bidrags belopp

7,0
23,0
30,0

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Bidrag till byggande av enskilda 1•ägar för budgetåret 1985/86
anvisa ett reservationsanslag på 30000000 kr.

B 8. Tjänster till utomstående

1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

29462000
28400000
30215000

Från anslaget betalas vissa kostnader inom vägverket för planering
m. m. av beredskapsarbeten åt arbetsmarknadsstyrelsen.
Vägverkets anslagsframställning
Verket begär ett anslag på 30 215 000 kr. för budgetåret 1985/86 avseende
verksamheten under år 1986.
F öredragandcns överväganden
Jag beräknar anslaget för budgetåret 1985/86 till 30.2 milj. kr. Anslaget
kan - som jag anförde tidigare - komma att belastas med vissa lönekostnader för att vägverket skall kunna vidmakthålla de resurser som behövs
4
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för att ha beredskap och kompetens för en byggnads volym i enlighet med
flerårsplanerna för vägbyggandet. Jag föreslår också i enlighet med vad jag
tidigare har anfört att anslaget får användas för väginvesteringar i samband
med beslut om överföring av trafik från järnväg till landsväg för den
händelse att vägupprustningen inte kan finansieras på annat sätt.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att godkänna vad jag har anfört om användningen av anslaget för
vissa vägupprustningar.
att till Tjänster till utomstående för budgetåret 1985/86 anvisa ett
förslagsanslag på 30 215 000 kr.

B 9. Vägverket: Förs,·arsuppgifter

1983/84 utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

10854000
28 500000
28700000

Reservation

34 891 000

Från anslaget betalas kostnader inom vägverket för planering m. m.
samt investeringar inom det ekonomiska försvaret. Detta anslag är ett
kalenderårsanslag och avser framförliggande kalenderår. Anslaget avser
således år 1986. Vägverket begär i sin högsta planeringsnivå ett anslag på
30.8 milj. kr. för nästa budgetår.
Delposten Försvarsuppg(fier. drift under anslaget omfattar den verksamhet som skall tillgodose totalförsvarets krav på väghållning under
beredskapstillstånd och krig och den planläggning i fred som erfordras
härför.
Vägverkets långsiktiga beredskapsplanläggning inom det ekonomiska
försvarets ram ställer ökade krav på planeringsinsatser på central och
regional nivå. En vidareutveckling och samordning av planläggningsarbetet inom totalförsvaret kommer att genomföras. Försvarsutbildning av
verkets personal förutsätts kunna pågå i oförändrad omfattning under
planerings perioden.
Delposten Försvarsuppgifter, investeringar under anslaget omfattar anskaffning av reservbromateriel och reservdelar för verkets färjor, fordon
och maskiner.
Föredragandens överväganden
Chefen för försvarsdepartementet har tidigare i dag anmält bl. a. programplanen för det ekonomiska försvaret och därvid redovisat sin syn på
delprogrammet Vägar. Jag beräknar medelsbehovet för budgetåret 1985/86
till 28700000 kr., dvs. en ökning med 200000 kr.
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Kr.

Försvarsuppgifter. drift
Försvarsuppgifter, investeringar

20 100000
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8600000
28700000

Vägverket bör genom ett lämpligt avvägt beställningsbemyndigande ges
möjlighet att anskaffa reservbromateriel så ekonomiskt som möjligt. Mot
bakgrund av de av mig förordade investeringarna anser jag att ett lämpligt
beställningsbemyndigande för år 1987 är 10 milj. kr.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att
I. medge att vägverket lämnas det beställningsbemyndigandc som
jag förordat i det föregående.
2. att till Vägverket: Försvarsuppgijier för budgetåret 1985/86 anvisa ett reservationsanslag på 28 700 000 kr.
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TRAFIKSÄKERHET

Trafiksäkerhetsverkct är central myndighet för uppgifter rörande trafikreglering, fordonskontroll, förarutbildning, körkort, bil- och körkortsregistrering, trafiksäkerhetsinformation och allmänt trafiksäkerhetsarbete.
Verksamheten finansieras genom tre anslag (anslag C 1-C 3).
Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande (NTF) är centralt
samordningsorgan för det frivilliga trafiksäkerhetsarbetet. Föreningen erhåller statsbidrag för sin stadgeenliga verksamhet (anslag C 4).
Under 1984 har ledningsgruppen för mc- och cykelfrågor haft regeringens uppdrag att leda och samordna arbetet för ökad trafiksäkerhet för
motorcyklister och cyklister. I ledningsgruppen har ingått representanter
för riksdagen, regeringskansliet, rikspolisstyrelsen, trafiksäkerhetsverket
och Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande. Gruppen har lagt
fram förslag gällande ny kursplan för motorcyklistutbildning och nytt
förarprov för motorcykelkörkort. Förslagen har lett till att trafiksäkerhetsverket utfärdat ändrade föreskrifter, vilka trätt i kraft 1 januari 1985.
Gruppen har vidare i samarbete med frivilligorganisationer, myndigheter
och branschorganisationer utarbetat och genomfört en riksomfattande
fortbildningsverksamhet för motorcykelförare - Guldhjälmen.
Ett förslag till normer för skyddsställ har överlämnats till trafiksäkerhetsverket. Gruppen har vidare hos regeringen hemställt att ett särskilt
körkort för tung motorcykel införs.
Inom cykelområdet har ledningsgruppen genomfört informations- och
utbildningsinsatser. Gruppen har vidare överlämnat till regeringen en rapport med förslag till åtgärder för ökad cyklistsäkerhet. Den omfattar såväl
trafikmiljön som cyklars utrustning och information m. m. till cyklister och
övriga trafikanter.
Såväl frågan om ett särskilt körkort för tung motorcykel som förslagen
till åtgärder för ökad cyklistsäkerhet prövas f. n. av regeringen.
Med anledning av riksdagens beslut (TU 1983/84:2. rskr 21) har en
utredning tillsatts med uppgift att förutsättningslöst studera ekonomiska
och andra konsekvenser av en ökad samordning av trafiksäkerhetsarbetct.
Utredningens studie kommer att redovisas för riksdagen.

C I. Trafiksäkerhetsverket: Trafik och administration
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

29185000*
23 085 000
24570000

* Anslaget Trafiksäkerhetsverket: Förvaltningskostnadcr
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Trafiksäkerhetsverket leds av en styrelse. Chef för verket är en generaldirektör. Inom verket finns fyra byråer, nämligen trafik- och informationsbyrån. fordonsbyrån. körkortsbyrån och kanslibyrån samt en registeravdelning för bil- och körkortsregistren m. m. För förarprov. fordonsbesiktning. informations- och utbildningsuppgifter samt tillsyn av efterlevnaden
av trafikreglerande bestämmelser finns en regional organisation med sju
distrikt. Till verket är knutet ett råd för registerfrågor.
Från föreliggande anslag betalas löner och omkostnader för verkets
styrelse, trafik- och informationsbyrån samt vissa tjänster inom kanslibyrån och den regionala organisationen. Vidare betalas verkets kostnader
för informationsverksamheten samt materialundersökningar och utredningar.
Traflksäkerhetsverkets anslags_framställning

Trafiksäkerhetsverket utökar analys och uppföljning av trafikolyckorna.
Verksamheten utgör underlag för förslag till åtgärder inom trafiksäkerhetsområdet.
Utöver fortlöpande arbete med föreskrifter och anvisningar om trafikoch vägmärken kommer verket genom handböcker och informationsrapporter att sprida kunskap och råd avseende trafikmiljön. Vidare kommer
verket att utveckla en samhällsekonomisk analys av planerade och genomförda trafiksäkerhetsåtgärder.
Trafiksäkerhetsverkets informationsverksamhet inriktas i större utsträckning än tidigare på information om lagar, förordningar och andra
bestämmelser samt motiven till varför de skall efterföljas.
Vad gäller trafikundervisningen i skolorna har verket ett stort ansvar
och verksamheten inom skolområdet tillhör ett av trafiksäk~rhetsverkets
högt prioriterade informationsområden. Även information om de oskyddade trafikanternas problem prioriteras högt. För en utökad verksamhet
erfordras en anslagsförstärkning med 600000 resp. 500000 kr.
Trafiksäkerhets verket har i sin anslagsframställning föreslagit följande
I . Pris- och löneomräkning m. m. I 254 000 kr.
2. Huvudalternativet innebär en höjning av anslaget med 779000 kr.
Huvudalternativet ingår som del i en rullande plan som innebär en real
reducering av anslaget med 10% under den framförliggande femårsperioden.
Huvudalternativet kan uppnås genom dels en indragning av en tjänst,
dels en minskning av lokalkostnader och expensmedel och dels en reducering av informationsmedel och medel för materialundersökningar m. m.
Den ifrågavarande tjänsten är placerad i distriktsorganisationen.
3. För sin informationsverksamhet beräknar trafiksäkerhetsverket ett
ytterligare medelsbehov av I 100000 kr. Den utökade informationsverksamheten gäller områdena barn och skola och oskyddade trafikanter.
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Föredragandens överväganden
För nästa budgetår bör medel för verksamheten beräknas enligt huvudförslaget med en reduktion om 2 %. Jag delar vidare trafiksäkerhets verkets
uppfattning att en ökad verksamhet inom skolans trafiksäkerhetsundervisning behövs. Övrig sakinformation bör rymmas inom den omräknade
anslagsposten.
1984/85
1000-tal
kr.

Beräknad ändring 1985/86
Trafiksäkerhets verket

HuvudFörealternativ dragande

2035
4500

+ 348
(+ 291)
+ 22
+1360

+348
( +291)
+ 22
+260

+ 453
(+ 383)
+ 22
+ 860

2 550
2

+ 149
0

+ 149
0

+ 150
0

23086

+1879

+779

+1485

60

Personal
Anslag
Förvaltningskostnader
(därav lönekostnader)
Lokalkostnader
Informationsverksamhet
Materialundersökningar.
.. utredningar m. m.
Ovriga utgifter

13999
(I I 089)

Uppbördsmedel
Ersättning för uppdrag

-I

0

0

0

23085

+1879

+779

+1485

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen
föreslår riksdagen
att till Trafiksäkerhetsverker: Trafik och administration för budgetåret 1985/86 anvisa ett förs lagsanslag på 24 570 000 kr.

C 2. Trafiksäkerhetsverket: Fordon och körkort

1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

I 000*
I 000
1000

• Anslaget Trafiksäkcrhetsverket: Uppdragsverksamhet

Från detta anslag betalas löner och omkostnader för fordonsbyrån,
körkortsbyrån samt de delar av kanslibyrån och den regionala organisationen som inte betalas från anslag C I. Förarprov och fordonsinspektion är
de största verksamhetsgrenarna.
Inkomster genom avgifter knutna till verksamheten tillförs trafiksäkerhetsverket.
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Trafiksäkerhetsverkets anslagsframställning
Uppdatering och aktualisering av gällande föreskrifter pågår inom fordonsområdet. Meddelade föreskrifter anpassas i görligaste mån till motsvarande utländska bestämmelser och standard så att tekniska handelshinder och andra olägenheter undviks. Verket deltar i betydande utsträckning i det internationella bestämmelsearbetet.
Genom verkets regionala organisation görs flygande inspektion, inspektion av begagnade bilar hos bilhandlare. teknisk undersökning av fordon
som varit inblandade i trafikolyckor samt bedömning av handikappades
behov av särskild fordonsutrustning.
Arbetet med att utveckla de praktiska och teoretiska förarproven fortsätter. Vidare bedrivs en omfattande provförrättning. Under budgetåret
1985/86 beräknas 230000 förarprov bli genomförda. För att ersätta inträffad och förväntad personalavgång samt anpassa organisationens storlek till
ökningen på förarprovssidan har en utbildning av 15 nya förarprövare
påbörjats.
I sin anslagsframställning redovisar trafiksäkerhetsverket resultatutvecklingen inom förarprovs- och fordonsverksamheten. Redovisningen
har senare kompletterats i samband med verkets årliga taxeöversyn. Verket beräknar att ett överskott på 27 .5 milj. kr. uppkommit till följd av
avvikelse mellan beräknat antal och utfall för utbyte av körkort till behörighet C. Verket har angivit att det inte föreligger något allmänt behov av
avgiftshöjningar för 1985 men att viss kostnadsanpassning bör göras av
framför allt förarprovsavgifterna. En höjning med ca 5 % har föreslagits.

Föredragandens överväganden
I likhet med föregående budgetår bör den del av överskottet som är att
hänföra till prognosernas avvikelser inlevereras till staten. Jag bedömer
överskottet något större än vad trafiksäkerhetsverket gjort och kommer att
föreslå regeringen att trafiksäkerhetsverket skall inleverera 35,0 milj. kr.

Inkomster
Förarprov
Fordon
Övrigt

Utgifter
Förarprov
Fordon
Övrigt

1984/85
milj. kr.

1985/86
milj. kr.

54,0
18,6
10,6

56,9
18.6
7.4

83,2

82,9

55,3
13,8

60,2
15, I
3,8

..,

,

-·"-

71,3

79,l

+11,9

+ 3,8

Särskild inleverans

15,0

35,0

Ackumulerat resultat

72,4

41,2

Resultat
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Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Trafiksäkerlzetsverket: Fordon och körkort för budgetåret
1985/86 anvisa ett förslagsanslag på I 000 kr.

C 3. Trafiksäkerhetsverket: Bil- och körkortsregister m. m.
1983/84 utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

I 000
I 000
I 000

Från detta anslag betalas löner och omkostnader för trafiksäkerhetsverkets registeravdelning. Verksamheten är indelad i områdena fordon, körkort, uppdrag och skyltar.
I verksamhetsområdet fordon ingår bl. a. registrering av fordon och
registerhållning av ägardata och fordonsuppgifter. En stor del av verksamheten gäller uppbörd av vägtrafikskatt.
Verksamhetsområdet körkort omfattar tillståndsprövning, förnyelse eller utbyte samt tillverkning av körkort. Vidare ingår registerhållning av
uppgifter om körkortshavare.
Verksamhetsområdet uppdrag består av funktionerna informationsuttag
och parkeringsanmärkningar. Information kan tas ur registren på magnetband, lista eller etiketter eller genom anslutning av textskärm eller telex.
Verksamheten bedrivs på kommersiella grunder.
Parkeringsanmärkningssystemet administreras av trafiksäkerhetsverket
som uppbär och redovisar felparkeringsavgifter och överlämnar obetalda
ärenden till kronofogdemyndighet för indrivning.
Verksamhetsområdet skyltar omfattar tillverkning och distribution av
registrerings-, saluvagns- och exportvagnsskyltar samt provisoriska skyltar.
Verksamheten är avgiftsfinansierad och kostnaderna för bil- och körkortsregistrering, framställning och distribution av körkort, registreringsskyltar m. m. täcks av registerhållnings- och skyltavgifter samt av särskilda avgifter för körkort. För att täcka kostnaderna för uppbörd av vägtrafikskatt får verket också avräkna ett visst antal kronor per fordonsskatt. En
del av inkomsterna skall täcka kostnaderna vid länsstyrelsernas bil- och
körkortsregister.
Trafiksäkerlzetsverkets anslagsframstiillning

Inom verket sker en översyn av de större rutinerna vad gäller registrering och avställning av fordon samt kontrollmärkessystemet.
Under 1983 påbörjades det s. k. tioårsutbytet av körkort. Vidtagna rationaliseringar i körkortsrutinerna förbilligar verksamheten för både trafiksäkerhetsverket och posten och medför lägre körkortsavgifter för allmänheten. Bildskärmsterminaler har installerats vid verkets lokalkontor. En ny
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rutin med registrering av förvarade körkort innebär ökad säkerhet och
medför en betydande rationalisering.
En ökning sker av informationsuttagen ur registren. Det gäller till övervägande del abonnemangsuttag och frågeverksamhet via terminalanslutningar. Rationaliseringar planeras som förbättrar och förenklar möjligheterna att ta ut informationen. Verksamheten som sker på kommersiella
grunder beräknas ge ökade inkomster som gör det möjligt för verket att
hålla nere registerhållnings- och körkortsavgifterna.
Nuvarande system för utfärdande. betalning och redovisning av parkeringsanmärkningar ses över med syfte att åstadkomma en säkrare datafångst. färre invändningar från allmänheten samt större förståelse för systemet.
I sin anslagsframställning för budgetåret 1985/86 redovisar trafiksäkerhetsverket inkomst- och resultatutveckling. Redovisningen har senare
kompletterats i samband med verkets årliga taxeöversyn. Verket har bedömt det angeläget att en kostnadsanpassning görs av körkortsavgifterna.
Övriga avgifter bedöms kunna hållas oförändrade under 1985.
De avgifter som tas ut för bil- och körkortsregisterområdet skall i första
hand täcka trafiksäkerhetsverkets och länsstyrelsernas kostnader. Vidare
inlevereras till statsverket 3 % av inkomsterna under anslaget för att täcka
vissa övriga verksamhetsanknutna kostnader inom statsförvaltningen.
Enligt trafiksäkerhetsverkets bedömning bör befintlig telefonväxel ersättas med telekommunikationssystem A 345. Likaså bedöms viss försliten
utrustning behöva ersättas och kompletteras. För att i datakommunikationsnätet göra omkoppling av linjer, felsökning m. m. möjlig erfordras ett
separat linjeövervaknings- och omkopplingssystem. Verket har beräknat
dessa investeringar till 3,9 milj. kr. För att effektivisera handläggningen av
yrkestrafikärenden och för att uppnå en rimlig servicenivå för länsstyrelsernas bil- och körkortsregister behövs vidare 69 terminaler till en kostnad
av 1,8 milj. kr.
Föredragandens överväganden
Totala kostnaden för verksamheten beräknas för budgetåret 1985/86
uppgå till 352 milj. kr. varav 124 milj. kr. avser kostnader vid länsstyrelserna. Avgifterna för registerhållning, körkort, skyltar m. m. skall tillsammans med avräknat belopp för uppbörd av fordonsskatt täcka kostnaderna. Med nuvarande avgifter uppskattas inkomsterna till 342 milj. kr.
under budgetåret.
I likhet med tidigare budgetår har trafiksäkerhetsverkets inkomster ökat
utan att utgifterna stigit i motsvarande omfattning. Jag beräknar överskottet till 35,0 milj. kr. Jag kommer att föreslå regeringen att trafiksäkerhetsverket skall inleverera detta belopp.
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Inkomster
Fordon
Körkort
Uppdrag
Skyltar
Övrigt

Utgifter vid traliksäkerhetsverket
Fordon
Körkort
Uppdrag
Skyltar
Övrigt
Inleverans för täckande
av länsstyrelsernas kost·
nader

Kommunikationsdepartementet
1984/85
milj. kr.

1985/86
milj. kr.

230,0
103.7
19,2
21.7
8,7

230,0
63.7
21,2
21,7
4,9

383,3

341,5

109,8
86,3
16,6
21,7
11,2

123,2
45,9
18,9
22,6
16,8

245,6

227,4

113,0

124,3

+24,7

-10,2

Särskild inleverans

50,0

35,0

Ackumulerat resultat

83,6

38,4

Resultat
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Trafiksäkerhetsverkets behov av investeringar kan klaras med hjälp av
tillgängliga likvida medel. Anskaffning av ADB-utrustning får bedömas
tillsammans med statskontoret enligt gällande regler.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Trafiksäkerhetsverket: Bil- och körkortsregister m. m. för
budgetåret 1985/86 anvisa ett förslagsanslag på I 000 kr.

C 4. Bidrag till nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande.

1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

13700000
25800000
25500000

Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande (NTF)
NTF är en ideell förening med övergripande målsättning att öka trafiksäkerheten främst genom utbildning och information. NTF som riksorganisation organiserar och samordnar det frivilliga trafiksäkerhetsarbetet och
stöder de regionala och lokala trafiksäkerhetsorganen. I samverkan med
sina medlemsorganisationer arbetar NTF för att öka de frivilliga krafterna
inom trafiksäkerhetsarbetet.
Medlemmar i NTF är 72 riksorganisationer. 24 länsförbund för trafiksäkerhet samt trafiksäkerhetsföreningarna i Stockholm, Göteborg och
Malmö.
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NTF:s beslutande organ är årsmöte, överstyrelse och arbetsutskott.
Ordföranden i NTF:s överstyrelse och ersättare för denne utses av regeringen, styrelsens övriga ledamöter väljs av årsmötet. Regeringen utser
också en av föreningens revisorer och ersättare för denne. NTF:s kansli är
under verkställande direktören organiserat på ett VD-sekretariat och fem
avdelningar - en fält- och informationsavdelning. en barn-, ungdoms- och
utbildningsavdelning, en produktions- och försäljningsavdelning. en yrkestrafikavdelning och en administrativ avdelning.
NTF har genom sina medlemsorganisationer och länsförbund och de
lokala trafiksäkerhetsorganen ett omfattande kontaktnät och har härigenom goda möjligheter att nå ut till de enskilda trafikanterna. En av NTF:s
viktigaste arbetsuppgifter är att samordna. stimulera och stödja det frivilliga trafiksäkerhetsarbetet.
Den långsiktiga verksamheten i form av bl. a. Barnens Trafikklubb,
verksamhet för barn och ungdom, fortbildning. materialproduktion och
stödet till det regionala trafiksäkerhetsarbetet utgör en omfattande del.
Därutöver genomförs särskilda kampanjer och aktiviteter. För att skapa
ytterligare resurser till kampanjer och aktiviteter genomförs dessa ibland
som samarbetsprojekt.
Basen i NTF:s trafiksäkerhetsarbete är de frivilliginsatser som görs
regionalt och lokalt. En betydande del av de nuvarande resurserna går
också till att stödja den verksamheten. NTF arbetar för och ska fortsätta
att arbeta för att landsting och kommuner i ökad utsträckning ska engageras i och stödja denna verksamhet.
NTF har inom ramen för sin verksamhet en flexibilitet som gör det
möjligt att göra omprioriteringar och möta olika krav som kan komma att
ställas på organisationen på grund av exempelvis förändringar i trafiksäkerhetssituationen.
Genom riksdagens beslut om en omfördelning av informationsmedel
från TSV till NTF har NTF fått ett betydligt utökat ansvarsområde och
större krav ställs därför på NTF.
NTF slutför f. n. en mer utvecklad informations- och långtidsplan. Som
ett led i detta arbete har en studie över NTF:s verksamhetside, vcrksamhetsinriktning och verksamhetsformer färdigställts.
För budgetåret 1985/86 ökas omfattningen av kampanjen om bilens inre
säkerhet. Syftet är att öka bilbältesanvändningen i bilens fram- och baksäten samt att öka barns säkerhet i bilen. Under perioden kommer också
trafikonykterhetsproblemen att särskilt beaktas. Bl. a. kommer bakrusets
effekter att belysas. Den utökade satsningen på oskyddade trafikanter
genom cykel- och mc-aktiviteter som startade 1984 fortsätter. En särskild
kampanj för att öka användandet av fotgängar- och cykelreflexer kommer
också att genomföras.
En brett upplagd kampanj med syfte att minska de unga förarnas andel
av trafikolyckorna startas 1985. Särskild vikt kommer att läggas på bilbäl-
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tesanvändningen och mc-problematiken. Fortsatta informationsaktiviteter
kommer att riktas till gruppen äldre i trafiken.
Medelsbehovet för budgetåret 1985/86 redovisas i det följande.
Intäkter 1985/86 (1000-tal kr.)
Försäljningsverksamhet
Barnens trafikklubb
Bidrag från Försäkringsbranschens Service AB
Intäkter

9700
3 100
8 300
21 IOO

Kostnader 1985/86 (I 000-tal kr.)
Bas verksamhet
Regional och lokal
verksamhet
Barn i trafiken
Barnens Trafikklubb
Ungdom i trafiken
Fortbildning
Förlagsverksamhet
Y rkestrafikverksamhet
Äldre i trafiken
Effektmätningar
Särskilda aktiviteter
Bilens inre säkerhet
Unga i trafiken
Trafiknykterhet
Motorcykel

Cykel
Reflexanvändning
Sommarkampanj
Övrigt
Kostnader
Resultatunderskott exkl. statligt anslag för budgetåret
1985/86 (1000-tal kr.)

8000
3600
6600
2000
1900
9700
700
300
I 300
5000
2000
500
2000

I 000
I 000
I 000
1300
47900
26800

För budgetåret 1984/85 utgår enligt riksdagens beslut ett statsbidrag till
NTF med 22.8 milj. kr. samt 3,0 milj. kr. avseende extraordinära insatser
på motorcykel- och cykelområdet. NTF bedömer att en uppräkning av det
ordinarie bidragsanslaget med 2,0 milj. kr. bör göras med hänsyn till
kostnadsförändringar. Vidare hemställer NTF om extra bidrag om 2,0 milj.
kr. för att kunna fortsätta den under l 984 påbörjade motoreyklistfortbildningen. Det sammantagna bidragsbehovet uppgår därigenom till 26,8 milj.
kr. för budgetåret 1985/86.
Föredragandens överväganden
Det ordinarie statsbidraget till NTF bör räknas upp till 23,5 milj. kr. för
budgetåret 1985/86.
I föregående års budgetprop. redovisade jag att den under ca 10 år
nedåtgående olyckstrenden brutits och att en viss ökning av dödade och
skadade trafikanter uppkommit. Olycksökningen var mest påtaglig i fråga
om motorcyklister och cyklister.
Under 1984 har därför en särskild grupp - ledningsgruppen för mc- och
cykelfrågor - haft regeringens uppdrag att lägga fram och genomföra
åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten för nämnda trafikantgrupper.
Olycksstatistik för 1984 visar att man bör fortsätta intensivt med detta
arbete även framöver. NTF har i sin anslagsframställning angivit att man
också har för avsikt att göra så. Jag bedömer att det även nästa budgetår
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behövs en koncentrerad insats på detta område. För att kunna fortsätta
motorcyklistfortbildningen och för att kunna genomföra särskilda aktivi·
teter för cyklisters säkerhet bör NTF få disponera ett extra bidrag på
2 milj. kr.
Det sammanlagda statsbidraget till NTF bör fastställas till 25,5 milj. kr.
för budgetåret 1985/86.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Bidrag till nationalföreningen för trafiksäkerhetens främ·
}ande för budgetåret 1985/86 anvisa ett anslag på 25 500000 kr.
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JÄRNVÄGAR

Statens järnvägar (SJ) är ett affärsdrivande verk, som bedriver gods- och
persontrafik på järnväg samt buss- och färjetrafik. I ''dotterbolagen" GDG
Biltrafik AB, AB Gävle Vagnverkstad, AB Landtransport, ASG AB, AB
Swedcarrier samt AB Trafikrestauranger bedrivs kompletterande verksamhet.
D I. Statens järnvägar
(I 000-tal kronor)

1983/84
1984/85

lng. behållning

Anslag

Utgift

235 800
485 200

2 226 400

1977000
2 267 300

I 898 800

Från anslaget betalas investeringar vid statens järnvägar exkl. investeringar inom det ekonomiska försvaret som betalas genom ett särskilt
anslag D 3. Försvarsinvesteringar vid statens järnvägar.
SJ:s ans/agsframställning
SJ har i sin anslagsframställning för budgetåret 1985/86 begärt
- att medel för den planerade investeringsverksamheten anvisas inom en
investeringsram på 2 460 milj. kr.
- att verket får bemyndigande att träffa finansieringsavtal med EUROFIMA. alternativt leasingavtal. inom en ram motsvarande 50 milj. kr.
- att verket får bemyndigande att trälTa leasingavtal med SJ-Invest AB för
godsvagnmateriel inom en ram på 20 milj. kr.
- att verket får utnyttja medel som anvisats i investcringsram för budgetåret 1984/85 men som ännu inte utnyttjats vid 1984/85 års utgång
- att investeringar i ersättningsberättigade järnvägslinjer samt 25 procent
av använt belopp med anledning av investeringar för lokaltågstrafiken i
Storstockholm inte skall tillföras statskapitalet
- att verket på den del av det ersättningsberättigade järnvägsnätet som
ligger utanför riksnätet och inlandsbanan får genomföra icke avtalsreglerade investeringar för 44,5 milj. kr.
Föredragandens öven•äganden
Regeringen har för avsikt att i vår lägga _fram en särskild proposition om
järnvägspolitiken och om statens järnvägars verksamhet. I avvaktan härpå
bör anslaget till Statens järnvägar nu tas upp med oförändrat belopp.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att. i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till Statensjiirnvägar
för budgetåret 1985/86 anvisa ett reservationsanslag på
1898800000 kr.
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D 2. Ersättning till statens järnvägar för vissa tjänster
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag

1458000000
1511400000

Från anslaget betalas ersättning till SJ för samtliga sådana tjänster som
är önskvärda från samhällsekonomiska utgångspunkter men som inte är
företagsekonomiskt motiverade för SJ som affärsföretag.

SJ:s

anslag~framställning

I sin anslagsframställning begär SJ ersättning med sammanlagt I 604
milj. kr. Av detta belopp avser 1324 milj. kr. drift av icke lönsamma
järnvägslinjer, 10 milj. kr. medel för förstärkt underhåll på bandelar som
inte tillhör riksnätet. 2,0 milj. kr. bibehållande av olönsamma järnvägsstationer på affärsbanenätet, 50 milj. kr. trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder
vid järnväg5korsningar och 38 milj. kr. för vissa andra kostnader vid
järnvägskorsningar. Vidare begär SJ ersättning för fortsatta rabattåtgärder
i persontrafiken med 180 milj. kr.

Föredragandens ö1•erväganden
Jag avser att i regeringens proposition om järnvägspolitiken som kommer att läggas fram i vår behandla statens järnvägars verksamhet. I avvaktan härpå bör anslaget nu tas upp med oförändrat belopp.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att. i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till Ersättning till
statens järnvägar för vissa (iänster för budgetåret 1985/86 anvisa
ett anslag på 1511400000 kr.

D 3. Försvarsinvesteringar vid statens järnvägar
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

11141000
11500000
13 050000

Från anslaget betalas investeringar inom det ekonomiska försvaret. SJ
har beräknat anslagsbehovet för budgetåret 1985/86 till 12,6 milj. kr., en
ökning i förhållande till innevarande budgetår med l, 1 milj. kr. Chefen för
försvarsdepartementet har tidigare i dag anmält bl. a. programplaner för
det ekonomiska försvaret och därvid redovisat sin syn på delprogrammet
Järnvägstransporter. Efter samråd med honom har jag beräknat medclshchovet för budgetåret 1985/86 till 13 050 000 kr.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Förn•arsinvesteringar vid statens järnvägar för budgetåret
1985/86 anvisa ett reservationsanslag på 13 050 000 kr.
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SJÖFART

Sjöfartsverket
Sjöfartsverket är central förvaltningsmyndighet för ärenden som rör
sjöfarten i den mån handläggningen inte ankommer på annan myndighet.
Verksamheten skall bedrivas med huvudsaklig inriktning på handelssjöfarten. Vid sjöfartsverket finns också en särskild enhet för handläggning av
ärenden som gäller landtransporter av farligt gods.
Sjöfartsverket tillämpar programbudgetering. Verksamheten är indelad i
programmen Farledsverksamhet (anslagen E I och E 2), Fartygsverksamhet (anslaget E 3) och Övrig verksamhet (anslaget E 5). Farledsverksamheten exkl. isbrytning (fyrväsendet, lotsväsendet och sjökartläggning m. m.)
och fartygsverksamheten finansieras genom direkta avgifter och andra
inkomster från handelssjöfarten. Den statliga isbrytningen, som redovisas
på anslaget E 2 och anslaget E 5 ligger utanför handelssjöfartens kostnadsansvar.

Inkomster i sjöfartsverkets verksamhet
Sjöfartsverkets inkomster kommer i allt väsentligt från de statliga sjöfartsavgifterna - fyravgift. farledsvaruavgift och lotsavgift - och från försäljning av sjökort och publikationer. Dessa inkomster redovisas på särskilda inkomsttitlar på statsbudgetens inkomstsida. Som inkomster under
respektive anslag redovisas vidare ersättning från chefen för marinen för
militär sjökartläggning och inkomster från uppdragsverksamhet och uthyrning. Det bidrag som hittills utbetalats från jordbruksdepartementets huvudtitel för fiskets andel av sjöfartsverkets kostnader föreslås fr. o. m.
nästa budgetår genom en anslagsteknisk överföring finansieras från anslaget E 5. Övrig verksamhet. Från detta anslag får sjöfarts verket också
ersättning för fritidsbåttrafikens andel av verkets kostnader inom farledsverksamheten. Den huvudsakliga inkomstkällan under anslaget E 3. Fartygsverksamhet utgörs av stämpelskatter från fartygsförsäljningar.

Ekonomiskt resultat budgetåret 1983184
Sjöfartsverkets inkomster som är relaterade till farledsverksamheten fyr- och farleds varuavgifter. lotsavgifter och försäljning av sjökort - uppgick budgetåret 1983/84 till 383,8 milj. kr. och övriga inkomster till 32.9
milj. kr. Mot dessa inkomster skall ställas kostnaden för farledsverksamheten exkl. isbrytning som för budgetåret 1983/84 uppgick till 378,2 milj.
kr. Efter avskrivningar och förräntningskrav innebär utfallet för budgetåret 1983/84 ett överskott på ca 38 .5 milj. kr.
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Resultatet innebär en kraftig ökning av överskottet jämfört med föregående budgetår. Utfallet innebär d~ssutom en markant resultatförbättring,
ca 24 milj. kr., jämfört med den prognos som verket redovisade i sin
anslagsframställning. Förklaringen ligger enligt verket i att konjunkturuppgången kom snabbare än beräknat. Framför allt ökade exporten av torrlastgods kraftigt. Även oljeimporten översteg prognosen. U tgiftssidan påverkades gynnsamt av att kapitalkostnaderna blev lägre än beräknat. Verket hänvisar också till att återhållsamhet beträffande driftskostnaderna har
bidragit till det goda resultatet.

Resultatberäkningar för budgetåren 1984185 och 1985186
Sjöfartsverkets bedömning av inkomstutvecklingen under budgetåren
1984/85 och 1985/86 utgår från en viss volymökning i utrikestrafiken under
år 1984/85 och en oförändrad volym under år 1985/86. Verket räknar inte
med samma utveckling beträffande mineraloljor, beroende på antagen
lageravveckling och en allmän volymminskning under år 1986/87.
Sjöfartsverkets avgifter höjdes den 15 november 1983 med 4%. Verket
aviserade i förra årets anslagsframställning en generell höjning av de allmänna sjöfartsavgifterna med 6% från den I januari 1985. Mot bakgrund
av den gynnsamma inkomstutvecklingen bedömer verket att förräntningskravet kan uppnås under budgetåret 1984/85 utan att avgiftsnivån
behöver höjas under år 1985 som tidigare aviserats.

E 1. Farledsverksamhet, exkl. isbrytning
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

345 320000
366380000
385 273000

Från anslaget betalas den del av utgifterna under programmet Farledsverksamhet som hänför sig till farledsutmärkning, radionavigering, lotsväsendet, sjökartläggning och vissa kostnader inom sjöräddningsväsendet.
Vidare betalas från anslaget bl. a. utgifterna för administration hänförlig till
farleds verksamheten.

Sjöfartsverkets anslagsframställning
För budgetåret 1983/84 anvisades 346, 1 milj. kr. till Farleds verksamhet
exkl. isbrytning. Trots avtalsenliga löneökningar på 17 ,3 milj. kr. blev
utfallet på anslaget ca 0,8 milj. kr. lägre än det anvisade beloppet. Det
gynnsamma utfallet förklaras till stor del av att kapitalkostnaderna blivit
mindre än beräknat beroende på att förbrukningen av investeringsmedel
legat lägre än disponibla investeringsmedel. Återhållsamhet beträffande
driftskostnaderna har också bidragit till det gynnsamma resultatet.
Bruttokostnaden för verksamheten budgetåret 1985/86 under anslaget
5 Riksdagen 1984185. I sam/. Nr /00. Bilaga 8
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Farledsvcrksamhet exkl. isbrytning beräknas av sjöfartsverket till 415,7
milj. kr., vilket är en ökning jämfört med innevarande budgetår på ca 14,0
milj. kr. Pris- och löneomräkningen uppgår enligt verket till 22.8 milj. kr. I
beloppet ingår 650000 kr. för sjömätning vid reservlossningsplatser enligt
programplan för .det ekonomiska försvaret. Intäkterna under anslaget beräknas till 35,2 milj. kr. varav 25,2 milj. kr. avser ersättning för vissa
fritidsbåtkostnader från anslaget E 5. Övrig verksamhet, 3,9 milj. kr. ersättning för militär sjökartläggning, 4,5 milj. kr. bidrag från jordbruksdepartementets huvudtitel avseende fiskets andel av sjöfartsverkets kostnader för farledsverksamheten och resterande 1,7 milj. kr. intäkter från
uthyrning och från viss uppdragsverksamhet. Efter avdrag för intäkter
under anslaget blir anslagsbelastningen för budgetåret 1985/86 enligt sjöfartsverkets förslag 380,5 milj. kr. att jämföra med 366.4 milj. kr. för
innevarande budgetår.
I sitt budgetförslag redovisar verket besparingar på ca 6,7 milj. kr. Den
största besparingen som är beräknad till 3,8 milj. kr. gäller fotsväsendet.
Det är i det sammanhanget enligt verket fråga om en fortsatt anpassning till
sjöfartens ändrade struktur och servicebehov. Genom samordning inom
och mellan lotsplatser samt ökat utnyttjande av tekniska hjälpmedel beräknas personalstaten kunna minskas genom naturlig avgång med 19 tjänster
budgetåret 1985/86. Besparingen innebär enligt verket inte avbemanning
av någon plats i yttre kustområdet och inte heller nedläggning av någon
enskild lotsplats.
Inom fyrväsendet beräknar verket besparingen till ca 1,4 milj. kr. Detta
kan åstadkommas genom en fortsatt ombyggnad av fyrar för att minska
energiförbrukningen och genom besparingar i mistsignalanläggningar och i
deccastationernas drift- och underhållskostnader. Vidare ingår i besparingen en neddragning med tre tjänster på ett av verkets lotsdistriktsfartyg som
innebär en viss reducering av fartygskapaciteten på norrlandskusten.
Av övriga besparingar gäller 870000 kr. sjökartläggningen. Beloppet
avräknas mot de kapitalkostnader som frigörs vid försäljningen av sjömätningsfartyget Johan Månsson. Inom administrationen tar verket upp
324000 kr. i besparing. Detta uppnås genom lägre hyreskostnader och
genom indragning av en vakantsatt assistenttjänst. Slutligen ingår bland
övriga besparingar ca 320000 kr. som gäller ersättningen till televerket för
vissa radiotjänstkostnader och Södertälje kanal.
Verket har vidare reducerat anslaget med 157000 kr. som avser vissa
kostnader för bemanning av Kullens fyr. Beloppet tas i stället upp under
anslaget E 5. Övrig verksamhet, där Kullens fyr redan ingår under anslagsposten bemanning av fyrar av regionalpolitiska skäl. Verket har samtidigt i
sitt budgetförslag fört över kostnader och intäkter som uppgår till ca 1,0
milj. kr. för U nderstens fyr till anslaget E 5. Verket har också till anslaget
E 5 fört över redovisningen av sådana fyrar som efter automatisering är
bemannade och där sjöfartsverket bidrar med sammanlagt ca 230 000 kr.
till annan huvudman.

Prop. 1984/85: 100

Bilaga 8

Kommunikationsdepartementet

67

Föredragandens överväganden
Sjöfartsverkets uppgifter i farledssystemet är att verka för en effektiv
och säker framkomlighet för sjöfarten. En samtidig restriktion vid avvägningen av olika åtgärder för sjösäkerheten och framkomligheten är kravet
på kostnadstäckning. Den affärsmässiga inriktningen kräver fortlöpande
insatser i rationaliserande och effektiviserande syfte för att begränsa behovet av avgiftshöjningar.
Sjöfartsverket har de två senaste budgetåren redovisat gynnsamma ekonomiska resultat. En positiv trafikutveckling, genomförda rationaliseringar och att olika möjligheter till besparingar i den löpande verksamheten
tagits till vara, har stor del i de goda resultaten. Stora rationaliseringsvinster har under flera år kunnat göras inom fyrväsendet och lotsväsendet.
Samtidigt har verket i huvudsak kunnat bibehålla servicenivån i verksamheten.
Sjöfartsverket bedömer att kostnadstäckningskravet kan nås under innevarande budgetår utan någon avgiftshöjning under år 1985. Fortsatta rationaliseringar och besparingar är emellertid nödvändiga för att kunna erbjuda sjöfartens intressenter en god farledsservice till lägsta möjliga kostnader. Sjöfartsverket har i sitt budgetförslag redovisat besparingar och rationaliseringar som återspeglar förändringar i efterfrågan på verkets tjänster
och som samtidigt tillgodoser servicekraven. Ett arbete pågår också som
jag nämnde i förra årets budgetproposition med att utarbeta ett förslag till
gemensam organisation för sjöfartsverket och tullverkets kustbevakning
för att därigenom kunna uppnå ytterligare effektivitetsvinster. Arbetet
beräknas vara färdigt i början av år 1985.
Sjöfartsverket har i sin anslagsframställning beräknat bruttokostnaden
för farledsverksamheten, exkl. isbrytning, till ca 415,7 milj. kr., vilket
innebär en ökning med ca 14,0 milj. kr. jämfört med innevarande budgetår.
Förutom kompensation för löne- och prisstegringar inkl. kapitalkostnader
som verket beräknar till ca 22,2 milj. kr. ingår i verkets förslag 650000 kr.
för sjömätning vid reservlossningsplatser enligt programplanen för det
ekonomiska försvaret. Eftersom denna åtgärd inte bör belasta handelssjöfartens kostnadsansvar kommer jag att behandla denna fråga vid min
föredragning av anslaget E5. Övrig verksamhet.
När det gäller verkets prisomräkning har jag med undantag för vissa
justeringar för bl. a. byggnads- och fartygsunderhåll och bränsle inget att
erinra. Beträffande löneomräkningen skall tillägg göras för s. k.
L-ATF-åtgärder med ca 1,3 milj. kr. Vid löneomräkningen har jag också
tagit hänsyn till kostnaderna för det nya arbetstidsavtal för sjöfartsverkets
lotsar som gäller från den I november 1984. Avtalet ger nya förutsättningar
för ett mer flexibelt arbetstidsuttag som är anpassat till trafikens variationer. Avtalet ger samtidigt långsiktiga rationaliseringsmöjligheter.
Vid mina anslagsberäkningar för nästa budgetår har jag utgått från
verkets föreslagna besparingar. Den beloppsmässigt största besparingen
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gäller lotsväsendet. Den uppnås genom en minskning av personalstaten
med 19 tjänster i samtliga fall genom naturlig avgång. Som framgår av
verkets redovisning kommer nuvarande servicenivå i huvudsak att kunna
upprätthållas. Besparingen leder inte heller till att någon lotsplats dras in.
När det gäller verkets föreslagna överföring till anslaget E5. Övrig
verksamhet av kostnader och intäkter för fyrar som efter automatisering är
bemannade godtar jag i huvudsak verkets förslag. De bidrag som sjöfartsverket betalar till olika huvudmän för fortsatt bemanning, ca 230000 kr.,
förutsätter jag i allt väsentligt är baserade på ett alternativkostnadsresonc·
mang för drift och underhåll. Kostnaderna bör därför också belasta anslaget E I.
Sjöfartsverkets ersättning till televerket för radiotjänst åt sjöfarten beräknar jag för nästa budgetår till totalt 13,7 milj. kr. varav ca 12,2 milj. kr.
gäller anslaget E 1. Merparten av beloppet avser de insatser televerkets
kustradiostationer svarar för inom sjöräddningsområdet. Inom ramen för
bl. a. IMO- och INMARSAT-samarbetet pågår överväganden om framtida
sjösäkerhets- och kommunikationssystem. Televerket har nyligen efter
samråd med sjöfartsverket anmält svenskt intresse för att den kommande
generationen INMARSAT-satelliter utrustas med en speciell nödradiotjänst för fartyg i INMARSAT-systemet.
Jag beräknar sammanfattningsvis bruttokostnaden under anslaget för
nästa budgetår till 420484000 kr. Av beloppet gäller 301,0 milj. kr. lotsoch fyrväsendet och 55,0 milj. kr. sjökartläggning. Bidrag och andra inkomster under anslaget beräknar jag till ca 35,2 milj. kr. Den största posten
gäller ersättningen för vissa fritidsbåtkostnader (25 177 000 kr.) som anvisas under anslaget E 5. Övrig verksamhet. Ersättningen från chefen för
marinen för den militära sjökartläggningen är beräknad till 3 850000 kr.
Fiskets andel av sjöfartsverkets kostnader under anslaget E I beräknar jag
efter samråd med chefen för jordbruksdepartementet till 4 533 000 kr. Ersättningen föreslås fr. o. m. nästa budgetår utgå från anslaget E5. Övrig
verksamhet i stället för som tidigare från anslag på jordbruksdepartementets huvudtitel. Sjöfartsverkets kostnader för farlcdsverksamheten inom
det ekonomiska försvaret beräknar jag efter samråd med chefen för försvarsdepartementet till 1989000 kr. under anslaget E I. Jag förordar därför
ett anslag på ca 385,3 milj. kr. för budgetåret 1985/86.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Farledsverksamhet exkl. isbrytning för budgetåret 1985/86
anvisa ett förslagsanslag på 385 273 000 kr.
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E 2. Isbrytning
1983/84 utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

132 114000

173500000
175500000

Från anslaget betalas den del av utgifterna under programmet Farledsverksamhet som är att hänföra till statens isbrytningsverksamhet.
Sjöfartsl'erkets ans/agsframställning

För budgetåret 1983/84 anvisades 167.5 milj. kr. under anslaget isbrytning. Beroende på den lindriga isvintern blev utfallet på anslaget 132, I
milj. kr. Den genomförda ombyggnaden av isbrytaren Ymer till tjockoljedrift beräknas ha sparat 1,3 milj. kr. i bränslekostnader. Jämfört med
närmast föregående vintrar har trafiken på svenska hamnar i Bottenviken
och Bottenhavet ökat markant under tider som krävt insatser av isbrytare.
Ökningen under 1983/84 av antalet fartygsanlöp under perioden januariapril uppgick för Bottenviken till 28 % och för Bottenhavet till 13 %.
Godsmangden ökade under samma period med 22 % respektive 16%.
För budgetåret 1985/86 beräknar sjöfarts verket kostnaden till 177 .6 milj.
kr. Pris- och löneomräkningen uppgår till ca 6,3 milj. kr. Verket räknar
med att kunna spara ca 1,5 milj. kr. genom övergången till tjockoljedrift på
de stora isbrytarna. Därutöver beräknas underhållskostnaderna kunna
minskas med 0,7 milj. kr. genom att rutinmässigt underhåll i större utsträckning än hittills utförs med egen personal och genom en övergång till
ett mer behovsanpassat underhållsarbete.
Föredragandens överväganden

Jag förordar efter en mindre justering av verkets prisomräkning av olja
och fartygsunderhåll ett anslag på 175,5 milj. kr. för isbrytning nästa
budgetår. Av anslaget är 1626000 kr. beräknat för administration. Intäkterna under anslaget är beräknade till ca 50000 kr.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Isbrytning för budgetåret 1985/86 anvisa ett förslagsanslag på
175500000 kr.

E 3. Fartygsverksamhet
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

30664000
30600000
31491000

Från anslaget betalas utgifterna för sjöfartsverkets uppgifter som gäller
säkerheten ombord på fartyg, skyddet av den marina miljön från påverkan
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av fartyg och last samt uppgifter som gäller de ombordanställdas sociala
förhållanden på fartygen. Förutom tillsynsuppgifter inrymmer verksamheten kontroll av farleders utmärkning och arbete med normer och föreskrifter. Inom programmet Fartygsverksamhet ingår också enheten för landtransporter av farligt gods (LFG) och det nya sjömansregistre!.

Sjöfartsverkets anslagsframställning
För budgetåret 1983/84 anvisades 29,4 milj. kr. Utfallet blev efter avtalsenliga löneökningar på I. 7 milj. kr. 30,6 milj. kr. Sjöfarts verket beräknar
bruttokostnaden för budgetåret 1985/86 till ca 36,2 milj. kr. Pris- och
löneomräkningen uppgår till ca 1,6 milj. kr. I sitt förslag tar verket upp en
besparing på ca 0,6 milj. kr. Besparingen uppnås genom indragning av tre
tjänster.
Sjöfarts verket beräknar inkomsterna under anslaget till ca 5,0 milj. kr.,
vilket ger ett anslagsbehov på ca 31.3 milj. kr. Av inkomsterna är ca 2,4
milj. kr. hänförliga till ersättningen för det nya sjömansrc:gistret och ca I, I
milj. kr. för LFG från anslaget E 5. Övrig verksamhet. Vidare ingår i
verkets anslagsframställning bidrag från nionde huvudtiteln med 1.2 milj.
kr. för viss taxejämkning när det gäller säkerhetstillsyn av fiskefartyg.

Föredragandens överväganden
Jag förordar efter endast en smärre justering av verkets prisomräkning
och tillägg för L-ATF-åtgärder sjöfartsverkcts anslagsberäkning. Bruttokostr.aden blir enligt mitt förslag 36 464 000 kr. Inkomsterna beräknar jag
till 4973000 kr. Av inkomsterna är ca 4,7 milj. kr. hänförliga till överföringar från anslaget E 5. Övrig verksamhet. Fr. o. m nästa budgetår ingår i
detta belopp ca l,2 milj. kr. för viss taxejämkning avseende säkerhetstillsyn av fiskefartyg. Bidraget har tidigare betalats från nionde huvudtiteln.
Jag förordar därför ett anslag på ca 31,5 milj. kr. för nästa budgetår.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Fartygsverksamhet för budgetåret 1985/86 anvisa ett förslagsanslag på 31 491 000 kr.

E 4. Sjöfartsmateriel m. m.
Budgetår

lng. behållning

Anslag

Utgift

tusental kr.
1983/84
1984/85
1985/86 verket
föredraganden
• exkl. 5 % marginal

34 586
17783
]()()

100

35900
56160
50610*
51040

52 703
73 843
50710
48710
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Från anslaget betalas utgifterna för sjöfartsverkets investeringar i fartyg,
båtar, fyrar, fyr- och telemateriel samt i farleder m.m. Räntor och avskrivningar på investerat kapital påverkar kostnaderna för farleds- och fartygsverksamheten. Medel för att bestrida de årliga kapitalkostnaderna ingår i
anslagen för farleds- och fartygsverksamheten.

Sjöfartsverkets anslagsframställning
För nästa budgetår räknar sjöfartsverket med en medelsförbrukning på
ca 50,7 milj. kr. och ett anslag på 50,6 milj. kr. I verkets förslag ingår ca
12,0 milj. kr. för ny- och ombyggnad av fyrar. I0,8 milj. kr. för fyr- och
telemateriel. Investeringarna inom lotsväsendet uppgår i förslaget till ca
9.1 milj. kr. och avser bl.a anskaffning av en tung lotsbåt, motorbyten i
äldre lotsbåtar och materiel till lotsplatser.
För investeringar inom sjökartläggningen begär verket ca 7 ,4 milj. kr.
varav ca 5,8 milj. kr. gäller utrustning för sjömätning och sjökortsframställning. Verket tar vidare upp 4,4 milj. kr. för teknisk utrustning till
isbrytarna.

Föredragandens överväganden
Verkets föreslagna investeringar gäller i huvudsak ersättningsanskaffningar som görs både i säkerhetshöjande och rationaliserande syfte. Av det
föreslagna beloppet avser 4,5 milj. kr. fyrar i Ålands hav som beräknas
vara färdiga under år 1985 enligt sjöfartsverkets och finska sjöfartsstyrelsens gemensamma planer. Resterande medel för fyrarna, ca 7,5 milj. kr.,
finansierar sjöfartsverket under innevarande budgetår genom omprioritering och viss senareläggning av andra investeringar.
Jag förordar en medelsförbrukning på 48,7 milj. kr. vilken i allt väsentligt
överensstämmer med verkets förslag. Med hänsyn till en marginal på 5 %
ger detta ett anslag på 51,0 milj. kr. för nästa budgetår. Med hänsyn tagen
till omfattningen och karaktären av sjöfartsverkets investeringar förordar
jag att verket på samma sätt som tidigare år ges ett beställningsbemyndigande på högst 5 milj. kr. för leveranser av sjöfartsmateriel under budgetåret 1987/88.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att
I. medge att sjöfartsverket lämnas ett beställningsbemyndigande på
högst 5 000000 kr. för leveranser av sjöfartsmateriel under budgetåret 1987/88,
2. till Sjöfartsmateriel m. m. för budgetåret 1985/86 anvisa ett reservationsanslag på 51 040 000 kr.

E 5. Övrig verksamhet
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

28421000
37111000
42458000
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Från anslaget betalas utgifterna för viss radiotjänst åt sjöfarten, vissa
kostnader för sjöfartsverkets omlokalisering, åtgärder mot vattenförorening från fartyg, särskild undersökningskommission vid sjöolyckor. bemanning av fyrar av regionalpolitiska skäl. Vidare finansieras från anslaget
vissa kostnader för internationellt samarbete på sjöfartsområdet, vissa
fritidsbåtkostnader, sjömansregistret samt enheten för landtransporter av
farligt gods. Vidare föreslås viss ersättning från anslaget till Vänerns
seglationsstyrelse för fritidsbåtkostnader på Vänern. Ett engångsbelopp
för sjömätning vid reservlossningsplatser tas upp på anslaget för nästa
budgetår. Sjöfarts verkets tidigare bidrag från jordbruksdepartementets huvudtitel avseende yrkesfisket tas fr. o. m. nästa budgetår också upp på
anslaget.
Sjöfartsverkers anslagsframställning

För budgetåret 1985/86 beräknar sjöfartsverket bruttokostnaden för Övrig verksamhet till ca 37 ,5 milj. kr. Efter avdrag för intäkter som huvudsakligen utgörs av bidrag från olika intressenter för vissa bemanningskostnader, blir anslagsbelastningen i sjöfartsverkets förslag ca 36,0 milj. kr.
Pris- och löneomräkningen uppgår till ca 3,4 milj. kr. varav ca 1,0 milj. kr.
är kostnader för bemanning av Understens fyr som tidigare redovisades
under anslaget E 1. Samtidigt tar verket upp ett bidrag från utomstående
intressent med samma belopp som inkomst under anslaget. Verket har
vidare fört över 388 000 kr. till anslaget som avser kostnader för fortsatt
bemanning av automatiserade fyrar som tidigare belastat handelssjöfarten
via anslaget E I. Av beloppet avser 157 000 kr. Kullens fyr och 231 000 kr.
sådana bidrag som sjöfartsverket betalar till annan huvudman för fortsatt
bemanning. I det begärda beloppet för vissa fritidsbåtkostnader, ca 25,2
milj. kr.. ingår också för nästa budgetår ett mindre belopp, 325 000 kr., för
flygfotografering för båtsportkort.
Föredragandens överväganden

Anslaget E 5 är i huvudsak ett finansieringsanslag för sådan verksamhet
som sjöfartsverket bedriver under anslagen E 1 och E 3, som inte skall
belasta handelssjöfartens kostnadsansvar. Som jag redan berört vid min
föredragning av anslaget E 1 har verket föreslagit överföring av vissa
kostnader som gäller fyrar med fortsatt bemanning där antingen sjöfartsverket eller annan huvudman står som huvudman. Jag godtar verkets
överföring av dessa kostnader med undantag för 231000 kr. som avser
bidrag till annan huvudman på närmast affärsmässiga grunder. När det
gäller verkets pris- och löneomräkning har jag i huvudsak ingen erinran.
Vid mina anslagsberäkningar för nästa budgetår har jag tagit upp 575 000
kr. som avser ersättning till Vänerns seglationsstyrelse för den utmärkning
för fritidsbåtar seglationsstyrelsen bedriver på Vänern. Ersättningen har
tidigare år utgått från jordbruksdepartementets huvudtitel. Jag vill i det
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sammanhanget dra paralleller med det bidrag sjöfarts verket får under detta
anslag för motsvarande verksamhet i andra farledsområden. Den ersättning jag nu förordar avser kalenderåret 1985. Samtidigt bör regeringen
bemyndigas att medge att seglationsstyrelsen får planera för en utmärkning
av ungefär samma omfattning under år 1986. I mitt förslag för nästa
budgetår har jag också efter samråd med chefen för försvarsdepartementet
beräknat 650000 kr. för sjömätning vid reservlossningsplatser enligt programplanen för det ekonomiska försvaret.
Under anslaget har jag vidare efter samråd med chefen för jordbruksdepartementet tagit upp 5, 7 milj. kr. för yrkesfiskets andel av sjöfarts verkets
farledskostnader och för viss taxejämkning när det gäller säkerhetstillsyn
av fiskefartyg. Kostnaderna har tidigare belastat jordbruksdepartementets
huvudtitel.
Jag förordar ett anslag på ca 42,5 milj. kr. för nästa budgetår. Mitt
förslag fördelat på delprogram framgår av följande sammanställning.
Delprogram

1983/84
Utfall

1984/85
Anvisat

Beräknat 1985/86
Verket

Föredraganden

tusental kr.
I. Radiotjänst åt sjö-

farten
2. Omlokaliseringskostnader
3. Åtgärder mot vattenförorening från fartyg
4. Särskild undersökningskommission vid sjöolyckor
5. Bemanning av fyrar av
regionalpolitiska skäl
6. Bidrag till vissa intemationella organisationer m. m.
7. Vissa kostnader för
fritidsbåttrafik och
yrkesfiske
8. Enheten för landtransporter av farligt gods
9. Vissa kostnader för
sjömansregistret
10. Sjömätning vid reservlossningsplatser
Summa kostnader
Avgår intäkter
Under anslaget
Summa utfall/anslag

•
••

665

1450

1450

1450

3122

3426

3483

3 259

344

93

101

101

1918

1858

3340

3 125

293

356

422

396

20602

25803

25 177

31 485**

I 085

1080

I 123

I 123

1223

2005

2369

2369

29252

36072

37466

43959

461

I 501

I 501

35611•

35965

42458

650

831
28421

exkl. I 500 som anvisats för beredskapsanpassning av kustradion
varav 5 733 överfört från annan huvudtitel
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Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att
I. godkänna det av mig förordade planeringsbemyndigandet avseende Vänerns seglationsstyrelse,
2. till Övrig verksamhet för budgetåret 1985/86 anvisa ett förslagsanslag på 42458000 kr.

Övriga sjöfartsändamål
E 6. Handelsflottans pensionsanstalt
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

1000
1000
1000

Handelsflottans pensionsanstalt (HPA) handlägger ärenden om pensionering av sjömän enligt kungörelsen (1972:412) om sjömanspension (ändrad senast 1980:432).
Enligt lagen (1981 :691) om socialavgifter skall arbetsgivare som sysselsätter sjömän betala sjömanspensionsavgift.
Kostnaderna för pensionsanstaltens administration betalas med dessa
avgifter. Av dessa medel tas ett så stort belopp i anspråk till pensionsanstalten, som motsvarar summan av anstaltens avlöningar och omkostnader
med avdrag för 1000 kr. Sistnämnda belopp utgör den anslagsmässiga
nettoutgiften.
Föredragandens öven·äganden
1984/85

Beräknad ändring 1985/86
Pensionsanstalten

Föredraganden

Anslag
Lönekostnader
Sjukvård
Reseersättningar
Lokalkostnader
Expenser
Utbetalningskostnader

959000
2000
21000
154000
68000
235000

-27000

-27000

+28000
+34000

+28000
+34000

1439000

+35000

+35000

Summan av posterna till avlöningar, arvoden och omkostnader blir
1474 000 kr. Till uppbörd under anslaget skall således tas I 473 000 kr.
Medelsanvisningen på statsbudgeten skall ske med oförändrat 1000 kr.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Handelsflottans pensionsanstalt för budgetåret 1985/86 anvisa ett anslag på I 000 kr.
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E 7. Jlandetsnottans kultur- och fritidsråd

1983/84 utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

1000
1000
I 000

Handelsflottans kultur- och fritidsråd (HKF) planlägger, samordnar och
genomför kultur- och fritidsverksamhet för sjöfolk. Rådets verksamhet
inriktas på kulturell service som avses ge en bild av det svenska kulturutbudet genom distribution av TV -kassetter, ljudband, tidningar, litteratur
och film samt biblioteksverksamhet. Rådet ordnar även bl. a. idrottsarrangemang. Rådet har ett omfattande samarbete med bl. a. motsvarande nordiska organisationer och med svenska kyrkan i utlandet samt - när det
gäller idrottsfrågor - med kommuner och idrottsorganisationer.
Från den 1 juli 1976 gäller de riktlinjer för den inriktning, organisation
och finansiering inom handelsflottan som godkänts av riksdagen efter
förslag i prop. 1975/76: 73 (TU 10, rskr 89) och vidare de anvisningar för
verksamheten som lämnats i regleringsbrev för verksamheten under budgetåret 1984/85.
Rådets verksamhet finansieras via handelsflottans kultur- och fritidsfond, som tillförs en viss del, f. n. ca 9,6 milj. kr. dock högst 9,0%, av
nettobeloppet av erlagda statliga fyravgifter.
Över statsbudgeten anvisas ett formellt belopp av 1 000 kr.

HKF:s anslagsframstiillning
Kultur- och fritidsrådet beräknar utgifterna exkl. filmverksamheten till
ca 11,4 milj. kr. som föreslås täckas av fyravgifter.

Föredragandens överväganden
1984/85

Beräknat 1985/86
Kultur- och
fritidsrådet

Utgifter
I. Kultur- och fritidsverksamhet inkl.
filmverksamhet
Inkomster
2. Filmhyror förslagsvis
3. Inkomsträntor
4. Fyr;1vgifter
Beräknat underskott att
utgå ur handelsflottans
kultur- och fritidsfond

Föredr:iganden

10867000

11384000

11384000

I 000
370000
9596000

I 000

0
11383000

I 000
0
11383000

9967000

11384000

Il 384000

900000

0

0
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Det tidigare kravet på självfinansiering av filmverksamheten har slopats.
Verksamheten får i stället, på utgiftssidan, ingå i kultur- och fritidsverksamheten utan att några särskilda medel beräknas för den. Bland inkomster bör dock tilmhyror särredovisas och i budgeten tas upp med förslagsvis
I 000 kr. HKF bör sedan i regleringsbrev bemyndigas att överskrida utgiftsposten Kultur- och fritidsverksamhet med det belopp som motsvaras
av inkomster av filmhyror. I den mån detta inte förslår att täcka kostnaderna för filmverksamheten får resterande behov tas från anslagna medel
för Kultur- och fritidsverksamhet på bekostnad av övrig verksamhet inom
anslaget.
HKF:s verksamhet har under några år finansierats med belintliga medel
på Handelsflottans kultur- och fritidsfond samt med visst belopp dock
högst 9% av fyravgifterna. Numera står i huvudsak inga fonderade medel
till förfogande. Det förhållandet att sjöfartsavgifterna är trafikberoende
och dessutom inte avses höjas under år 1985 kan innebära att avräkningen
på högst 9% inte blir tillräcklig för finansiering av HKF:s verksamhet
budgetåret 1985/86. Mot denna bakgrund förordar jag att regeringen om så
krävs får göra avsteg från den gällande procentavräkningen för finansieringen av HKF:s verksamhet för budgetåret 1985/86.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att
I. godkänna de av mig föreslagna riktlinjerna för finansiering av
Handelsflottans kultur- och fritidsråd,
2. till Handelsjlottans kultur- och fritidsråd för budgetåret 1985/86
anvisa ett förslagsanslag på I 000 kr.

E 8. Ersättning till viss kanaltrafik m. m.

1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

1000
I 000
I 000

Från anslaget kompenseras Trollhätte kanalverk, Vänerns seglationsstyrelse och Stockholms hamn i överensstämmelse med statsmakternas
beslut om att slopa de särskilda passageavgifterna för Väner- och Mälartrafiken (prop. 1978/79:24, TU 6, rskr61). Vidare betalas kostnaderna för
vissa fyrar i Röda havet och ispatrulleringen i Norra Atlanten och för
statsbidrag till vissa hamnar för mottagning av miljöskadligt avfall. Kostnaderna under anslaget avräknas från inkomsttiteln fyr- och farledsvaruavgifter. Över statsbudgeten anvisas ett formellt belopp på I 000 kr.

Föredragandens överväganden
De verkliga kostnaderna under anslaget uppgick för budgetåret 1983/84
till ca 46,3 milj. kr. varav 44,2 milj. kr. avsåg ersättning till Trollhätte
kanalverk och Vänerns seglationsstyrelse. För budgetåret 1985/86 beräk-
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nar jag kostnaderna under anslaget till ca 49 milj. kr. Jag har då räknat med
ca 40 milj. kr. i ersättning till Trollhätte kanalverk och ca 6,7 milj. kr. till
Vänerns seglationsstyrelse.
Den ersättning som utgår till Trollhätte kanalverk från anslaget E 8 har
hittills beräknats för budgetår. Statens vattenfalls verk, till vilket kanalverket hör, kommer fr. o. m. årsskiftet 1984/85 att tillämpa kalenderårsredovisning. Den ersättning som regeringen hittills fastställt i driftstaten för
kanalrörelsen vid budgetårsskiftet kommer i fortsättningen, med det nya
systemet, att behöva fastställas före kalenderårets början. Detta innebär
samtidigt att ersättningen kommer att omfatta del av kalenderår för vilket
det vid tidpunkten för beslutet om driftstat inte anvisats något anslag.
Eftersom det formellt anvisas endast I 000 kr. på anslaget förordar jag att
regeringen inhämtar riksdagens godkännande att ersättningen till Trollhätte kanalverk fortsättningsvis får fastställas för kalenderår.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att
1. godkänna vad jag anfört om ersättningen till Trollhätte kanalverk,
2. till Ersättning till l'iss kana/trafik m. m. för budgetåret 1985/86
anvisa ett förslagsanslag på I 000 kr.

E 9. Lån till den mindre skeppsfarten
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

44600000
40000000
40000000

Kapitaltillgång 30/6 1984
Beräknad kapitalförlust 1983/84

Reservation

12016000

205 543000
3 300000

Anslaget för lån till den mindre skeppsfarten har till syfte att främja en
från allmän synpunkt önskvärd förnyelse av landets bestånd av mindre
fartyg. Lån kan enligt förordningen (1971 :324) om lån till den mindre
skeppsfarten (omtryckt 1980:462) beviljas svenskt rederiföretag för förvärv, ombyggnad eller reparation av mindre fartyg. Företräde till lån skall
ges mindre rederier. Lån beviljas av statens lånenämnd för den mindre
skeppsfarten.

Lånenämndens ans/ag4ramställning
Under budgetåret 1983/84 beviljade lånenämnden 12 lån på sammanlagt
44,6 milj. kr. Lånen har avsett inköp av fem äldre torrlastfartyg och tre
tankfartyg.
Lånenämnden redovisar i sin anslagsframställning att fraktmarknaden
för de mindre tankfartygen varit relativt god och gett möjligheter för
rederierna att förbättra sin ekonomi. Marknaden försämrades emellertid
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under sommaren. Lånenämnden hänvisar till många bedömare som tror på
en gradvis förbättring av fraktmarknaden för tanktonnaget under hösten
1984. För tonfastfartygen har enligt nämnden situationen genomgått en
marginell förbättring under första halvåret 1984, men seglationsintäkterna
är fortfarande klart otillräckliga för att kunna täcka samtliga kostnader.
Trots en ökad utrikessjöfart har denna ökning inte kommit den mindre
skeppsfarten till del.
Beroende på de för närvarande låga fartygsvärdena uppskattar lånenämnden under budgetåret 1983/84 inträffade kapitalförluster till ca 3 milj.
kr. För innevarande budgetår kan den dåliga fraktmarknaden för framför
allt sådana torrlastfartyg som under en längre tid haft likviditetssvårigheter
medföra kapitalförluster på ca 2 milj. kr.
Lånenämnden pekar samtidigt på att det sedan våren 1983 utgående
rederistödet synes ha inneburit en förbättring av låntagarnas betalningsmöjligheter under föregående budgetår. Jämfört med budgetåret 1982/83
har beviljade uppskov av amorteringar halverats till ca 4) milj. kr. av
årsamorteringarna på 20 milj. kr.
När det gäller utlåningen uttalar lånenämnden att det föreligger ett stort
behov av förnyelse av det mindre tonnaget inom rimlig tid om den svenska
andelen av transportkapaciteten skall kunna bibehållas. Modernt andrahands tanktonnage finns endast i begränsad omfattning samtidigt som det
enligt nämnden föreligger små möjligheter att uppnå acceptabel lönsamhet
för nybyggen i nuvarande fraktmarknadsläge. För torrlasttonnaget kan
behovet, enligt nämnden, täckas genom företrädesvis inköp av moderna
andrahands fartyg.
Lånenämnden begär ett anslag på 50 milj. kr. för utlåning nästa budgetår.
Föredragandens överväganden

Jag förordar ett anslag på 40 milj. kr. för utlåning budgetåret 1985/86.
Vid min bedömning av anslagsbehovet har jag tagit hänsyn till befintlig
reservation på anslaget och till den faktiska utlåningen tidigare budgetår.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Lån till den mindre skeppsfarten för budgetåret 1985/86
anvisa ett reservationsanslag på 40000000 kr.

E 10. Stöd till svenska rederier
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

313 419 585
200000000
150000000

Våren 1982 fattade riksdagen beslut om vissa sjöfartspolitiska frågor
(prop. 1981/82:217, TU 37, rskr437). Beslutet innebär bl. a. ett tidsbegrän-
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sat stöd till svenska rederier. Stödet grundas i normalfallet på den sjömansskatt som inbetalats åren 1982-1985. Riksdagen har hösten 1982
beslutat om att medge en tidigareläggning av stödet
år förs. k. kustsjöfartsfartyg. Stödet administreras av nämnden för rederistöd.

ett

Nämndens för rederistöd anslagsframställning

Nämnden anger i sin anslagsframställning att 378 milj. kr. utbetalats i
stöd t. o. m. halvårsskiftet 1984. Av beloppet avser 303 milj. kr. konsolideringsstöd och resterande belopp utvecklingsstöd. För budgetåret
1985/86 beräknar nämnden medelsbehovet till 150 milj. kr. Nämnden har
då tagit hänsyn till kvarvarande balanser från kalenderåren 1981-1983 och
vidare att bidragsprocenten reduceras för kalenderåren 1984 och 1985.
Administrationskostnaderna beräknas för bidragsåret 1985/86 till oförändrat belopp, 875 000 kr.
Föredragandens överväganden

Jag förordar i enlighet med nämndens förslag ett anslag på 150 milj. kr.
för stöd till svenska rederier. Jag godtar också nämndens beräkning av
administrationskostnaderna.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Stöd till svenska rederier för budgetåret 1985/86 anvisa ett
förslagsanslag på 150000000 kr.
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F. LUFTFART
Luftfartsverket driver och förvaltar statens flygplatser för civil luftfart
samt ansvarar för driften av stationsområdena för den civila luftfarten på
militära flygplatser. Luftfartsverket har också till uppgift att i fred svara för
civil och militär flygtrafikledning samt att ha överinseendet över flygsäkerheten för den civila luftfarten. Verket skall vidare utföra trafikala myndighetsuppgiftcr.
Luftfartsverkets ekonomiska mål är att driva verksamheten så att full
kostnadstäckning erhålls och så att ett överskott uppnås som motsvarar
räntekravet på det av staten och berörda kommuner tillskjutna invcsteringskapitalet. Det ekonomiska resultatet för verket uppgick till 90.1 milj.
kr. budgetåret 1983/84.
Under 1970-talet skedde en kraftig utbyggnad av flygplatser och trafikledningssystem. De omfattande investeringarna har lett till att luftfartsverket f. n. inte helt kan uppfylla sitt förräntningskrav.
Riksdagen beslutade år 1981 att en statlig trafikflygarhögskola skulle
inrättas under förutsättning att avtal kunde slutas med SAS om bl. a.
formerna för en sådan utbildning. Våren 1983 träffades ett samarbetsavtal
mellan staten och SAS avseende en civil trafikflygarutbildning. Utbildningen påbörjades våren 1984 i Ljungbyhed.
F I. Flygplatser m.m.

1983/84
1984/85
1985/86 verket
föredraganden
•

"*

lng. behållning

Anslag

Utgift

131600000
62400000
5600000
5 600000

152900000
156900000*
162800000
131 900 000**

222 100000
213 700000*
160400000

Inkl. 25.0 milj. kr. för vissa utbyggnader för inrikesflyget på Arlanda flygplats.
Anslaget tas upp med ett oförändrat belopp i avvaktan på en särskild proposilion
våren 1985 om luftfartsverkets investeringar och finansieringen av dessa.

Från anslaget betalas investeringar i flygplatser (statlig andel), i navigeringshjälpmedel, i teleteknisk och meteorologisk utrustning för flygtrafiktjänst samt i fordon och maskiner.
För budgetåret 1983/84 fastställdes investeringsramen till 247, I milj. kr.
Medelsförbrukningen under budgetåret uppgick till 222, I milj. kr.
För budgetåret 1984/85 uppgår investeringsramen inklusive 25.0 milj. kr.
för vissa utbyggnader för inrikesflyget på Arlanda flygplats till 213,7 milj.
kr. Medelsförbrukningen beräknas till 213. 7 milj. kr.
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Luftfartsverkets anslag4ramställning
Luftfartsverkets förslag till investeringsprogram för budgetåret 1985/86
upptar arbeten och anskaffningar till ett sammanlagt belopp av 173.9 milj.
kr. Efter avdrag för kommunala och andra externa bidrag uppgår investeringarna till 160,4 milj. kr. De föreslagna investeringarna är 53,3 milj. kr.
mindre än de beräknade utgifterna för innevarande budgetår. Av de totala
investeringsutgifterna under budgetåret 1985/86 hänför sig ca 65 % till
objekt som beräknas vara påbörjade vid ingången av budgetåret.
Av de nya objekt som föreslås för budgetåret 1985/86 är huvuddelen
ersättningsinvesteringar. På Arlanda föreslås medel för ersättning av fläktaggregat inkl. värmeåtervinning, skärmtak för fältfordon, utfyllnad vid
taxibana och taxningsljus vid ett inre grönområde.
På Kiruna och Skellefteå flygplatser föreslås utbyten av kraftförsörjningssystem. På flera flygplatser föreslås medel för ersättning av VHF-pejl
och vindmätarsystem. På Visby flygplats föreslås medel för utökning av
stationsplattan och på Sturups flygplats föreslås medel för modifiering och
utbyte av armaturer avseende centrumlinje och sättningszonljus. Ersättningsanskaffning av brandbilar. snöröjnings- och terminaltjänstmaterial
planeras på bl. a. Kiruna, Umeå, Sundsvall/Härnösand, Arlanda, Jönköping, Norrköping och Kalmar flygplatser. Inom flygtrafiktjänsten planeras
bl. a. modifiering av utrustningar på radarstationer.
En specificering av luftfartsverkets förslag till investeringsprogram för
budgetåret 1985/86 framgår av följande tabell, där även utfall för 1983/84
och prognos för 1984/85 redovisas.

6

Riksdagen 1984185. I sam/. Nr 100. Bilaga 8
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Beräknad utgift
1984/85

1985/86

milj. kr.
Flygplatser, totalt
varav
Arlanda inrikes
Arlanda övrigt
Landvetter
Bromma
Umeå
Kiruna
Skellefteå
Sundsvall/Härnösand
Örnsköldsvik
Östersund
Luleå
Jönköping
Karlstad
Norrköping
Visby
Bråvalla/F 13
Sturup
Halmstad
Kalmar
Ljungbyhed/F 5
Ronneby
Ängelholm
Flygtrafiktjänst. en route
Fordon. maskiner, utrustning
Diverse och oförutsett

340,l

206,0**

113,7

132,6
61.0
0,2
0.0
0,0
14.2
0.8
7,6
4,0
2, I
70,8
3,1
6,4
11.2
11.2
2.1
1,0
0,0
11.8

3, l
49,1**
0,3
2.2
0.8
14,l
0.4
10,0
1,0
13, I
57,6
l,4
12,3
9,1
13.1
0,1
2,8
0,9
13.8
0,1

1.4
17,5

Avgår kommunala bidrag

5,6
0,6
1.5

0,0
0,0
35,3
22,0

0,4
39,9
11.4

29,7
24,5

4,2

5,0

6,0

Ökning av aktiekapital
i Swedavia
Totalt

1,4
8,3
3,6
I.I
16,8
7,0
30.8
3,1
I.I
7,6
1,2
5,1

3,2
401,6

265,3**

173,9

24,6

25,3

11.5
160,4

Statlig andel

251.8*

232, 1•••

AMS-medel

18,7

6,8

1,5

106,5

I. I

0.5

Övriga externa medel

••
•••

Varav 29.7 över anslaget F6.
lnkl. 25,0 för vissa utbyggnader för inrikesflyget på Arlanda .
Varav 18,4 överanslaget F6 .

De sammanlagda utgifterna för de för budgetåret 1985/86 redovisade
arbetena uppgår till ca 174 milj. kr. Häri ingår medel för investeringar i
sysselsättningsfrämjande syfte på bl. a. Luleå flygplats om ca 2 milj. kr.
Efter avdrag för kommunala och andra finansieringsbidrag faller ca 160
milj. kr. på staten.
Remissyttranden
Linjeflyg AB (LIN) framhåller att flygstationen i Visby har en bristande
kapacitet. Akuta problem måste åtgärdas redan under innevarande budgetår. Dessa åtgärder bör utmynna i en total om- och tillbyggnad. Enligt
bolaget är det vidare synnerligen viktigt med modifiering och upprustning
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av belysningsarmaturer vid Sturups flygplats så att flygplatsens CAT Ilstatus kan bibehållas.
LIN anser att luftfartsverkets datautvcckling bör samordnas med flygbolagen LIN/SAS. Effektiva och billiga lösningar bör på det sättet kunna
fås fram fört. ex. interna och externa informationssystem.
Scandinavian Airlines System (SAS) understryker nödvändigheten av
att RampC på Arlanda snarast utökas. SAS anser vidare. att ILS banaOI
snarast måste bytas ut. Befintlig anläggning är långt ifrån tillfredsställande.
Även om dess prestanda ligger inom godkända normvärdcn är detta enligt
SAS' uppfattning en alltför låg målsättning för en CAT Il-bana på Sveriges
huvudflygplats.
SAS framhåller önskvärdheten av att stor restriktivitet i anskaffning av
speciellt ramp- och terminalutrustning bör iakttagas av luftfartsverket i
avvaktan på resultatet av pågående RAMPSAM-diskussioner och de integrationsvinster dessa kan möjliggöra.
Med hänsyn till föreslagen anskaffning av administrativ datorutrustning
föreslår SAS vidare, att samordning med SAS rörande utveckling och
utrustning diskuteras och att möjligheterna till erfarenhetsutbyte mellan
SAS och verket tillvaratas.

Föredragandens överväganden
Luftfartsverkets investeringar syftar till att bibehålla och vid behov höja
flygsäkerheten samt att tillhandahålla erforderlig kapacitet och standard i
flygplats- och flygtrafikledningssystemet.
Eftersom jag senare avser att återkomma till frågor rörande luftfartsverkets investeringar för det kommande budgetåret vill jag nu endast ta upp
några frågor som har anknytning till luftfartsverkets verksamhet och förslagen i verkets anslagsframställning.
En fråga är verkets IO-årsplan för resultatutjämning. Planen omfattar
perioden 1977 /78- 1986/87 och innebär att en ackumulerad underförräntning under periodens första del skall balanseras av en lika stor överförräntning under periodens senare del.
Behovet av taxehöjningar beräknades vid planens upprättande till ca
10 % per år. De förutsättningar som tioårsplanen ursprungligen byggde på
har successivt förändrats. Det gäller bl. a. en lägre trafikutveckling och ett
högre ränteläge än beräknat. För att motverka de ogynnsamma förändringarna har verket successivt begränsat resursåtgången genom verksamhetsförändringar och rationaliseringar.
Den 7 juni 1984 godkände regeringen efter bemyndigande av riksdagen
ett avtal mellan staten och Svensk Interkontinental Lufttrafik AB. Till
avtalet är fogat ett särskilt protokoll med vissa allmänna principer för det
fortsatta samarbetet i Aktiebolaget Aerotransport, Scandinavian Airlines
System svenska moderbolag. I protokollet uttalas att när luftfartsverket
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nått balans mellan intäkter och kostnader bör taxchöjningarna ske i långsammare takt och i genomsnitt understiga den allmänna prisutvecklingcn.
Bl. a. med anledning härav uppdrog regeringen åt luftfartsverket att
inkomma med en reviderad plan för resultatutjämning.
Enligt luftfartsverkets nya bedömning som är baserad på vissa antaganden beträffande pris-, kostnads-, ränte- och trafikutveckling skulle staten
få full förräntning fr. o. m. budgetåret 1987/88. Fr. o. m. detta budgetår
beräknas taxehöjningar ske i en takt som understiger den allmänna prisutvecklingen. Staten kommer vid givna antaganden att vara helt kompenserad för ackumulerad undcrförräntning budgetåret 1991/92.
Kommunerna har erhållit full förräntning på till skjutet kapital fr. o. m.
budgetåret 1983/84. Återbetalning av tidigare års bristande förräntning av
kommunala investeringsbidrag kommer att påbörjas under budgetåret
1984/85 och vara helt avslutad vid utgången av budgetåret 1986/87, dvs.
inom ursprunglig tioårsperiod.
Ett särskilt problem har varit utvecklingen av trafiken på Sturup. Flygplatsen som togs i drift i början av 1970-talet har fortfarande ett visst
kapacitetsöverskott vad gäller utrikestrafik. Under senare år har luftfartsverket vidtagit olika åtgärder för att stimulera trafiken på Sturup som
därigenom blivit en betydelsefull flygplats för chartertrafik. Flygplatsen
har dock saknat utrikes reguljär trafik förutom den s.k. pendeln mellan
Sturup och Köpenhamn.
Frågan har fått förnyad aktualitet i samband med att SAS sommaren
1984 satte igång svävartrafik mellan Malmö och Kastrup. Vissa farhågor
har funnits att pendeln i samband därmed skulle läggas ned. I anslutning till
att tillstånd för svävartrafiken meddelades förklarade dock SAS att man
f. n. inte avsåg att lägga ned pendeltrafiken utan att möjligheterna att
förbättra denna trafik och göra den mer kundanpassad först prövats samt
att man avsåg att undersöka möjligheterna dels att inrätta en DC 9-linje till
London från Malmö via Köpenhamn, dels att sätta in SAAB-Fairchild
SF-340 mellan Malmö och vissa orter i Västtyskland.
Länsstyrelsen i Malmöhus län föreslår i en skrivelse till regeringen den 4
december 1984 att behövliga åtgärder vidtas för att en direktlinje mellan
Sturup och Hamburg skall kunna introduceras under år 1985.
Enlig vad jag erfarit planerar SAS att förlänga någon eller några förbindelser som SAS upprättat mellan Kastrup och Hamburg med flygplanet
F27 till Sturup. Härigenom skulle också en förstärkning av pendeln kunna
åstadkommas.
När det gäller finansieringen av luftfartsverkets investeringar har utvecklingen för affärsverken inneburit att verken har närmat sig marknaden
och därmed anpassat sin verksamhet till marknadens krav och de förutsättningar och villkor som gäller i affärslivet. En faktor som begränsar affärsverkens agerande på det ekonomiska området är att enskilda investeringar
skall prövas av regering och riksdag. Flera affärsverk har redan fått ökad
rörelsefrihet för vissa typer av investeringar.
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Det finns starka skäl som talar för att även luftfartsverket bör ges
vidgade befogenheter när det gäller beslut om finansiering av investeringar. Jag avser att föreslå regeringen att i särskild proposition våren 1985
redovisa förslag till finansiering av luftfartsverkets investeringar samt i
anslutning härtill verkets medelsbehov för budgetåret 1985/86. Anslaget
bör därför tills vidare tas upp med ett oförändrat belopp om 131,9 milj. kr.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att i avvaktan på särskild proposition i ämnet till Flygplatser m. m.
för budgetåret 1985/86 anvisa ett reservationsanslag på
131 900000 kr.

F 2. Beredskap för civil luftfart

1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

5800000
11000000
12000000

Reservation 10 800 000

Verksamheten under anslaget omfattar planläggning och förberedelser
för flygtransportledning, flygplatsdrift och flygtransportverksamhet under
beredskapstillstånd och krig.
Luftfartsverkets ans/agsframställning

Luftfartsverket har beräknat medelsbehovet för budgetåret 1985/86 till
12,2 milj. kr.
Föredragandens ö1•erväganden

Chefen för försvarsdepartementet har tidigare denna dag anmält bl. a.
programplan för det ekonomiska försvaret och därvid redovisat sin syn på
den programplan för delprogrammet Flygtransporter som luftfartsverket
har lagt fram. Jag ansluter mig till hans ställningstaganden och beräknar
medelsbehovet för budgetåret 1985/86 till 12,0 milj. kr.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Beredskap för civil luftfart för budgetåret 1985/86 anvisa ett
reservationsanslag på 12 000 000 kr.

F 3. Ersättning till Linjeflyg AB för särskilda rabatter vid flygtrafik på
Gotland

1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

14500000
14500000
14500000

Sedan budgetåret 1973174 har riksdagen beviljat ersättning till Linjeflyg
AB (LIN) för särskilda rabatter vid t1ygtrafik till och från Gotland. Sedan
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budgetåret 1981/82 har stödet givits en ny utformning med syfte att en
tillfredsställande flygtrafik skall kunna upprätthållas.
Luftfartsverket bedömer att syftet med stödet kan uppnås genom en
ersättning av oförändrad omfattning. Luftfartsverket beräknar anslaget för
budgetåret 1985/86 till 14500000 kr.
Jag har inget att erinra mot luftfartsverkets beräkning av bidragsbehovet
för budgetåret 1985/86.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Ersättning till Linje.flyg AB för särskilda rabatter vid flyg trafik på Gotland för budgetåret 1985/86 anvisa ett förslagsanslag på
14500000 kr.
F 4. Statens haverikommission
1983/84 utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

I 000
1000
1000

Statens haverikommission utreder enligt sin instruktion (1978:555) allvarliga luftfartsolyckor och tillbud till sådana inom civil och militär flygverksamhet enligt bestämmelser i luftfartslagen (1957:297), luftfartskungörelsen ( 1961 :558) och kungörelsen ( 1966:436) om undersökning av militära luftfartsolyckor. Fr. o. m. budgetåret 1982/83 utreder kommissionen
även mindre allvarliga olyckor och olyckstillbud. Haverikommissionen
skall vidare följa den nationella och internationella utvecklingen på de
områden som omfattas av kommissionens verksamhet och samarbeta med
berörda säkerhetsmyndigheter i deras haveriförebyggande verksamhet.
Luftfartsverket och chefen för flygvapnet skall svara för kostnaderna för
haverikommissionens verksamhet. Antalet civila och militära haverier och
resursåtgången för att utreda haverierna skall ligga till grund för fördelningen av kostnaderna. På statsbudgeten upptas därför endast ett formellt
anslag.
Haverikommissionen har föreslagit en viss resursförstärkning på kommissionens kansli. Frågan om hur utredning av sjöolyckor skall organiseras i framtiden övervägs f. n. inom departementet. Skäl talar för att
utredning av flygolyckor och av sjöolyckor bör organiseras på ett rationellt
sätt. Således kan även den nuvarande organisationen för utredning av
flygolyckor komma att påverkas. Jag är därför inte beredd att biträda
förslaget i avvaktan på resultatet av pågående överväganden.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Statens haverikommission för budgetåret 1985/86 anvisa ett
anslag på I 000 kr.
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POSTV ÄSENDE

1 Inledning
Post verkets (postens) huvuduppgift är att svara för landets postservice,
inklusive postgiroverksamheten. Verksamhetens omslutning under föregående budgetår (1983/84) uppgick till ca 9 miljarder kr. Innan jag går in på
mina förslag lämnar jag som bakgrund en kort beskrivning av postens
uppgifter och mål och den svenska postservicen i ett internationellt perspektiv. Jag erinrar vidare om den av riksdagen beslutade nya organisationen för posten.
Den traditionella anslagsframställningen föreslår jag ersättes med en
treårsplan. Jag redovisar därefter mitt förslag till nytt system för finansiering av postens investeringsverksamhet. Nya former för postens finansiella planering och konsolideringsmöjligheter föreslås också. Även utformningen av statens avkastningskrav gentemot posten föreslås förändras. Avslutningsvis redogör jag för vissa särskilda frågor samt redovisar
förslag till ersättning för postens befordran av tjänsteförsändelser och
tidningsdistribution.

2 Postens uppgifter och mål
Posten skall förmedla försändelser, lättare gods och betalningar på ett
snabbt och säkert sätt inom hela landet och till och från utlandet. Posten
utför också mot ersättning uppdrag för statens räkning (ex. distribution av
blindskriftsförsändelser och utbetalning av barnbidrag, pensioner m. m.)
och åt PKbanken och andra banker. En annan viktig uppgift är att bedriva
utvecklingsarbete inom områden där posten har naturliga förutsättningar.
Detta påverkar positivt postens långsiktiga förmåga att upprätthålla en god
postservice i landet.
Svensk post service står sig väl i ett internationellt perspektiv. Det visar
en undersökning gjord av Statskonsult AB 1982. I undersökningen jämfördes 21 länder med avseende på portonivåer och sju olika "servicevariabler", däribland serviceutfästelse och tillförlitlighet i postbefordran,
tillgänglighet och anseende inom kundkretsen. Studien visar att Sverige
har en god och mycket prisvärd postservice. En studie som nyligen genomförts av posten visar också att realportot, dvs. prishöjning utöver den
allmänna prisutvecklingen, i Sverige är oförändrat sedan 1974, vilket är en
gynnsammare utveckling än i flertalet andra länder.
I figur I nedan visas realportoförändringen i några OECD-länder t. o. m.
1984 för normalbrev, t. o. m. 20 gram.
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Figur I Index 1974 = 100
Index 1984 = 120 i genomsnitt för de studerade länderna.

Två intressenter står i centrum för postens verksamhet; kunderna (företag. organisationer och allmänhet) och "ägaren" (staten). Kunderna önskar en god service till ett rimligt pris och ägaren har dessutom krav på
lönsamhet och avkastning. En rikstäckande postservice är därvid grundläggande.
Det är därför viktigt att posten arbetar med interna mål bl. a. för service,
priser, produktivitet och lönsamhet. De interna målen kan ses som medel
att nå de övergripande målen från kunder och ägaren.

3

Ny organisation

Riksdagen beslöt den 13 december 1983 (prop. 1983/84:34, TU 8, rskr 76)
om en ny organisation för postverket.
Den 1 juli 1984 började flertalet av de 33 regionerna arbeta enligt den nya
linjeorganisationen. Postens nya organisation, som började införas den 1
januari 1984, innebär bl. a. att två resultatansvariga huvudaffärsområden
har skapats - Brev och Paket samt Giro och Kassa. Därutöver finns sex
särskilda resultatenheter. De är f. n. postens adressregister, postens frimärksavdelning, postens diligenstrafik, postens industrier, postens tryckeri och postens inköpscentral. Enligt riksdagens beslut skall verksamheten
präglas av ökad affärs- och marknadsorientering. Genomförandet av den
nya organisationen har också skapat behov av nya interna styrformer för
posten. Posten betonar nu starkt målstyrning och resultatansvar. Huvud-

:
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kontorets uppgift är att se till att en samordnad strategisk och långsiktig
planering bedrivs. Det ekonomiska ansvaret hos regionerna innebär att
man i försäljnings- och produktivitetshänseende är ansvarig inför chefen
för resp. huvudaffärsområde. Denna styrform bygger på en kontinuerlig
samverkan mellan huvudkontoret och regionkontoren i frågor som rör
marknaden och produktionssystemen.
Postens nuvarande organisation framgår av följande diagram.

STYRELSE
VERKSCHEF

POSTENS
DIREKTION

REVISION

Koncernstaber

AD11Ul I STRAT I V
SERVICE

PERSONAL OCH
AD111 NI STRA Tl DN

SÄRSKILDA RESUL TATENHETER
PFA M.FL.

EKONOMI OCH
KONTROLL
INFORMATION OCH
SEKRETARIAT

HUVUDAFFARSOMRADE

HUVUDAFFARSOMRADE

BREV OCH PAKET

GIRO OCH KASSA

REGIONER

33

ST

Inom postkoncernen finns också två dotterbolag, Postbolagen AB och
fastighetsaktiebolaget Certus. Postbolagen AB är ett helägt dotterföretag
till posten vars främsta uppgift är att vara moderföretag eller holdingbolag i
en dotterbolagskoncern som består av Tidningstjänst AB, Postens Transporttjänst AB, Postens Värdeservice AB, Swedpost AB och AB Repris.
Årsomsättningen inom bolagssektorn uppgår till ca 350 milj. kr.
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Treårsplanen ersätter anslagsframställningen

4.1 Bakgrund
I förra årets budgetproposition angavs att det borde "övervägas om inte
statsmakterna i högre grad bör kunna styra verket genom att sätta ekonomiska mål och servicemål och i mindre grad genom styrning av medlen t. ex. lokaler, organisation och finansiering - för att uppnå målen". Under
våren 1984 har därför en arbetsgrupp med företrädare för kommunikationsdepartementet, finansdepartementet, civildepartementet, posten och
riksrevisionsverket behandlat frågor som rör formerna för statsmakternas
styrning av posten.
Diskussionerna i arbetsgruppen har skett mot bakgrund av den ökade
betoningen på kundorientering och affärsmässighet som enligt riksdagens
beslut skall prägla verksamheten i postens nya organisation. Som ett
resultat av arbetsgruppens diskussioner har postens anslagsframställning, i
likhet med vad som tillämpas för televerket, utformats som en treårsplan.
Syftet med treårsplanen är att ge statsmakterna ett bättre underlag än
tidigare för en övergripande styrning av posten. Ett treårsperspektiv ser
jag som en lagom tidshorisont för att ge ett sådant underlag. Arbetet med
treårsplanens utformning kommer att fortsätta för att successivt förbättra
det underlag statsmakterna behöver för att kunna ta ställning till utvecklingen av postens verksamhet. Treårsplanen bör givetvis ha en viktig
funktion också internt i posten.

4.2 Treårsplanens innehåll
Inriktningen av postens verksamhet belyses i ett treårsperspektiv (budgetåren 1985/86-1987/88). Vidare beskrivs mål och strategier för att klara
den väntade efterfrågan på postens produkter och tjänster, däribland mål
för service, priser och produktivitet. Posten föreslår att nuvarande begränsningar i postens rätt att besluta om och finansiera investeringar
upphör att gälla. Även förslag om ändrade regler för konsolidering och
prissättning framförs. Vidare föreslås att nuvarande statskapital omvandlas till ett amorteringsfritt lån samt att ett nytt fast statskapital på 500 milj.
kr. skapas utifrån vilket statens avkastningskrav på posten skall beräknas.
Vidare framförs vissa förslag till förenklingar och avregleringar på personalområdet och i fråga om postens möjligheter att självt göra anpassningar i sin organisation. Jag avser att återkomma till regeringen i dessa
frågor. Posten har också tagit upp en del frågor som rör verkets lokalförsörjning och de därmed sammanhängande reglerna för kontakterna med
byggnadsstyrelsen. Dessutom har posten föreslagit att posten själv bör få
bestämma portoavgifter förutom portot som avser 20-grams normalbrev.
I enlighet med uttalandena i samband med beslutet om den nya organisationen bör statsmakterna i högre grad styra postens verksamhet genom all
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sätta ekonomiska mål och servicemål och i mindre grad genom styrning av
medlen.
Posten har redan tidigare arbetat med servicemål. Arbetet med detta
intensifieras nu och servicemål tas fram för respektive huvudaffärsområde. Servicebegreppet för 1111\'llda.ffärsområdet Brei· och Paket, vars uppgift är distribution av försändelser och lättare gods, kan beskrivas i två
dimensioner.
För det första: servicenivån. Denna dimension visar på hastigheten i
postbefordran. Sedan hösten 1984 befordras 98% av normalbreven i de
förbindelser som ger övernattbefordran, dvs. då breven lämnas in på
angivna tider och når adressaten på morgonen påföljande dag. Detta återspeglas i den s. k. posttidtabellen.
För det andra: tillförlitliRlzeten. Detta betraktelsesätt anger i vilken
utsträckning posten faktiskt når den servicenivå som redovisas i tidtabellen. Beträffande tillförlitligheten strävar posten att nå nära 100%. Orsakerna till att 100% inte helt kan nås är bl. a. små tidsmarginaler i transportnätet och den starka tidspressen i postdistributionen. Uppföljningen av
postbehandlingstiderna har hittills visat att ca 95 % av normalbreven enligt
posttidtabellen når fram över natt.
Inom lzuvudaffärsområdet Giro och Kassa är huvudverksamheterna
postgirots betalningsförmedling, PKbankens tjänster i postkassorna och
brev- och pakettjänster i postkassorna.
För postgirots verksamhet finns formulerade servicemål som bl. a. behandlar det maximala antalet dagar som får gå innan olika slag av felaktigheter är tillrättade.
Tillgängligheten till kassaservicen innebär en bedömning av kundens
närhet till fasta och rörliga postställen samt öppethållande. Mycket få
hushåll saknar idag tillgång till daglig postkassaservice. Postens mål är att
dagens höga servicegrad skall bibehållas. I vissa tätorter har försök gjorts
med kvällsöppet vissa kvällar för att öka tillgängligheten.
För att kunna göra anpassningar av servicegraden i kassanätet görs
exempelvis studier av bctjäningstider och attityder.
För en mer detaljerad beskrivning av servicemålen får jag hänvisa till
postens treårsplan.
Inom huvudaffärsområdet Brev och Paket är målsättningen att prishöjningar på tjänster där monopol kan sägas föreligga, i huvudsak inte skall
överstiga den allmänna prisökningen i samhället. För dessa tjänster eftersträvas sålunda oförändrat eller sänkt realporto. För de produkter inom
affärsområdet som säljs i konkurrens med andra, avser emellertid posten
att ta ut de priser som är möjliga på marknaden (marknadsprissättning).
Tjänsterna inom huvudaffärsområdet Giro och Kassa är konkurrensutsatta och marknadsprissättning kommer därför att användas som prissättningssystem.
De produktivitetsförbättringar som eftersträvas utgör för Brev och Pa-
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ket 2-3 % per år och för Giro och Kassa 0.5 % per år. Skillnaden beror på
att volymtillväxten är betydligt större för Brev och Paket än för Giro och
Kassa som till stor del bär kostnaden för det landsomfattande kontorsnätet. Målet är en förbättring av personalproduktiviteten med 2-3% per år
för hela posten. Detta svarar mot en totalproduktivitetsförbättring om ca
I% per år eftersom planerade investeringar leder till att sakkostnaderna
ökar snabbare än personalkostnaderna.
Den ökade affärsmässigheten i postens verksamhet förväntas medföra
en bättre lönsamhet. Målet är att varje verksamhet skall vara lönsam eller
planeras bli lönsam inom en viss tidsperiod. Detta krävs för att posten
också på lång sikt skall kunna säkerställa sin verksamhet (konsolidering)
och för att ge nödvändig avkastning till staten. Postens framtida investeringsverksamhet är ett viktigt medel för att stödja den nya affärsinriktningen. De mest lönsamma investeringarna måste prioriteras.

5 Mina förslag
5.1 Postens förslag till inriktning av verksamheten godkänns

Jag kan konstatera att den av riksdagen beslutade omorganisationen av
posten kommer att i huvudsak vara genomförd vid ingången av budgetåret
1985/86. Verksamheten präglas alltmer av en ökad affärs- och marknadsorientering där postens kunder sätts i centrum. Jag noterar att posten nu
ytterligare utvecklar "mätinstrument" i form av exempelvis service-, prisutvecklings- och produktivitetsmål för att både kunna mäta och styra
utvecklingen av posten. Måluppfyllelsen i olika avseenden bör redovisas i
den årliga treårsplanen.
Servicemål utvecklas dels för de båda huvudaffärsområdena och dels för
de olika affärsområdena. Posten strävar efter att utveckla servicemål som
är mätbara över tiden och som kan specificeras i form av fasta serviceåtaganden. Vidare eftersträvas hög tillförlitlighet när det gäller att nå målen.
Den servicenivå som redovisas för huvudaffärsområdet Brev och Paket
är i dagsläget klart tillfredsställande. Snabbheten i postbefordran måste
avvägas mot kundernas behov och vilja att betala. Jag ser det som önskvärt att den rådande nivån kan bibehållas då en snabbt fungerande postservice är en väsentlig del av samhällets infrastruktur. Tillförlitligheten i
postbefordran är det angeläget att upprätthålla på en hög nivå. Det är
ytterst viktigt att. oavsett vilken servicenivå beträffande snabbheten man
väljer. åtagandena gentemot kunderna kan uppfyllas. Som posten har
framhållit är det emellertid på grund av små tidsmarginaler i transportnätet
inte rimligt att kräva 100% tillförlitlighet. Det bör dock vara målet.
Inom huvudaffärsområdet Giro och Kassa formuleras servicemål dels
för kassaservicen och dels för postgirots betalningsförmedling. Kassaservicen sköts via postkontor och lantbrevbärare. Kassaservicen är rikstäc-
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kande och mycket få hushåll saknar idag tillgång till daglig postkassaservice. Jag delar postens uppfattning att denna höga täckningsgrad vad avser
geografisk tillgänglighet skall bibehållas. Det bör även framgent ankomma
på posten att avgöra om denna tillgänglighet i det enskilda fallet skall
tillgodoses genom fast postkontor, lantbrevbäring eller postväskeservice.
Jag ser det vidare som positivt att posten på olika sätt söker förbättra
tillgängligheten till kassaservicen i tätorterna. Lördagsservicen och vissa
kvällsöppna postkontor är exempel på detta. Posten ökar också tillgängligheten genom att flytta kontoren till bättre affärslägen och över huvud
taget genom att rusta upp lokalerna. I det sammanhanget sker också
åtgärder för att handikappanpassa lokalerna enligt de normer som finns.
Det är vidare väsentligt att posten löpande anpassar servicegraden i kassanätet. De återkommande tidsstudier av betjäningstider och attitydstudier
som posten genomför bör tillsammans med personalens kundkontakter
kunna ge ett gott underlag till denna anpassning.
Jag ser det som väsentligt att arbetet med att formulera servicemål för de
olika affärsområdena fortskrider samt att möjligheter skapas för årliga
jämförelser.
Målet beträffande prisutvecklingen för de tjänster där monopol kan
sägas föreligga, bör, som posten har föreslagit, vara att den högst skall
ligga i nivå med ökningen av övriga priser i samhället. Möjligheterna att
upprätthålla detta mål bör förbättras genom de åtgärder jag föreslår i det
följande. Jag är däremot inte beredd att f. n. ta ställning till postens förslag
beträffande beslutanderätten över vissa porton. För direkt konkurrensutsatta produkter bör posten ta ut de priser som kunderna är beredda att
betala. För att på lång sikt säkerställa en stabil ekonomi i kombination med
en lugn portoutveckling krävs en fortlöpande förbättring av postens produktivitet. Vid en bedömning av produktivitetsutvecklingen måste beaktas
att posten är mycket personalintensiv och har begränsade rationaliseringsmöjligheter i stora delar av verksamheten. Jag noterar att treårsplanens
beräkningar innebär en årlig förbättring av den totala produktiviteten med
I%, vilket förutsätter en ökning av personalproduktiviteten med 2-3 %
per år.
I förra årets budgetproposition anmälde jag, beträffande televerket,
behovet av att statsmakterna tillämpar samma styrningskriterier för affärsverken som används i andra större företag. Sådana styrningskriterier är
avkastning på eget kapital. dvs. räntabilitet, och soliditet. Posten arbetar
f. n. med ett projekt som syftar till att ta fram principer för hur räntabilitetsmått och soliditetsmått skall kunna beräknas för olika verksamheter
inom posten. Jag återkommer till regeringen i den frågan när projektet
avslutats.
Jag vill emellertid redan nu peka på en viss skillnad mellan posten och
televerket som har betydelse i det här sammanhanget. Televerkets verksamhet är långt mer kapitalintensiv än postverkets och lämpar sig därför
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bättre att styras via räntabilitets- och soliditetsmått. För det personalintensiva postverket bör ansträngningarna i första hand inriktas på att mäta
personalproduktiviteten.

5.2 Posten får besluta om investeringar och förhyrningar av lokaler

Posten har i treårsplanen föreslagit att verket självt bör få besluta om
samtliga investeringar i fastigheter och byggnader. Regeringens prövning
av stora och medelstora byggnadsprojekt, förhyrningar för postens behov
samt de av regeringen årligen (t. o. m. budgetåret 1983/84) fastställda kostnadsramarna för postens byggnation skulle därmed upphöra.
De senaste åren har det skett en successiv förskjutning av beslutsrätten
beträffande investeringar från statsmakterna till posten. Denna förändring
ligger i linje med statsmakternas strävan att styra posten via ekonomiska
mål och servicemål och i mindre grad styra via de medel - t. ex. lokaler
och organisation - som används till att uppfylla målen. ·
Förskjutningen i beslutanderätten har gått i ett antal steg. Före budgetåret 1981/82 finansierades all byggnation av posthus med anslag över
statsbudgeten till skillnad mot investeringar i fordon, maskiner, inventarier
m. m. som sedan länge finansierats av posten. Inför budgetåret 1981/82
beslöt riksdagen att endast medelstora och stora posthus - totalkostnad
över 10 milj. kr. - skulle finansieras med anslag över statsbudgeten.
Mindre posthus och övriga investeringar finansierades alltså med i verket
tillgängliga likvida medel. För medelstora byggnader (dvs. med en kostnad
mellan 10 och 100 milj. kr.) fastställde regeringen en kostnadsram. För
budgetåret 1982/83 beslöt riksdagen den ändringen att endast stora posthus
- totalkostnad över 100 milj. kr. - skulle finansieras med anslag över
statsbudgeten.
De regler som gällde budgetåret 1983/84 överensstämde med reglerna för
1982/83.
Den av posten nu begärda möjligheten att självt besluta om samtliga
investeringar i fastigheter och byggnader ligger i linje med den ordning som
räder innevarande budgetår. De nuvarande reglerna innebär att posten har
getts möjlighet att finansiera samtliga investeringar med i rörelsen tillgängliga medel. Någon kostnadsram för postens byggnation under budgetåret
1984/85 har heller inte angetts. Fortfarande gäller emellertid att posten inte
utan regeringens medgivande får igångsätta byggnadsprojekt, vilkas kostnad överstiger 10 milj. kr.
De möjligheter till finansiering av alla postens investeringar vid sidan av
statsbudgeten som införts för innevarande budgetår medför att posten kan
tillgodose sina lokalbehov på ett flexibelt och rationellt sätt och bör därför
permanentas. Jag återkommer till finansieringsfrågan i det följande. Även
formerna för regeringens prövning av projekt, vilkas kostnad överstiger I 0
milj. kr. bör nu, i samband med övergången till ett nytt styrsystem,
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förändras. Jag anser att det därvid är viktigt att skapa en hanteringsordning
som dels innebär att onödigt arbete i posten och i regeringskansliet kan
undvikas. dels ger regeringen fullgoda möjligheter att vid behov ingripa i
postens byggnationsverksamhet. Det bör ankomma på regeringen att bestämma om de närmare formerna för detta. Regeringen bör även i fortsättningen it. ex. sysselsättningsfrämjande syfte kunna föreskriva att vissa av
postens investeringar skall tidigareläggas. Motsvarande ordning som gäller
för televerket bör kunna tillämpas för posten.
Posten har också föreslagit att de nuvarande skyldigheterna att anlita
byggnadsstyrelsen upphör att gälla och i stället ersätts med ett affärsmässigt avtal mellan parterna. Jag är emellertid f. n. inte beredd att föreslå
någon förändring beträffande relationerna mellan posten och byggnadsstyrelsen med hänsyn bl. a. till det pågående utredningsarbetet om statsförvaltningens lokalförsörjning (C 1984:03). Utredningen avser lämna förslag
om utformningen av ett rationellt system för lokalförsörjningen under
våren 1985. Jag utgår från att posten och byggnadsstyrelsen bedriver ett
effektivt samarbete.

5.3 Finansiering av postens investeringar
Posten föreslås således i princip få beslutanderätt över sina enskilda
investeringsobjekt.
Postens investeringsbehov beräknas vara stort de närmaste åren - för
den kommande treårsperioden ca 2 200 milj. kr. En bedömning av investeringarnas fördelning på budgetår framgår av följande tabell.
Postverkets investeringar (löpande priser), mkr.

Posthus m. m.
Motorfordon
Maskiner och inventarier

83/84
Utfall

84/85

85/86

86/87

87/88

233
!02

440
40

540
80

410
90

280
100

134

170

130

650

290
910

250

469

750

510

Med hänsyn till detta förhållandevis omfattande investeringsprogram i
kombination med svårigheten att binda en alltför stor del av postgiromedlen i postens delvis långsiktiga investeringar, kommer framöver en ny
lånemöjlighet att behövas för posten. Beträffande formerna för en sådan
upplåning vill jag peka på de möjligheter som framgår av vad chefen för
finansdepartementet anför i bilaga I till budgetpropositionen under avsnittet Särskilda frågor.
Posten har i en skrivelse begärt att regeringen i efterhand godkänner
användandet av rörelsemedel till att betala förskottshyror till det av posten
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helägda fastighetsbolaget Certus samt till lån till PKfinans AB för leasade
inventarier. Postens rörelsemedel har i båda fallen använts i kostnadssänkande syfte. Frågan gäller vilken rätt och vilka möjligheter posten har eller
bör ha att använda sina rörelsemedel. Detta behandlades i viss mån i
samband med riksdagens beslut med anledning av prop. 1973: 145 angående bildandet av Post- och Kreditbanken. Därvid uttalades att posten
inte skall bedriva utlåning eller placeringsverksamhet. Den nu aktuella
användningen av postens rörelsemedel kan därför sägas vara av sådan
karaktär att frågan bör underställas riksdagen. Med hänsyn till att syftet
med åtgärderna har varit att hålla nere postens kostnader anser jag att
åtgärder av detta slag bör kunna accepteras. Behovet av sådana åtgärder
torde komma att vara avsevärt mindre framöver.

5.4 Ett nytt statskapital bildas

Som en del av ett nytt system för statsmakternas styrning av posten bör,
på liknande sätt som riksdagen förra året beslöt om för televerket, ett nytt
avkastningskrav formuleras för posten. Avkastningskravet bör baseras på
ett nytt fast statskapital. Jag delar postens uppfattning att det nya statskapitalet bör bildas genom att postens fastigheter uppvärderas. Jag bedömer
dock att en större uppvärdering än vad posten föresl~git är rimlig. Uppvärderingen bör därför fastställas till 750 milj. kr. Därtill kommer det resterande statskapitalet per den 30 juni 1985. Jag föreslår att detta sammantagna
kapital till hälften omvandlas till ett amorteringsfritt statslån och redovisas
som en långfristig skuld i postens räkenskaper. Räntan på detta lån bör
vara statens utlåningsränta. Resterande del av kapitalet föreslår jag tas upp
som ett nytt fast statskapital. Räntesatsen bör vara statens avkastningsränta. Bildandet av det nya statskapitalet genom en uppvärdering av fastighetsbeståndet innebär att statskapitalet och avkastningskravet knyts till
en reell tillgång inom posten. Ändringen från medelstyrning till målstyrning av postens verksamhet torde på längre sikt kunna medföra effektivitetsvinster och då positivt påverka postens resultat. En viss ökning av
avkastningskravet är dä1för motiverad och medför givetvis en positiv
effekt på statsbudgeten.
Vidare bör gälla att när statsbudgeten tillgodoräknats värdestegringen
t. o. m. budgetåret 1984/85 på de av postens fastigheter som ursprungligen
finansierats via medel från statsbudgeten, posten fritt bör få disponera
uppkommande realisationsvinster vid eventuella framtida fastighetsförsäljningar. Dock bör dispositionen av realisationsvinster som överstiger 20
milj. kr. underställas regeringen. Mitt förslag innebär inte någon ändring av
gällande beloppsgränser för riksdagens och regeringens prövning av fastighetsförsäljningar utan endast frågan om dispositionsrätten till eventuella
realisationsvinster.
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5.5 Posten får bilda en resultatutjämningsfond
Riksdagen beslöt (prop. 1975/76: 100, FiU 48. rskr 423) för några år sedan
att inrätta en konsolideringsfond för posten.
På grund av ökande konkurrens för postens verksamheter och därmed
ökad sårbarhet för ekonomin är det viktigt att posten kan göra fonderingar
de år då resultatet medger detta. Reserver finns då att tillgå under perioder
med vikande resultat. Det blir därmed möjligt att möta oplanerbara händelser som t. ex. fluktuationer i ränteläget och i postgiromedlen samt en
tillfällig nedgång på distributionsmarknaden eller oväntade ökningar av
personalkostnaderna, utan att bryta en lugn portoutveckling. Konsolideringen bör, till skillnad mot vad som nu gäller, ske helt i postens räkenskaper när det nya styrsystemet införs.
Den nuvarande konsolideringsfonden i riksgäldskontoret bör därför avvecklas och kvarstående medel per den 30 juni 1985 överföras till en
resultatutjämningsfond som står till postens disposition.

5.6 Anslagsfrågor
5.6./ Posthus m. m.

I samband med omläggningen till det nya finansieringssystemet bör
också den nuvarande bindningen av posten till statsbudgeten ändras. Anslaget "Posthus m. m." och inkomstposten "postverkets avskrivningar"
bör utgå. Endast en inkomstpost för posten inlevererade medel erfordras i
fortsättningen. Ränta på det nya statslånet bör redovisas som en finansiell
kostnad i posten och under posten ränteinkomster i statsbudgeten.
Då det nuvarande anslaget "Posthus m. m." utgår vid budgetårsskiftet
kvarstår inga medel på anslaget.
5.6.2 Ersättning till postverket för befordran av tjänsteförsände/ser

1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

481700000
513000000
542500000

Enligt nuvarande system betalas postavgifterna för tjänsteförsändelser
till posten i efterskott för varje kalenderkvartal för dem som inte är direktbetalande, dvs. för dem vilkas postavgifter betalas från statsbudgetens
anslag.
Posten har hemställt att postavgifterna till posten för tjänsteförsändelser
fr. o. m. budgetåret 1985/86 i stället betalas i efterskott för varje kalendermånad. En omläggning av systemet till betalning i efterhand för varje
kalendermånad skulle medföra en ökad belastning på anslaget för 1985/86
7 Riksdagen 1984185. l sam/. Nr 100. Bilaga 8
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med ca 84 milj. kr. Fördelarna för posten med det nya debiteringssystemet
beräknas vara en årlig räntevinst i storleksordningen 5 milj. kr. samt att
kredittiden skulle komma att bli enhetlig för de direktbetalande och de icke
direktbetalande tjänstebrevskunderna. För statsbudgeten innebär förslaget
givetvis motsvarande ränteförlust.
Jag är inte beredd att föreslå någon förändring av debiteringssystemet.
Pos1cn har enligt det nuvarande debiteringssystemet beräknat ersättningsbehovet budgetåret 1985/86 till 542,5 milj. kr. Verket räknar inte med
någon volymförändring jämfört med 1984/85. Däremot har hänsyn tagits
till portohöjningen den 3 december 1984. Jag ansluter mig till postens
beräkning och föreslår att 542,5 milj. kr. anvisas till ändamålet.
Allmänt gäller att tjänstebrevsanslaget de senaste budgetåren har minskat i volym men ökningen har varit relativt kraftig i nominella termer.
Nackdelen med nuvarande system är att respektive myndighet betraktar
tjänstebrevsrätten som en fri nyttighet. Kostnaden för postförsändelser
betraktas därför inte som en normal förvaltningskostnad i myndigheternas
verksamhet. Enligt min uppfattning bör därför en översyn av tjänstebrevsrättssystemet göras i avsikt att få myndigheterna mer kostnadsmedvetna i
detta avseende. Översynen syftar givetvis också till att successivt avlasta
tjänstebrevsanslaget. Detta kan bl. a. uppnås genom att uppdragsmyndigheter eller myndigheter som helt eller delvis finansieras via intäkter själva
får betala sina portokostnader till den del de hänförs till uppdragsverksamheten. Jag avser att återkomma till regeringen med förslag till eventuella
ändringar av tjänstebrevsrättssystemet. Jag har i denna fråga särskilt samrått med chefen för finansdepartementet.
5.6.3 Ersättning till postverket för tidningsdistribution
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

48000000
42000000
36000000

Mitt förslag innebär att riksdagens beslut (prop. 1975/76: 127, TU 22, rskr
301) om en successiv avveckling av särkostnadsunderskottet i postens
tidningsrörelse fullföljs.
5.6.4 Särskilda investeringar för postväsendet

Riksdagen anvisade den 17 december 1982 (prop. 1982/83:50, TU 6, rskr
110) ett anslag på 135 milj. kr. för budgetåret 1982/83 avseende etapp IV av

ombyggnaden av postgirohuset i Stockholm. Posten bedömer att investeringen inte kommer att vara helt slutförd vid utgången av innevarande
budgetår.
Ej disponerade anslagsmedel per den 30 juni 1985 bör återföras till
statsbudgeten. Ombyggnationen kan i fortsättningen finansieras av posten.
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5. 7 Frågan om särredovisning av postens konkurrensutsatta verksamhet
Jag vill i detta sammanhang också något beröra behovet av och möjligheten för separat redovisning av postens konkurrensutsatta verksamhet.
Näringsfrihetsombudsmannen (NO) har i en skrivelse till regeringen
framfört att frågan om separat redovisning av postens konkurrensutsatta
verksamhet. eventuellt i vissa fall genom bildandet av särskilt bolag, bör
tas upp till närmare prövning. NO hänvisar till de överväganden beträffande televerket, som ledde till att riksdagen år 1980 bl. a. föreskrev att
televerket skulle separat redovisa sin konkurrensutsatta verksamhet. NO
hänvisar vidare till ett flertal anmälningar från privata företag angående
post verkets verksamhet på konkurrensmarknader, bl. a. bilbudsverksamheten.
Posten har yttrat sig över NO:s skrivelse. Idag sker en särredovisning av
postens bolagsverksamhet i den externa redovisningen. Den mest omfattande bilbudsverksamheten, nämligen i Stockholm, Göteborg och Malmö,
bedrivs i bolagsfonn och särredovisas alltså. På mindre orter förekommer
viss bilbudsverksamhet kopplat till de ordinarie posttransporterna.
Ett system för fördelning av intäkter och kostnader på de två huvudaffärsområdena har utarbetats. Fr. o. m. innevarande budgetår kommer enligt posten de bägge huvudaffärsområdena att särredovisas i postens årsredovisning. De båda huvudaffärsområdena är i sin tur indelade i ett antal
affärsområden som vartdera arbetar mot olika marknader. Ett system
håller på att utvecklas för att fördela intäkter och kostnader på de separata
affärsområdena. Det är givetvis angeläget att posten så långt möjligt även
söker särredovisa de verksamheter som posten bedriver i konkurrens.
Monopolverksamheten skall inte subventionera den konkurrensutsatta
verksamheten inom posten. Förhållandet är i stället det omvända, nämligen att konkurrensverksamheten skall ge sådana positiva bidrag att postens servicenät kan bibehållas och att avgifterna för monopoltjänsterna
kan hållas nere.
Posten har således påbörjat ett utvecklingsarbete med att särredovisa
sina olika verksamheter. Resultatet av detta arbete bör, enligt min mening,
avvaktas.

5.8 Statliga kreditgarantier
Posten utfärdar statlig kreditgaranti för lån åt lantbrevbärare för inköp
av motorfordon. Antalet lån med statlig kreditgaranti uppgick den 30 juni
1984 till ca 1600 och det utestående lånesaldot till ca 40 milj. kr. Både
antalet lån och det utestående lånesaldot har ökat under de senaste åren
och posten föreslår därför att den nu gällande kreditramen på 40 milj. kr.
höjs till 50 milj. kr.
Erfarenheterna av systemet med lån med statlig kreditgaranti för an-
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skaffning av lantbrevbärarbilar har varit mycket goda. Postens förluster på
grund av sitt åtagande har varit små.
Jag föreslår att den nu gällande garantiramen på 40 milj. kr. höjs till 50
milj. kr. Ett bemyndigande från riksdagen om detta bör inhämtas. Liksom
hittills bör även framtida eventuellt uppkommande förluster för posten på
grund av garantin kunna täckas av postens driftmedel.

6

Hemställan
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen alt
I. godkänna vad jag har förordat om inriktningen av postens verksamhet för budgetåren 1985/86-1987/88,

2. godkänna vad jag har anfört om formerna för hanteringen av
postens investeringar i fastigheter,
3. godkänna vad jag har anfört om finansieringen av postens investeringar,

4. godkänna att postens statskapital per den 30 juni 1985 omvandlas
5.
6.

7.

8.

9.
10.

till ett amorteringsfritt statslån på det sätt som jag har redovisat,
godkänna vad jag har anfört om ett nytt statskapital,
godkänna vad jag har anfört om postens rätt att disponera realisationsvinster vid fastighetsförsäljning,
godkänna att postens nuvarande konsolideringsfond i riksgäldskontoret avvecklas och att kvarstående medel per den 30 juni
1985 överförs till en resultatutjämningsfond i postens räkenskaper,
till Ef"sättning till postverket för befordran av tjänsteförsände/ser
för budgetåret I 985/86 anvisa ett förslagsanslag på 542 500 000
kr.,
till Ersättning till postverket för tidningsdistribution för budgetåret 1985/86 anvisa ett anslag på 36000000 kr.,
bemyndiga regeringen att medge att ramen för den statliga kreditgarantin för lån åt lantbrevbärare för inköp av motorfordon höjs
till 50 milj. kr.
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TELEKOMMUNIKATIONER

H.

1. Televerkets uppgifter

Televerket skall tillgodose samhällets och enskildas behov av säkra
telekommunikationer till låg kostnad och med god kvalitet. De ekonomiska
krav som statsmakterna ställer på verket skall uppfyllas. Telefonerna och
andra produkter och tjänster inom området talkommunikation är basen för
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verksamheten. Därutöver arbetar televerket med teleanknutna informationssystem för data, text och bild. Verket sköter distributionen av Sveriges Radios radio- och TV-program. På teleområdet har televerket ett
övergripande ansvar för kommunikationssystemet i landet. Verket ansvarar också för hushållningen med radiofrekvenser.
Genom riksdagens beslut i december 1980 (prop. 1980/81 :66, TU 9, rskr
132) fastlades riktlinjerna för televerkets framtida verksamhet. I dessa
ingick att Teleinvest AB skulle bildas som en del av "televerkskoncernen". Televerkets ledning och styrelse tilldelades ansvaret för att de
samlade resurserna inom koncernen används på effektivast möjliga sätt.
Teleinvest AB har till uppgift att äga och förvalta fastigheter och aktier
samt sköta vissa inom koncernen gemensamma funktioner. Fr. o. m. den I

Ledande länder med avseende på telefontäthet
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juli 1984 svarar Teleinvest AB för den upplåning på den allmänna kreditmarknaden som erfordras för såväl televerket som bolagssektorn. En
närmare beskrivning av finansfunktionen inom koncernen finns i avsnitt
3.3 i det följande.
Teleinvest AB ägde den 1 juli 1984 aktier i 15 företag, varav 11 är
helägda (se vidare avsnitt 2.6).

2.

Televerkets treårsplan 1985/86-1987/88

2.1 Sverige telefontätast i världen
Telefontätheten i Sverige ligger - enligt internationell statistik - högre
än i något annat land (se fig. 2 s. 102). Statistiken över antalet telefonapparater har dock efter hand blivit mindre meningsfylld vid internationella
jämförelser bl. a. beroende på att en allt större del av försäljningen av
apparater i USA och Canada faller utanför offentlig statistik.
Ett bättre grundläggande mått på telefonnätets utbyggnad är antalet
huvudledningar, dvs. anslutningar till telefonstationerna (se fig. 3 s. 104).
Varje hushållsabonnemang omfattar normalt en huvudledning.
Sedan lång tid tillbaka intar Sverige härvid en tätposition som har stor
betydelse också när det gäller att med kraft och bredd tillgodose växande
behov av data- och textkommunikation.

2.2 Framkomligheten i nätet förbättras
Under det gångna året har framkomligheten i nätet förbättrats men
situationen är fortfarande otillfredsställande inom vissa områden. Sålunda
är andelen misslyckade anrop i riksnätet f. n. 2,3 % jämfört med 2, 7 %
budgetåret 1982/83. Värdena avser dock riksgenomsnitt under arbetstid
och stora variationer förekommer. Antalet misslyckade anrop varierade
mellan drygt 5 och knappt 1 % för olika teleområden när det gäller rikssamtal. Televerket utvecklar mätmetoderna för framkomligheten bl. a. med
automatisk mätutrustning och genom mätningar av framkomligheten under
högtrafiktid.
Verkets mål under planeringsperioden är att andelen misslyckade anrop
i rikstrafiken genomsnittligt under arbetstid inte för något teleområde skall
överstiga 3 %.
För att effektivisera telenätet, ge bättre framkomlighet och fler tjänster
till kunderna planerar televerket mycket stora investeringar i nätet. Övergång till digital teknik och utbyte av gamla telefonstationer mot AXE-stationer är därvid grundläggande. I samband med införande av AXE-stationer kan kunderna erbjudas medflyttning, kortnummer, automatisk uppringning, tidsbegränsning, trepartssamtal, repetition av sist slaget num-
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Ledande länder med avseende på telefontäthet
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mer, samtal väntar, vidarekoppling vid upptaget, vidarekoppling vid ej
svar m. m. Därigenom kan verket ge bättre service. Vid slutet av treårsperioden beräknas ca I 700000 abonnenter vara anslutna till AXE-stationer
(se fig. 4). En del av dessa extra tjänster kan också erbjudas genom
utveckling av nya telefonapparater. Televerket får här göra en avvägning
mellan de båda alternativen med hänsyn till vad som är den lämpligaste
lösningen från ekonomiska och servicemässiga utgångspunkter.
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Då servicemålen sätts görs en avvägning mellan pris och kvalitet enligt
marknadens krav. Det är därför exempelvis inte självklart att verket bör
eftersträva kortast möjliga leveranstid.
Det är också viktigt för televerket att ha hög kvalitet på leveranstider,
leveransprecision och underhållstjänster. Servicemål och prestationer i
dessa avseenden framgår av tabellen nedan.

2.3 Låga priser internationellt sett
Televerkets telefontaxor är låga internationellt sett vilket framgår av
figur 5 (s. 107).
I jämförelse med utvecklingen av övriga priser i Sverige har teletaxoma
höjts mindre vilket framgår av figur 6 (s. 108). Det visar på en god
produktivitetsutveckling i televerket.
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Servicemål 1985/86· I 987 /88
Mål

Läge
1983/84

Utfall
1982/83

17 dgr

16 dgr

18 dgr

55 %

61 %

55 %

95%

90%

96%

60 dgr

62 dgr

63 dgr

90 dgr

82 dgr

90 dgr

60%

64%

61%

HUSHÅLLSMARKNADEN
Telefon
- Leveranstid. medelvärde
- Underhåll, avslutat inom
8 arbetstimmar från anmäIan helgfri mån-frc
FÖRETAGSMARKNADEN
Telefon, systemabonnemang
- Leveransprecision, andel
inom överenskommen tid
- Leveranstid, medelvärde
o kontorsväxlar 2-40 anknytningar
o kontorsväxlar 41- I IO
anknytningar
- Underhåll avslutat inom
8 arbetstimmar från anmäIan helgfri mån-fre

Riksdagsbeslutet (prop. 1980/81 :66, TU 9, rskr 132) om vissa åtgärder på
teleområdet innebar att de konkurrensutsatta delarna av verksamheten
skulle särrcdovisas och bära sina egna kostnader. Övergångsvis innebar
detta vissa prishöjningar som i några fall var kraftiga.

2.4 Televerkets tjänster

På datakommunikationsområdet hade Sverige vid slutet av l 983 närmare dubbelt så stort antal anslutningar per invånare som de "datatätaste"
västeuropeiska länderna i övrigt. Motsvarande statistik saknas för utomeuropeiska länder som USA och Canada, men mycket pekar på att Sverige
och USA utvecklas på samma sätt. Televerket har hittills installerat ca
87 000 anslutningar. I slutet av treårsperioden väntas antalet anslutningar
ha stigit till över 200000. Televerket erbjuder datatrafik såväl i telefonnätet
som i särskilda nät. Enligt verkets bedömning är de svenska priserna för
datatrafik låga internationellt sett.
Den snabba ökningen av teletrafiken från och till datorer samt textkommunikationen har stor betydelse för behovet att öka nätets kapacitet. Mer
än hälften av nätkapacitetsökningen, som under perioden uppgår till 10l 5 % per år, motiveras av denna trafiks snabba ökning. Ökningstakten
ligger f. n. på mellan 30 och 40% per år och beräknas ligga kvar på denna
nivå under treårsperioden.
Tele.xtjänsten har hittills dominerat televerkets utbud av textkommunikationstjänster men ersätts nu i allt större utsträckning av mer avancerade
tjänster. Fr. o. m. den I november 1984 upphörde televerkets ensamrätt att
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tillhandahålla terminaler för anslutning till telexnätet. Under treårsperioden beräknas antalet telexterminaler, som nu är ca 18000. öka obetydligt.
Teletex kan i många avseenden betraktas som en avancerad telextjänst.
lnformationsöverföringen sker ca 30 gånger snabbare än med telex. Texten
består av både små och stora bokstäver och kan skrivas ut på papper i
A4-format. Teletexlanseringen är ett steg på vägen i televerkets strävan att
förutom kommunikation erbjuda integrerade lösningar för kontorens totala
informationshantering. Teletexterminaler tillhandahålls av televerket i
konkurrens med andra leverantörer.
Införandet av teletex har stött på svårigheter vilket har lett till leveransförseningar. Problemen löses dock successivt och målet att teletex skall bli
ett effektivt och mycket användbart hjälpmedel i företagens informationshantering kvarstår. Under treårsperioden beräknas antalet terminaler öka
till ca 8 000 från nuvarande ca 1 300 varav televerket tillhandahåller de allra
flesta.
Telefax introducerades i början av 1980-talet och innebär att man via
telefonnätet kan överföra text, bilder etc., en slags fjärrkopiering. Vid
slutet av budgetåret 1983/84 var det totala antalet av televerket levererade
telefaxapparater ca 7000 vilket beräknas vara 70-80% av marknaden. En
fördubbling av antalet apparater förutses under treårsperioden.
Datavision ger möjlighet att via en terminal nå databaser med lagrad
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information av olika slag. Kunden kan genom Datavisions-tjänsten med
enkla handgrepp söka information i databaser. Datavision har nu varit
tillgänglig sedan oktober 1982. Inom det närmaste året byggs kapaciteten
ut till det tredubbla. Tjänsten förväntas expandera kraftigt under treårsperioden. Televerket är via Teleinvest AB delägare i informationsföretaget
Svenska Telebild AB som är Sveriges ledande företag för utveckling av
dessa tjänster.
Televerket deltar aktivt i den försöksverksamhet med kabel-TV som
riksdag och regering har lagt fast. Förutom för distribution av TV-program
kan näten även komma att utnyttjas för teletjänster och långsiktigt integreras med det ordinarie telenätet.
Televerket har successivt utrustat ett antal sammanträdesrum med utrustning för TV-möten. Två eller flera sådana TV-mötesrum kan sättas i
bild- och ljudförbindelse med varandra. Rummen hyrs ut till företag.
myndigheter och institutioner, men används också av televerkets egen
personal. 1984 finns 35 TV-mötesrum fördelade på ett 20-tal orter. Kunder,
som så önskar, kan få ansluta egna TV-mötesrum till televerkets nät.
Efterfrågan på TV -mötestjänsten har hittills varit begränsad. Under treårsperioden förväntas en viss ökning av efterfrågan.
Televerket ombesörjer utbyggnaden och driften av ljudradio- och
TV-näten samt svarar för uppbörden av TV-avgifterna. Televerket får
ersättning för tjänsterna motsvarande verkets självkostnader.
NMT. som är den nya automatiska nordiska mobi/telefontjänsten, infördes i Sverige 1981. NMT ger redan nu abonnenterna tillgång till moderna
teletjänster, t. ex. medflyttning och vidarekoppling. NMT har blivit en stor
framgång också utanför Norden inte minst till gagn för svensk exportindustri. 1986 öppnas andra generationens NMT-system i 900-Mhz-området
vilket kommer att mångdubbla kapaciteten. Omfattande utvecklingsarbete
pågår inom televerket för att i mitten av 1990-talet kunna introducera ett
helt digitalt mobiltelefonsystem som planeras bli europaomfattande. Televerket deltar aktivt i det internationella arbetet. Under treårsperioden
förväntas mobiltelefontrafiken öka starkt.
Televerkets interna radiokommunikationssystem avsett för dirigering av
fordon kommer fram till och med 1986 att genomgå en omfattande modernisering med bl. a. introduktion av textkommunikation och tillgång till
telex- och datanäten. Det nya systemet, som kallas MOBITEX, kommer
att öppnas för externa användare och ger bl. a. möjlighet att överföra såväl
tal som skrivna meddelanden. I slutet av perioden förutser verket att det
kommer att finnas mellan 10000 och 20000 abonnenter.
Den landsomfattande mobilsökningstjänsten (MBS), som introducerades 1978, tillförs successivt nya sändare för bättre radiotäckning. Under
treårsperioden beräknas efterfrågan öka väsentligt.
Televerkets engagemang inom sjöfartsradion omfattar dels kustradion ett nät av basstationer längs den svenska kusten, dels fartygsradion -
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radiostationer ombord i fartyg. Även utländska fartyg ingår i televerkets
kundkrets. Totalt är verket underhållsansvarigt för drygt 900 fartygsra·
diostationer som man installerat.
Den kraftiga och långvariga lågkonjunkturen inom internationell sjöfart
har medfört en minskning av efterfrågan på sjöfartsradiotjänster. Kustradion har trots detta noterat en fortsatt ökande trafik då det gäller MARlTEX, det helautomatiska telexsystemet på kortvåg, som från att ha varit
ett rent svenskt system numera drivs i gemensam nordisk regi. Under
treårsperioden förväntas en tillväxt med ca 50 terminaler i Norden utanför
Sverige. Det finns nu MARITEX-terminaler på närmare 300 fartyg. På
grund av konkurrensen från satellitsystemen förväntas dock inte trafiken
öka. Televerket är nu underhållsansvarigt för drygt 40 satellitterminaler på
fartyg.
Satellitsystem ger redan idag televerket möjlighet att öka handlingsberedskapen för avancerade telekommunikationslösningar med stor kapacitet för både nationella och internationella trafikbehov. Den flexibilitet som
ett satellitsystem erbjuder samt den snabbhet med . vilken ett nät kan
etableras ger också möjlighet att komplettera marknätet med förbindelser
via satellit. En direktsändande satellit. Tele-X, som är ett gemensamt
svenskt-norskt-finskt projekt, skall möjliggöra experiment över Norden
med TV -sändningar samt olika data- och videoöverföringar för i första
hand företagssektorn. Uppsändning av Tele-X-satelliten planeras äga rum
1987.

2.5 Televerkets industrier

Televerkets industriverksamhet bedrivs av televerkets industridivision
- Teli - och Teleindustrier AB i samarbete. Inom verksamheten är ca
3 800 personer anställda varav ca 570 av Teleindustrier AB. Främst produceras telefoner, abonnentväxlar och utrustning för telefonstationer, bl. a.
AXE-växlar.
Verksamhetsplanen för industrierna innebär mycket långtgående satsningar för att säkra en positiv utveckling med hög tillväxt. Satsningar görs
såväl på nya produktområden gentemot televerket som på en kraftigt ökad
försäljning till andra. Planen förutsätter en omfattande produktutveckling
med kraftigt utökade resurser samt även ökade försäljningsresurser.
De produktområden som omfattas av den planerade expansionen är
- text- och ordbehandling
- dataområdet
- kabel-TV och radioområdet
- specialapparat- och terminalområdet
- kommunikationssystem för företag med kontors växlar som bas
- nät- och linjeutrustningar
- underlevcranser till licensgivare och andra leverantörer till televerket
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2.6 Bolagssektorn

En översiktlig bild av bolagssektom ges i organisationsdiagrammet (s.
101 ). Förutom de där angivna bolagen med sammanlagt drygt 2000 anställda och en omsättning på drygt 1,4 miljarder kr. förvaltar televerket via
Teleinvest AB statens aktier i Ericsson Information Systems (9,5 % ägarandel) och i AB Teleplan (16,5 % ägarandel). Direkt av televerket ägs
aktier tillsammans med det norska televerket i Notelsat, som skall svara
för driften av Tele-X, och i utvecklingsbolaget ELLEMTEL som till 50%
ägs av Telefon AB LM Ericsson.
Te/einvest AB bildades i januari 1981. Bolaget är ett helägt holdingbolag
för televerkets dotterbolagssektor och verkar inom områdena telekommunikation och elektronik. Teleinvest AB har som nämnts i det föregående till uppgift att äga och förvalta fastigheter och aktier samt sköta vissa
inom koncernen gemensamma funktioner, inkl. finansieringsfunktionen.
Te/i Datorer AB har till uppgift att utveckla och marknadsföra avancerade terminaler baserade på modern elektronisk teknologi. Satsningen sker
med utgångspunkt i Compis - skoldatorn. Ett samarbetsavtal har träffats
med Esselte Studium AB innebärande att Esselte svarar för marknadsföringen inom skolområdet. Utvecklingsarbetet är nu slutfört och har preliminärt godkänts av styrelsen för teknisk utveckling som är beställare för den
svenska skolmarknaden. Möjligheterna bedöms vara goda att uppnå en
dominerande ·marknadsandel inom skolområdena i både Sverige och
Norge. F. n. är Teli Datorer AB den största leverantören av skoldatorer i
Sverige och Norge.
Swedtel AB och Swedcom AB är bolag som exporterar svenskt telekunnande i form av konsulttjänster och entreprenader. Swedtel har nu uppdrag i ett 20-tal länder.
Nerio11 AIS som är ett norskt bolag tillhandahåller telekommunikationssystem avpassade för tlygtrafikledningen vid flygplatser. Systemet kan
dock även anpassas för polis-, brand- och kustradiostationer liksom inom
larm-. olje-, skydds- och andra kommunikationsområden.
Tele Larm AB arbetar fram och säljer säkerhetssystem och därtill anknutna internkommunikationssystem samt ger service och underhåll till
dessa.
Telefina11s AB finansierar och hyr ut konkurrensutsatta kundutrustningar som tillhandahålls av televerket. Fr. o. m. den I juli 1984 har Telefinans
verksamhet utökats till att omfatta också finansiering och uthyrning av
kontorsväxlar och telexterminaler som televerket tidigare hyrt ut till kunderna. Huvuddelen av finansieringsåtagandena gäller nu således televerkets kunder till skillnad mot tidigare då åtagandena var helt inriktade mot
tcleverkskoncernen.
Teleannons AB säljer annons- och informationsutrymme i televerkets
Gula Sidorna och Företagskatalogen.
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TeleLogic AB skall vara ett stöd åt televerket och dess bolag genom att
utveckla, konstruera och underhålla hjälpmedel, verktyg, miljöer, beskrivnings- och konstruktionsspråk, operativsystem, kompilatorer m. m. Verksamheten syftar till att effektivisera konstruktion, produktion och underhåll av den programvara som används av televerket och bolagen i telekommunikations- och telematiksystem och apparater.
I den mån det inte inverkar menligt på stödet åt televerket och dess
bolag skall TeleLogic på strängt affärsmässiga grunder sälja och utveckla
programvaruhjälpmedel till andra än televerket både i och utanför Sverige.
Bolaget skall också med samma restriktioner sälja annan programvara som
bolaget utvecklat.
Inom IKAB - Industrikommunikation AB - som förvärvades av Teleinvest våren 1984 har utvecklats ett mobilradiosystem som möjliggör rationell anslutning av lokala mobilradioanvändare över hela landet.
Tele-K AB:s huvudsakliga uppgift är att i konsultform stödja teleområdenas försäljning till större företagskunder och att föreslå televerket vilka
kompletteringar och modifieringar av produkt- och tjänsteutbudet som bör
göras med hänsyn till de behov som identifieras vid företagskontakterna.
Tele-K:s expertis omfattar huvudsakligen datakommunikation i företagsintern och publik miljö, nationellt och internationellt, kontorsautomation,
företagsanalyser och datasäkerhet.
SOS Alarmering AB ägs till 50% av Teleinvest AB och till 25% vardera
av kommunförbundet och landstingsförbundet.
SOSAB utför följande grundtjänster åt stat, kommuner och landsting:
- SOS-tjänst (90000-trafik)
- samarbete med polisens och kustbevakningens sambandscentraler
- brandkårs- och ambulansalarmering
- alarmering av jourpersonal
SOSAB åtar sig också andra alarmeringstjänster genom avtal med vaktbolag, bostadsföretag, industrier m. fl. Enligt avtal med delägarna betalar
televerket. sedan intäkter från den kommersiella delen av verksamheten
frånräknats, 40% av bolagets kostnader och kommuner och landsting
vardera 30 %.
Svenska Telebild AB ägs till 30% av Teleinvest och är Sveriges ledande
företag för utveckling av teledatatjänster. Bolaget spelar en viktig roll för
utvecklingen av Datavisionstjänsten.
AB Telep/ans aktier ägs till lika delar av SAAB Scania AB, Telefon AB
LM Ericsson. AB Bofors, Teleinvest AB, Svenska AB Philips och Ericsson Radio Systems AB. Teleplan arbetar inom en stor del av de delområden som ingår i televerkets nuvarande och planerade verksamhet.
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2. 7 Enligt planen skall 15,8 miljarder investeras i televerket
Investeringsvolymen för televerkskoncemen, dvs. inkl. bolagssektorns
investeringar, under perioden 1984/85-1986/87 beräknas bli 1.6 miljarder
kr. högre än bedömningen i föregående treårsplan som redovisades för
riksdagen.

Jämförelse av investeringsnivåerna i löpande priser för televerkskoncernen mellan
föreliggande och föregående treårsplan
1983/84 1984/85 1985/86 1986/87 1987/88 Summa
Plan
1984/85Plan
Plan
Plan
1986/87

Utfall

Treårsplan
85/86-87/88
Treårsplan*
84/85-86/87

4968

5934

6162

6555

4968

5400

5785

5 887

6927

18651
17072

• Tidigare angivna investeringar justerade enligt nya redovisningsprinciper.

Orsaken till att investeringsvolymen ökar jämfört med bedömningen i
föregående års treårsplan är framför allt behovet av att snabbt förbättra
framkomligheten i nätet samt att skapa beredskap för en förväntad trafikexpansion på dataöverföringsområdet. Jämfört med förra årets treårsplan
har även investeringar i kabel-TV-nät inplanerats. I treårsplanen ingår
sådana investeringar med totalt ca 550 milj. kr.
Televerkets egna investeringar, som under den kommande treårsperioden svarar för 80% av hela koncernens investeringsprogram på 19,6 miljarder, beräknas till totalt 15,8 miljarder i löpande priser. Av investeringarna avser 12.5 miljarder kapacitetshöjningar och förbättringar av nätet.
Fördelningen i övrigt av investeringarna framgår av tabellen nedan.

8

Riksdagen 1984185. I sam/. Nr 100. Bilaga 8
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Televerkskoncernens investeringar i fast prisnivå fr. o. m. 1985/86
1983/84 1984/85 1985/86 1986/87 1987/88 Summa
Plan
Plan
Plan
Plan
1985/861987/88

Utfall
Televerket
Telenätet
Abonnentanläggningar
Rundradio
Övrigt
Teleinvestgruppen
Abonnentanläggningar
Övrigt
Koncemelimineringar
Summa investeringar
Summa investeringar i löpande prisnivå

••

3033

3920

4054

4185

4 303

1239
100
322

447
87
532

492
105
633

503
115
400

515
370

1510*
337
1403

87
259

1283
50

1412
50

1440
50

I 382
50

4234**
150

-72

-385

-584

-454

-457

-1495

4968

5934

6162

6239

6280

18681

4968

5 934

6162

6555

6927

19644

117

12542

Anslutningsutrustning för datakommunikation samt vissa kontorsväxlar som
köps och hyrs ut av televerket.
Kontorsväxlar, telex-, telefax- och teletexterminaler. hänvisningsdatorer m. m.
som köps och hyrs ut av Telefinans AB.

2.8 Räntabilitet och soliditet på hög nivå
Enligt gällande riksdagsbeslut skall televerkets långsiktiga mål vara att
åstadkomma en real avkastning på eget kapital som uppgår till 3 %. Vidare
skall verkets soliditet, dvs. verkets eget kapital i relation till de totala
tillgångarna, kvarstå på en fortsatt hög nivå.
Enligt föregående treårsplan beräknades det reala avkastningsmålet på
3 % kunna uppnås. Enligt föreliggande treårsplan beräknas räntabiliteten
under 1984/85 nu bli lägre. Försämringen kan i huvudsak förklaras av
ändrade redovisningsprinciper. Under åren därefter beräknas realavkastningen bli högre än 3 %.

3.

Föredragandens överväganden

3.1 Utveckling mot ett bredbandsnät
Treårsplanen innebär en kraftfull satsning på investeringar i telenätet.
Nätet skall både byggas ut och moderniseras. Bakgrunden är den mycket
snabba ökningen av efterfrågan på telekommunikation i allmänhet och
datakommunikation i synnerhet, vilken i vissa fall lett till problem med
framkomligheten.
Moderniseringen innebär övergång från analog till digital teknik (datateknik), bl. a. genom införande av AXE-systemet i telefonstationerna.
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Nätet kan därigenom effektiviseras och göras mer flexibelt. Nya tjänster
kan också erbjudas och överföring av data, text och bild kan snabbas upp.
Vid slutet av budgetåret 1987/88 beräknas ca I, 7 miljoner abonnenter vara
anslutna till AXE-stationer. Det innebär att drygt 1/3 av abonnenterna har
tillgång till de fördelar den nya tekniken erbjuder. Moderniseringen av
nätet innebär också att satellitsystem i ökad utsträckning används för
internationella kommunikationer.
Samtidigt med teknikbytet i telenätet sker en utbyggnad av kapaciteten.
Den innebär en anpassning till den starkt ökade efterfrågan som skett och
förutses när det gäller telekommunikation och främst datakommunikation
och mobiltelefoni. Utbyggnaden bidrar därigenom tillsammans med andra
åtgärder till att förbättra framkomligheten i nätet. Med den högre kapaciteten i nätet, som delvis uppnås med användning av optiska fibrer, skapas
bättre möjligheter för TY-möten och bildtelefon. Mot slutet av treårsperioden skall enligt planerna alla större svenska företag kunna få tillgång till
förbindelser för TY-möten.
Utbyggnaden av nät för kabel-TV kan vara ett led i utbyggnaden av ett
nationellt bredbandsnät. En begränsad försöksverksamhet med distribution av program från kommunikationssatelliter sker nu enligt riksdagens
beslut (prop. 1983/84:91. KU 18, rskr 164). Televerkets engagemang sker
på detta område i konkurrens med andra nätägare. Enligt treårsplanen
uppgår verkets investeringar i kabel-TY-nät till drygt 550 milj. kr. Det är
angeläget att verket spelar en aktiv roll i det standardiseringsarbete för
kabel-TV-nät som pågår och därvid beaktar att näten skall kunna ingå som
delar i ett landsomfattande bredbandsnät. Riksdagen kommer senare att
föreläggas förslag om regler för den fortsatta verksamheten med kabel-TV.
Treårsplanen bör enligt min mening således ge televerket goda förutsättningar att klara den mycket snabba ökningen inom främst data-, text- och
radioområdena där tillväxttakten är 30-50% per år. Televerket står här
inför en krävande uppgift fullt jämförbar med uppbyggnaden av landets
telefonsystem. Data- och textkommunikationen motiverar nu mer än 60 %
av kapacitetstillväxten i telenätet. Det är angeläget att dessa trafikbehov
kan tillgodoses inte minst för att undvika överbelastningar i nätet som i hög
grad drabbar den vanliga telefontrafiken. Såsom framgår av diagrammet
Cfig. 7) är framkomligheten i nätet för vissa teleområden nu otillfredsställande. En förbättring är dock på väg. Målet är att andelen misslyckade
anrop under arbetstid i genomsnitt inte för något teleområde skall överstiga 3 %. Med de åtgärder som televerket planerar räknar verket med att
kunna uppnå målet under treårsperioden.
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Figur 7. Frarnkomlighetsproblernen minskar. (Genomsnittlig andel förlustkoppel vid
rikstrafik under arbetstid för hela landet samt lägsta och högsta värde för teleområde.)

Jag ser positivt på den inriktning av verksamheten som framgår av
televerkets treårsplan och vill betona vikten av att framkomligheten i nätet
hålls hög i hela landet. Verket föreslår, enligt min mening, ett investeringsprogram som speglar en ökad ambition att komma tillrätta med framkomlighetsproblemen i nätet och snabbt möta förändringar i efterfrågan. Enligt
en handlingsplan som televerket tagit fram skall verket i framtiden betydligt snabbare kunna anpassa nätet till efterfrågan. Målet är att reducera
tiden mellan trafikmätning och kapacitetsökning till 30 dagar. För att
ytterligare säkra framkomligheten i nätet är den grundläggande inriktningen för nätutbyggnaden att nätet skall kunna klara en efterfrågan som är upp
till 50 % större än den som förutsetts.
Genom verkets goda ekonomiska resultat och de nya möjligheter att ta
upp lån som riksdagen beslutat om är det möjligt att genomföra mycket
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stora investeringar under perioden. Dessa är nödvändiga inte bara för att
öka kapaciteten utan också för att verket skall kunna tillgodogöra sig en ny
och bättre teknik vilket kommer verkets kunder till godo. Jag föreslår att
inriktningen av verkets investeringsplan och den föreslagna totalvolymen
av investeringarna godkänns samt att regeringen inhämtar ett bemyndigande av riksdagen att medge smärre avvikelser från planens inriktning
och totalvolym.
Televerket har i praktiken monopol på vissa områden. Inom dessa har
verket ett särskilt ansvar för att servicen i fråga om framkomlighet, underhåll och leveranser hålls på en hög nivå över hela landet. Samtidigt måste
servicenivån ständigt avvägas mot kostnader och pris med hänsyn till
kundernas önskemål i olika avseenden. Televerket arbetar med att finna
former för hur kontakterna med kunderna, framför allt lokalt, ytterligare
skall kunna förbättras.
Jag anser att den av televerket föreslagna avvägningen av servicenivån
är rimlig. Det nya systemet för styrning av televerket som nu etablerats bör
enligt min mening ytterligare kunna utvecklas. T. ex. bör det vara av
intresse att fördjupa diskussionen av investeringarnas relation till servicemålen, avvägningen mellan olika servicemål och ekonomiska mål samt
uppföljningen av måluppfyllelsen. Televerkets rullande treårsplaner är den
naturliga utgångspunkten för en sådan diskussion. Treårsplanerna kommer
därför att i ökad utsträckning utformas med denna inriktning. I detta
sammanhang är också det arbete som bedrivs av utredningen om statliga
myndigheters ledning (C 1983:04) av stort intresse.

3.2 Minskat lånebehov
Televerkskoncernens utestående lån beräknas under respektive budgetår bli 4,3 miljarder kr., 5,4 miljarder kr. och 6,4 miljarder kr. under
perioden.
Verkets investeringar under perioden på 15,8 miljarder beräknas finansieras till 8, I miljarder med avskrivningsmedel (planenlig avskrivning), till
3,8 miljarder med övriga avskrivningar utöver plan, till 2.2 miljarder med
medel ur konsolideringsfondcn och till I, 7 miljarder genom ökning av
lånevolymen. Därutöver lånas 0,4 miljarder för finansiering av kundfordringar m.m.
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Den utestående lånevolymen för verket och televerkskoncernen framgår
av nedanstående tabell.
Televerk.~koncernens

utestående lån per den 30 juni resp. budgetår, milj. kr., löpande

priser

Televerket
Teleinvest
Summa utestående lån
Bedömning i
föregående
treårsplan

1983/84

1984/85

1985/86

1986/87

1987/88

Utfall

Plan

Plan

Plan

Plan

1600
818

1933
1709

2354
1987

3174
2190

4017
2 393

2418

3642

4341

5364

6410

4194

5 303

6008

Trots en uppgång i investeringsvolymen jämfört med föregående års
bedömning bedöms nu upplåningsbehovet bli lägre än de nivåer som angavs i föregående års treårsplan. Detta förhållande har delvis sin förklaring
i de kreditrestriktioner för finansbolag som trädde i· kraft under 1984
innebärande att verkets kunder tvingas betala högre engångsavgifter för
abonnentanläggningar som hyrs från Telefinans AB. Tillsammans med en
snabbare ökning av teletrafiken och därmed av intäkterna än vad som
förutsågs för ett år sedan medför detta att den ökade investeringsaktiviteten kan finansieras med mindre lånebehov. Jag återkommer i det följande
till utvecklingen av verkets soliditet.

3.3 Televerkets finansfunktion

Riksdagen beslöt den 7 mars 1984 (FiU 1983/84:25, rskr 142) medge att
regeringen fr. o. m. den 1 juli 1984 upptar lån för televerkets verksamhet.
Regeringen har därefter delegerat upplåningsrätten till televerket. Riksdagen har vidare den 25 april 1984 (TU 1983/84: 16, rskr 249) medgett att
televerket finansierar icke konkurrensutsatta abonnentutrustningar via finansbolaget Telefinans AB. Dessutom har riksdagen i samma beslut bemyndigat regeringen att fastställa ramar för de garantiåtaganden som televerket kan behöva göra. Besluten innebär att all kapitalanskaffning till
televerket kommer att göras utanför statsbudgeten av televerket självt
eller genom verkets bolag.
Jag anmälde i förra årets budgetproposition att jag avsåg låta en arbetsgrupp med företrädare för regeringskansliet, riksbanken, riksgäldskontoret
och televerket behandla de närmare formerna för televerkets låneverksamhet. Gruppen avslutade sitt arbete under våren 1984. En redovisning av
gruppens överväganden, som jag ställer mig bakom, bör nu lämnas till
riksdagen. Jag har särskilt samrått med chefen för finansdepartementet om
denna redovisning.
Gruppen har framför allt behandlat frågan om samordningen av telever-
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kets upplåning med den övriga statliga upplåning som görs av riksgäldskontoret. Därvid har gruppen också övervägt om televerkets upplåning bör
ske i verkets namn eller om upplåningen bör ske via verkets dotterbolag.
Televerket bör i det här sammanhanget betraktas som moderföretag i en
koncern där också bolagen inom Teleinvest-gruppen ingår - televerkskoncernen (se fig. I). De praktiska arrangemangen för att ordna kapitalanskaffningen bör därför utformas så att största möjliga effektivitet kan
uppnås för koncernen som helhet. Samtidigt måste emellertid beaktas att
televerket är en del av staten och alltså inte en självständigjuridisk person.
Televerkets upplåning är en del av statsupplåningen och den svenska
staten är därmed betalningsansvarig om televerket inte skulle fullgöra sina
förpliktelser. Det är i det avseendet ingen skillnad om televerket lånar
direkt på kreditmarknaden eller från ett dotterbolag. Detta förhållande
aktualiserar också frågan om definition, redovisning och rapportering av
statsskulden.
Behovet av samordning av den statliga upplåningsverksamheten är
störst i den utländska upplåningen. Det är ytterst angeläget att undvika
avvikelser eller felaktigheter i någon del av denna upplåning med hänsyn
till de negativa konsekvenser som skulle kunna uppstå för de lån och
förpliktelser som staten svarar för genom riksgäldskontoret. Om två olika
organ företräder en och samma låntagare i låneförhandlingar utomlands
skulle det t.ex. kunna leda till motstridiga ställningstaganden i enskilda
frågor. Vid en bedömning av televerksupplåning utomlands bör man också
beakta risken av att denna upplåning skulle kunna störa riksgäldskontorets
upplåning genom olämpligt vald lånetidpunkt eller genom att televerket
skulle uppnå sämre lånevillkor. Å andra sidan kan man inte bortse från
värdet av att staten som låntagare i vissa situationer kan gå fram på bred
front på flera utlandsmarknader och härvid utnyttja lönsamma verksamhetsgrenar i utlandsupplåningen. Detta värde kan under vissa skeden vara
väsentligt särskilt när den statliga utlandsupplåningen totalt sett är hög.
För de närmaste åren är dock denna upplåning avsevärt mindre än under
vissa tidigare år och statens internationella kreditvärdighet hög. Sammantaget innebär detta att televerket f. n. inte bör låna utomlands eller utfärda
garantier för upplåning i utlandet.
Om, vilket är sannolikt, televerkskoncernens inhemska upplåning till
stor del kommer att ske på den svenska obligationsmarknaden bör följande
förhållanden beaktas.
I 17§ lagen (1974:922) om kreditpolitiska medel stadgas att: "Med emissionskontroll avses att obligationer, förlagsbevis eller andra för den allmänna rörelsen avsedda skuldebrev ej får utan tillstånd av riksbanken
utges av annan än riksgäldskontoret och att andra skuldebrev, som ej avser
inlåning på räkning från allmänheten, ej får utan sådant tillstånd utges av
kreditinstitut. Från emissionskontroll undantas dock obligationer som
bankinstitut utger och vars löptid är högst ett år".
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Även om den kreditpolitiska lagstiftningens bestämmelser om emissionskontroll hittills aldrig satts i kraft har bestämmelserna i realiteten
upprätthållits sedan början av 1950-talet genom överenskommelse mellan
riksbanken och de olika emissionsinstituten.
Genom emissionskontro!len ges riksbanken möjlighet att påverka utvecklingen av den svenska kapitalmarknaden. Riksbankens faktiska hantering av emissionskontrollen har varierat över tiden i takt med vad den vid
varje tidpunkt rådande situationen kräver. Under vissa perioder har således riksbanken fastställt de ränte- och andra villkor som skall gälla för
obligationslån. En selektering av olika låntagare har skett under vissa
perioder.
I dagsläget inskränker sig riksbankens tillämpning av emissionskontrollen i stort sett till att undvika ett överutbud av obligationer på den svenska
marknaden. Som en del av denna tillämpning ingår att sprida ut olika
emissioner i tiden så att kollisioner mellan olika lån undviks.
Televerkskoncernens liksom andras upplåning på obligationsmarknaden
kommer således att underkastas riksbankens emissionskontroll och får
anpassas till de krav som riksbanken från tid till annan ställer.
Som framgår av lagtexten omfattas av naturliga skäl inte riksgäldskontorets upplåning av riksbankens emissionskontroll. Frågor rörande riksgäldskontorets upplåning är emellertid av vital betydelse för riksbankens
penningpolitik. Ett mycket nära samarbete i dessa frågor förekommer
därför mellan riksbanken och riksgäldskontoret. Genom att televerkets
upplåning kommer att underställas riksbankens emissionskontroll uppnås
en samordning mellan riksgäldskontorets och televerkets upplåning.
När det gäller frågan om i vems namn upplåningen på den svenska
kapitalmarknaden bör ske talar praktiska skäl för att telcverkskoncernen
till helt övervägande del uppträder under ett namn. Därigenom uppnås
bl. a. enkla och tydliga ansvarsförhållanden. Kapitalanskaffningen till koncernen handhas därför normalt av Teleinvest AB. Televerkets och bolagens kapitalförsörjning sker genom att de i sin tur lånar från Teleinvest AB
och alltså inte själva agerar direkt gentemot kreditgivare. Om televerket
vid något tillfälle kan uppnå bättre lånevillkor än Teleinvest AB kan dock
givetvis även televerket självt ta upp lån. Kapitalanskaffningen inom Teleinvest AB har organiserats på följande sätt.
En särskild finansenhet (centrala finansenheten) har inrättats i bolaget.
Finansenheten utgör en central servicefunktion för finansiella tjänster när
det gäller:
-lån
- placering av överskottsmedel
- valutaaffärer
- garantier
- rådgivning
Den centrala finansenheten arbetar enligt s. k. internbanksmodell, vilket
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innebär att televerket och de helägda bolagen inom Teleinvestgruppen
(koncernenheterna) vänder sig till finansenheten vid b~hov av de ovan
angivna tjänsterna medan finansenheten utöver affärer med koncernenheterna också gör affärer med utomstående i eget namn. Finansenheten lånar
således erforderligt kapital på den externa marknaden och lånar sedan ut
detta till koncernenheterna. Genom att koncernenheterna vid likviditetsöverskott skall vända sig till den centrala finansenheten kan den externa
upplåningen vid varje tidpunkt anpassas till koncernens totala kapitalbehov.
På liknande sätt kan vid valutaaffärer s. k. netting erhållas innebärande
billigare kurssäkring och mindre valutaexponering.
Den centrala finansenheten har hittills upplånat I 700 milj. kr. genom att
utge s. k. telecertifikat. Därutöver förekommer viss kortfristig upplåning.
Televerkets lån per den 30 juni 1984 på den rörliga krediten i riksgäldskontoret om sammanlagt 1600 milj. kr. har återbetalats i början av juli 1984.
Planer föreligger att senare under budgetåret utge s. k. teleobligationer.
Teleinvests upplåning garanteras av televerket inom en ram som regeringen har fastställt till 4 500 milj. kr. Denna garantiram omfattar, förutom
garantier för upplåning, även andra garantiåtaganden på högst 500 milj. kr.
från televerket gentemot Teleinvest AB.
Riksgäldskontoret kommer att vid sin upplåning i prospekt redovisa
televerkets upplåning som en del av den statliga upplåningen. Rapporteringen till riksgäldskontoret om televerkets upplåning kommer att ske två
gånger per år och avse ställningen den 30 juni resp. den 31 december.
Därvid lämnar televerket uppgifter om utestående lån (kapitalbelopp) uppdelat på lån med en ursprunglig löptid på ett år eller längre resp. övriga lån.
Dessutom lämnas uppgifter om förändringar sedan föregående rapporteringstillfälle. Rapporteringen omfattar också under perioden utfärdade garantier och utestående garantier (kapitalbelopp) vid resp. rapporteringstillfälle.

3.4 Hög självfinansiering och effektivitet

Televerket skall drivas effektivt och till stor del finansiera investeringar
med egna medel. Enligt min mening bör kravet på 3 % real avkastning på
eget kapital ligga fast. Inom televerkets monopolområde bör en högre
avkastning än 3 % inte eftersträvas. Däremot kan detta ske inom den
konkurrensutsatta sektorn. De konkurrensutsatta delarna av verkets verksamhet hålls åtskilda från monopolsektorn dels genom att den konkurrensutsatta verksamhet som bedrivs inom verket särredovisas i räkenskaperna,
dels genom att viss konkurrensutsatt verksamhet bedrivs i bolagsform.
Med hänsyn till de stora gemensamma kostnaderna för telenätet kan särredovisningen erbjuda svårigheter. Metoderna utvecklas av televerket och
granskas av riksrevisionsverket.
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Genom en god räntabilitet kan den höga soliditeten i stort sett bevaras
trots kraven på mycket stora investeringar. En stor del av dessa kan
nämligen självfinansieras. Det bör enligt min mening inte vara något problem att soliditeten går ner något under perioden. Televerkets soliditet på
70-80 % skall jämföras med 20-30% för företag i allmänhet. En hög
soliditet gör verket mer oberoende av händelser utanför dess kontroll och
är därför av värde. Televerkets verksamhet under den närmaste treårsperioden bör enligt min mening inriktas i enlighet med de räntabilitets- och
soliditetskrav som verket angett i treårsplanen. Dessa är:
1984/85

1985/86

1986/87

1987/88

Plan

Plan

Plan

Plan

8

8

9

9

9

10
81

8
77

9
74

9

9

73

73

1983/84
Utfall

Räntabilitet
på totalt kapital
Räntabilitet
på eget kapital
Soliditet

Jag noterar att verket inte planerar att föreslå några generella taxehöjningar förrän i början av 1986. Prishöjningarna kommer därmed som tidigare att ligga klart under utvecklingen av konsumentprisindex vilket bl. a.
förklaras av produktivitetsförbättringar på ca 5 % per år. Statens krav på
överskott bör liksom tidigare vara statens avkastningsränta på statskapitalet. Det inlevererade överskottet uppgår till 887 milj. kr. under treårsperioden vid en räntesats på 13 %. Vid beräkningen av inleveransen är hänsyn
tagen till att televerket skall leverera in 100 milj. kr. under vart och ett av
budgetåren 1984/85, 1985/86 och 1986/87 som en följd av överenskommelsen om en särskild finansiering av vissa försvarsutgifter (TU 1983/84: 16,
rskr 249).

3.5 H 1. Försvarsinvesteringar vid televerket

1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

11000000
11330000

För budgetåret 1985/86 föreslår jag att J 1,3 milj. kr. anvisas för ändamålet. Medelsbehovet avser investeringar för reservtelefonnätet, förstärkta
lokaler, radio, materialförsörjning i krig och televerkets ledning i krig.
Beloppet skall inte tillföras statskapitalet.

Prop. 1984/85: 100

Bilaga 8

Kommunikationsdepartementet

123

3.6 Övriga frågor

3.6./ Effekterna ar det nya ta.xesysteml'l h!t·1· som väntat
Den 12 januari 1983 genomfördes en omläggning av taxorna för telefonsamtal inom landet. Upprepad markering för lokalsamtal infördes samtidigt som tidsdifTerentierade taxor infördes för alla sådana samtal.
För lokalsamtal innebar ändringen"att ett markeringsintervall om 6 minuter tillämpas helgfria måndagar-fredagar kl. 08.00-18.00. Under övrig tid
är intervallet 12 minuter. För inländska rikssamtal höjdes avgifterna med i
genomsnitt 25 % under vardagar 08.00-12.00. Under vardagar 12.0018.00 förblev avgifterna oförändrade, medan avgifterna under övrig tid
sänktes med i genomsnitt 30% genom ändringar av markeringsintervallerna. För samtal till utlandet innebar omläggningen inte någon förändring.
Syftet med omläggningen var att åstadkomma en jämnare belastning på
tdefonnätet genom att flytta viss del av trafiken från de hårt belastade
förmiddagstimmarna måndag-fredag till andra tider. Omläggningen skulle
också ske inom ramen för oförändrade intäkter för televerket.
De preliminärt bedömda effekterna av taxeomläggningen redovisades
för riksdagen i föregående års budgetproposition (bilaga 8, s. 159). Televerket har därefter fortsatt att mäta och bedöma effekterna. Den preliminära
bedömningen - att taxeomläggningen medfört det önskade resultatet bekräftas av dessa mätningar.
Belastningen på telefonnätet har jämnats ut över dygnet, vilket innebär
att nätet utnyttjas bättre. Därmed minskar i viss mån det stora behovet av
kapaeitetshöjande investeringar. Det är i huvudsak hushållen som ändrat
sina telefonvanor medan företagen inte påverkats nämnvärt av de nya
prisrelationerna. Att döma av de intervjuundersökningar som televerket
låtit göra är hushållens kunskaper om det nya systemet också mycket
goda. Undersökningarna gav resultatet att 85 procent av den vuxna befolkningen är fullt på det klara med att det är billigast att ringa på kvällarna. 60
procent tycker att den nya taxan är mycket bra eller ganska bra och knappt
25 procent tycker att den är dålig.
Trafikintäkterna från olika områden har påverkats olika. Regioner som
har en stor andel kunder med växelledningar - i synnerhet storstadsområden med många företag - visar en kraftigare ökning av samtalsmarkeringarna än andra områden. Norra Sverige har däremot avtagande takt i
ökningen av antalet fakturerade markeringar. Detta är i överensstämmelse
med syftet med taxeomläggningen och illustrerar hur affärskunder i storstadsområden betalar förhållandevis mer för sin telefontrafik än tidigare
medan hushållen i landsorten gynnas. Tillväxten i trafiken har fortsatt att
vara stark även efter taxeomläggningen och den generella höjningen av
taxorna den 20 juni 1983.
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3 .6.2 Prissättning
Regeringen fastställer abonnemangsavgifter för huvudledningar och
samtalsmarkeringsavgifter. Dessa avgifter svarar för 65 % av intäkterna
inom monopolsektorn som totalt svarar för mer än 90% av verkets intäkter. Övriga avgifter inom monopolområdet t. ex. hyres-, service-, flyttnings- och installationsavgifter för abonnentväxlar, installations-, serviceoch flyttningsavgifter för telefoner, avgifter för förhyrda ledningar m. m.
fastställs av televerket efter principen att tjänsterna skall täcka sina kostnader. Såsom jag redovisat i det föregående har televerkets priser på
senare år utvecklats betydligt långsammare än konsumentprisindex.
Vissa priser inom konkurrenssektorn har höjts rätt kraftigt. Bakgrunden
till detta är riksdagsbeslutet (prop. 1980/81 :66, TU 6, rskr 132) om vissa
åtgärder på teleområdet. Beslutet innebär att televerkets konkurrensutsatta verksamheter skall särredovisas i syfte att eliminera eventuella subventioner från monopolsektorn. Televerket vidtog under 1983 åtgärder, i
enlighet med riksdagsbeslutet, för att den konkurrensutsatta verksamheten
helt skulle bära sina egna kostnader. Särredovisningen visar för budgetåret
1983/84 att de konkurrensutsatta verksamheterna sammantagna gett ett
överskott på 14 milj. kr.
När beslut fattades om en klarare avgränsning av vilka produkter som
skall tillhöra monopolområdet skärptes successivt kraven på att televerkets prissättning för olika produkter bättre skall spegla kostnaderna. Tidigare betraktade televerket telefontillbehören, t. ex. ringklockor och signalomkopplare, som en del av telefontjänsten och eftersträvade därför inte
kostnadstäckning på varje produkt. När dessa produkter i enlighet med
riksdagens beslut hänfördes till televerkets konkurrenssektor genomfördes
en kostnadsanpassad prissättning vilket alltså i en del fall medförde betydande prishöjningar för vissa produkter.

3 .6.3 Överläggningar om utvecklingen på telekommunikationsområdet monopolfrågan
Såsom jag anmälde i förra årets budgetproposition har en förhandlingsman tillkallats för att klarlägga förutsättningarna för det fortsatta samarbetet mellan televerket och LM Ericsson. Denna fråga är avgörande för det
slutliga ställningstagandet till Telis framtida verksamhetsform. Möjligheten till samarbete mellan LM Ericsson och televerket undersöks när det
gäller marknadsföring, produktutveckling och tillverkning. Jag avser att
återkomma i denna fråga.
Frågan har också stor betydelse för hur televerkets monopol skall avgränsas, bl. a. för telefonapparater. I enlighet med 1980 års riksdagsbeslut
om televerkets verksamhetsinriktning. skall televerket ha ett ansvar för att
telesystemet i sin helhet kan upprätthållas. Televerkets samhällsansvar är
särskilt markerat för de s. k. grundtjänsterna, till vilka telefon och telex
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hör. De krav som grundtjänsterna skall uppfylla är bl. a. full samtrafik,
pålitlig nummerinformation. hög tillgänglighet och teknisk kvalitet, enhetliga taxor för hela landet och jämn servicestandard i hela landet. För att
kunna tillgodose dessa krav tillhandahåller televerket hela kommunikationskedjan, dvs. nätet. abonnentväxlar och abonnentutrustningar.
För grundtjänsterna krävs enligt riksdagens beslut ett vidare ansvarstagande än vad som följer av traditionella företagsekonomiska överväganden. För övriga delar av televerkets verksamhetsområde skall privata
leverantörer ges möjlighet att konkurrera på lika villkor. Riksdagen markerade särskilt att den föreslagna avgränsningen av monopolet inte fick
försvåra eller fördyra televerkets rikstäckande verksamhet och service.
Enligt 1980 års riksdagsbeslut om televerkets monopol skall televerket
- utifrån den av riksdagen beslutade inriktningen av verksamheten - följa
den tekniska utvecklingen och anpassa monopolgränsen efter denna. Detta
innebär inte att televerket självt kan besluta om grundläggande förändringar i monopolavgränsningen, t. ex. att lägga vanliga telefonapparater utanför monopolet. Enligt min mening bör principiella förändringar i inriktningen av televerkets verksamhet underställas riksdagen. Vid en eventuell
förändring av monopolavgränsningen för televerket måste en noggrann
prövning av de sociala och regionalpolitiska effekterna göras. Inom sitt
eget beslutsområde har televerket från den 1 juli 1983 avvecklat verkets
ensamrätt för modemer för dataöverföring med relativt låg hastighet samt
beslutat tillåta anslutning av privata terminaler till verkets telexnät från
den I november 1984.

4.

Hemställan
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att
1. godkänna vad jag har förordat rörande inriktningen och omfattningen av televerkets verksamhet och investeringar under perioden 1985/86-1987/88 och att bemyndiga regeringen att besluta
om avvikelser därifrån,
2. godkänna att televerkets verksamhet skall inriktas på de soliditets-, räntabilitets- och servicemål som anges i televerkets treårsplan för budgetåren 1985/86-1987/88,
3. ta del av vad jag anfört om televerkets finansieringsfunktion,
4. till Försvarsinvesteringar vid televerket för budgetåret 1985/86
anvisa ett reservationsanslag på I I 330000 kr.,
5. ta del av vad jag anfört om monopolavgränsningen m. fl. frågor
under avsnittet Övriga frågor.
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TRANSPORTSTÖD M. M.

I 1. Transportrådet

1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

14487000
14482000
15 442 000

Transportrådet (TPR) är förvaltningsmyndighet för vissa uppgifter rörande trafikplanering, energihushållning och totalförsvarsplanering inom
transportsektorn. TPR har vidare hand om stöd till kollektivtrafiken, riksfärdtjänsten, handikappanpassning av den kollektiva trafiken, transportstöd för Norrland och Gotland samt vissa frågor på yrkestrafikområdet.
TPR svarar även för kanslifunktionen för buss- och taxivärderingsnämnden samt för kollektivtrafiknämnden.
TPR leds av en styrelse. I styrelsen ingår generaldirektören och sju
ledamöter som utses av regeringen och som företräder riksdagen och
näringslivet. TPR är organisatoriskt indelat i två enheter. Till TPR är
knutet två rådgivande delegationer, nämligen en för riksfärdtjänst och
handikappanpassning samt en för beredskapsplanering m. m. Vidare finns
inrättat en samrådsgrupp för yrkestrafikfrågor och en för trafikplaneringsfrågor.
TPR:s arbetsuppgifter på yrkestrafikområdet är delvis avgiftsbelagda.
Inkomsterna redovisas på statsbudgetens inkomstsida och beräknas uppgå
till 2 milj. kr. för nästa budgetår ( 1983/84 I ,7 milj. kr.).
TPR:s anslag4ramställning

Transportrådets förslag för budgetåret 1985/86 kan sammanfattas enligt
följande:
I. Pris- och löneomräkning 874000 kr.
2. 1 enlighet med regeringens direktiv till myndigheterna har transportrådet redovisat ett huvudförslag som innebär en minskning av verksamheten. Transportrådet har valt att fördela besparingen under en femårsperiod
med sammanlagt 10 procent eller med I 425 000 kr. Förslaget förutsätter att
verksamheten skärs ned inom områdena för energihushållning, trafikplanering, totalförsvarsplanering och handikappanpassning av kollektiva
färdmedel. Transportrådet avstyrker att förslaget genomförs m. h. t. att
icke önskvärda samhällsekonomiska konsekvenser skulle uppstå och att
man inte skulle kunna uppfylla sina instruktionsmässiga åligganden. Rådet
hänvisar vidare till de ökade intäkterna som förväntas levereras in i samband med rådets tillståndsgivning inom yrkestrafikområdet.
3. För projektverksamhet inom området för materialadministration yrkas som en engångsanvisning 1.2 milj. kr.
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4. För rik!'.fardtjänstens administration begärs 350000 kr.
5. För ytterligare insatser för informationsverksamhet på energiområdet
yrkas 550000 kr.
6. För utökade insatser inom det ekonomiska försvaret begärs sammanlagt 635 000 kr. som en engångsanvisning. Merparten av medlen föreslås
användas för att fortsätta utvecklingen av ett nytt system för drivmedelsransonering (500000 kr.). Vidare ingår i förslaget utbildning av beredskapsplanläggande och krigsplacerad personal hos civilbefälhavare och
länsstyrelser (70000 kr.), en studie av sårbarhetsfrågor inom åkerinäringen
m. h. t. utvecklingen mot datoriserad transportplanering och ledningssystem (50000 kr.) samt produktion av datalistor med fordonsuppgifter anpassade för länsstyrelsernas krigstransportplanläggning (15000 kr.).
Föredragandens överväganden
Jag bedömer att TPR:s planerade insatser inom området för materia/administration är angelägna. De transportberoende kostnaderna i näringslivet har beräknats till 113 miljarder kr. för år 1983, varav de externa
transporterna svarar för ca 40 miljarder kr. Möjligheten att rationalisera
kan bedömas vara betydande då resursutnyttjandet inom transportsektorn
på många håll är lågt. Vidare är samordningen mellan trafikslagen inte
alltid fullt utvecklad. Till detta kommer att planeringen vad gäller materialadministration och transporter inte haft en lika hög prioritet inom näringslivet som exempelvis produktutveckling och marknadsföring.
Jag anser mot denna bakgrund att åtgärder bör vidtas för att söka
nedbringa transportkostnaderna. Sett från industripolitiska utgångspunkter utgör också en effektivare materialadministration ett medel att stärka
den svenska industrins konkurrenskraft. Därmed kan en positiv utveckling
av näringsliv och sysselsättning i olika delar av landet främjas. Transportrådet bör med sin kompetens och sitt projektinriktade arbete kunna verksamt bidra till att initiera åtgärder som gör att transporterna kan effektiviseras. Jag förutsätter att verksamheten kan finansieras inom ramen för
nuvarande resurser och genom en nära samverkan mellan berörda parter
på området.
Vad gäller transportrådets förslag om ökade medel för handläggningen
av riksfärd~jänsten vill jag erinra om att TPR sedan riksfärdtjänsten permanentades den 1 juli 1984 disponerat särskilda medel - 300000 kr. - för
administration. Enligt min bedömning saknas ännu tillräckliga erfarenheter
av hur ålagda arbetsuppgifter kan klaras inom den anvisade medelsramen.
Jag är mot denna bakgrund inte beredd förorda någon volymuppräkning
för detta ändamål.
I transportrådcts uppgifter på handikappområdet ingår även handikappanpassning av kollektiva färdmedel. Riksdagen uttalade i 1979 års trafikpolitiska beslut att målsättningen skall vara att anpassningen i princip bör
vara genomförd under en tioårsperiod. Jag anser att det är viktigt att den
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av riksdagen beslutade handikappanpassningen fullföljs. Mot bakgrund av
att det nu gått fem år sedan detta beslut fattades anser jag att det är
motiverat att göra en avstämning. Denna kan lämpligen ske på det sättet
att transportrådet i sin kommande anslagsframställning redovisar hur långt
arbetet med handikappanpassningen har kommit.
1984/85

Beräknad ändring 1985/86
TPR

Föredraganden

49

Personal
Anslag
Förvaltningskostnader
(därav lönekostnader)
Lokalkostnader
Engångsanvisning

12 187 000
(8 906 000)
I 860 000
435 000

+ I 399 000
(+ 469000)
+ 100 000
+1400000

+673000
(+409000)
+ 42000
+245000

14482000

+2899000

+960000

Transportrådet har i sin anslagsframställning behandlat frågor som berör
energiområdet. Riktlinjer för den framtida energipolitiken kommer att
behandlas i en proposition som kommer att föreläggas riksdagen i vår.
För åtgärder inom det ekonomiska försvaret har jag, efter samråd med
chefen för försvarsdepartementet, godtagit och prisomräknat TPR:s förslag. Detta innebär att sammanlagt 680000 kr. bör anvisas som en engångsanvisning samt 2 370 000 kr. för drift- och förvaltningskostnader.
Med hänsyn till vad transportrådet anfört om huvudalrernativet bör
enligt min mening rådet undantas från detta besparingskrav för budgetåret
1985/86. Detta betyder att jag för TPR:s verksamhet beräknar ett medelsbelopp på 14 762000 kr. samt härutöver ett engångsbelopp på 680000 kr.
Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen
föreslår riksdagen
att till Transportrådet för budgetåret 1985/86 anvisa ett förslagsanslag på 15 44 2 000 kr.

I 2. Transportstöd för Norrland m. m.
1983/84 utgift
1984/85 Anslag

169406000
202000000

Från anslaget ges transportstöd för att utveckla näringslivet och minska
de kostnadsmässiga olägenheter som följer med de stora avstånden i de
norra delarna av landet.
Transportstödet är ett fraktbidrag i efterskott till företag. Bidrag lämnas
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för järnvägs- och landsvägstransporter i yrkesmässig trafik. Det gäller
transporter av dels varor som förädlats inom stödområde~ till hel- eller
halvfabrikat samt vissa jordbruks- och livsmedelsprodukter som härrör
från stödområdet, dels råvaror och halvfabrikat som anskaffas av företag i
stödområdet inom vissa bestämda näringsgrenar.
Transportstödet lämnas med JO till 50 procent av nettofraktkostnaden
beroende på transportsträckans längd och var den bidragsberättigade verksamheten ligger inom stödområdet.
TPR:s anslagsframställning
Behovet av bidragsmedel är beroende av dels de stödberättigade transporternas omfattning, dels förändringar i transportkostnaderna. Med utgångspunkt i ett medelsbehov av 189 milj. kr. för år 1984 och med en av
konjunkturförhållandena betingad volym- och kostnadsökning om sex
resp. fyra procent beräknar TPR an slagsbehovet till 208 milj. kr. för
budgetåret 1985/86.
Föredragandens överväganden
Jag avser att i regeringens proposition om regionalpolitiken, som kommer att föreläggas riksdagen i vår, behandla transportstödets framtida
utformning och inriktning samt förslag som tagits upp i den regionalpolitiska utredningen (SOU 1984:74). I avvaktan härpå bör anslaget till transportstöd för Norrland m. m. nu tas upp med oförändrat belopp.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till Transportstiidför
Norrland m. m. för budgetåret 1985/86 anvisa ett förslagsanslag
på 202 000 000 kr.

I 3. Transportstöd för Gotland

1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

56152000
47000000
44500000

Från anslaget ges statsbidrag för trafiken till och från Gotland. Transportstödet omfattar såväl person- som godsbefordran i färjetrafiken på
Gotland och är inbyggt i den taxa som Rederi AB Gotland tillämpar.
Vidare ges från anslaget ett bidrag till transportföretagen för att täcka de
merkostnader som inte kompenseras av det s. k. Gotlandstillägget.
Syftet med stödet är att anpassa priset för en färjeresa till priset för en
andraklassbiljett på tåg. De olika formerna av stöd till godstrafiken innebär
att transportförmedlingsföretagen och med dem samverkande transportföretag kan tillämpa samma taxa i Gotlandstrafiken som för övrig inrikestrafik i landet.
9 Riksdagen 1984185. I sam/. Nr /00. Bilaga 8
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TPR:s anslags.framställning
För budgetåret 1985/86 har transportrådet beräknat medelsbehovet till
44,5 milj. kr. Härav avser 39 milj. kr. underskott i Rederi AB Gotlands
verksamhet och 5,5 milj. kr. bidrag till transportföretagen.
Föredragandens överväganden
Rederiaktiebolaget Gotland har i en skrivelse den 6 november 1984 till
transportrådet meddelat att anspråken på statsbidrag enligt bolagets bedömning uppgår till 66 milj. kr. mot tidigare beräknade drygt 40 milj. kr.
avseende verksamhetsåret 1984. Transportrådet har mot denna bakgrund
infordrat förklaring till ett sådant kraftigt överskridande.
Bolaget har också uppmanats inkomma med ett åtgärdsprogram i syfte
att minska behovet av transportstöd. Rederiet skall vidare redovisa hur
olika kostnader fördelas mellan koncessionstrafiken och övriga verksamhetsgrenar. Vad gäller budgetåret 1985/86 har bolaget i juni i samband med
fastställelse av turlistan för år 1985 redovisat transportstödsbehovet till
46 milj. kr. Efter överläggningar med TPR har bidragsbehovet fastställts till
39milj. kr. Av TPR under hand inhämtade uppgifter i december 1984 pekar
dock på att bolaget beräknar ett bidrag på 75 milj. kr. för verksamhetsåret
1985.
Jag vill i sammanhanget understryka att det bör vara en angelägen
uppgift för TPR att klarlägga skälet till de kraftiga kostnadsstegringarna
samt medverka till att kostnadsbesparingar, rationaliseringar och intäktsförbättringar genomförs i syfte att begränsa statsbidragsbehovet liksom att
förbättra den ekonomiska framförhållningen. Enligt min mening bör en
utgångspunkt i dessa överläggningar vara att få åtgärdsförslag som i förhållande till TPR:s förslag innebär ett i huvudsak oförändrat bidragsbehov för
budgetåret 1985/86 och ett minskat behov av statsbidrag på längre sikt.
Vilka åtgärder som den uppkomna situationen påkallar kan inte bedömas före det TPR avslutat sina överläggningar med bolaget. I avvaktan på
att nämnda överläggningar mellan transportrådet och bolaget slutförs har
jag inga erinringar mot TPR: s beräkning av anslagsbehovet till 39 milj. kr.
Beträffande det särskilda statsbidraget till viss lastbilstrafik till och från
Gotland har ett översynsarbete inletts inom kommunikationsdepartementet. Regeringen har genom beslut den 13 december 1984 gett riksrevisionsverket i uppdrag att ytterligare utreda frågan. I avvaktan på resultatet av
detta uppdrag tillstyrker jag att 5,5 milj. kr. anvisas som bidrag till transportföretag för att täcka de merkostnader som det s. k. Gotlandstillägget
inte kompenserar.
Mot denna bakgrund har jag beräknat det totala anslagsbehovet för
budgetåret 1985/86 till 44,5 milj. kr.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Transportstöd för Gotland för budgetåret 1985/86 anvisa ett
förslagsanslag på 44 500 000 kr.
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I 4. Riksfärdtjänst

1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

29719000
38000000
48000000

Från anslaget ges stöd till riksfärdtjänst. Riksfärdtjänsten är ett komplement till kommunal färdtjänst för gravt handikappade personers längre
resor. Bestämmelser härom återfinns i förordningen (1984:482) om riksfärdtjänst. Dessa bestämmelser innebär i korthet att svårt handikappade
personer som på grund av handikappet och otillgänglighet i trafikmedlen
måste resa på ett dyrare sätt än normalt får betalt för sina merkostnader.
Riksfärdtjänstresor får företas med flyg, första klass tåg, buss, taxibil eller
med specialfordon.
TPR:s anslagsframställning
Antalet resor med riksfä.rdtjänsten ökar fortfarande. De beräknas under
innevarande budgetår komma att uppgå till ca 32000. Någon tendens till
dämpad ökningstakt kan enligt TPR inte noteras. För nästa budgetår
beräknar TPR att 41 000 resor kommer att företas till en sammanlagd
kostnad av 48 milj. kr.
Föredragandens överväganden
I det trafikpolitiska målet ingår att den kollektiva trafikapparaten skall
handikappanpassas så långt möjligt. Härigenom minskas behovet av färdtjänst och riksfärdtjänst. Transportrådet har för de flesta färdmedel utfärdat föreskrifter för anpassningens inriktning och omfattning. För terminaler har regeringen gett statens planverk i uppgift att i samråd med transportrådet bedöma i vilken takt den fortsatta handikappanpassningen bör
drivas. Av både tekniska och ekonomiska skäl måste denna anpassning
ske successivt.
Regeringen har den 7 juni 1984 gett transportrådet i uppdrag att undersöka riksfärdtjänstens framtida utformning i syfte att begränsa kostnadsutvecklingen och öka effektiviteten. Uppdraget skall redovisas i etapper och
slutligt senast år 1987.
Jag anser mot denna bakgrund och i avvaktan på resultatet från transportrådets uppdrag att reglerna för riksfärdtjänsten bör förbli oförändrade.
Jag biträder därmed transportrådets förslag till anslagsberäkning för nästa
budgetår.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Riksfärdtjänst för budgetåret 1985/86 anvisa ett förslagsanslag på 48 000 000 kr.
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I 5. Ersättning till lokal och regional kollektiv persontrafik

1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

228 666 000
251800000
297 72 3 000

Från anslaget ges statsbidrag till den lokala och regionala kollektivtrafiken. Ersättningen har hittills lämnats enligt olika bidragsregler beroende
på trafikform. Enligt riksdagens beslut våren 1984 sker fr. om. nästa budgetår en övergång till ett nytt förenklat och schablonmässigt utformat
bidrag för de trafikformer som ingår i länshuvudmannens ansvarsområde
(prop. 1983/84: 100 bil. 8, TU 18, rskr 248). Från anslaget ges vidare
statsbidrag till ersättningstrafik för nedlagd persontrafik på järnväg.

TPR:s anslagsframstäl/ning
Anslagsbehovet för statligt stöd under budgetåret 1985/86 enligt de tidigare bidragsreglerna bedöms vara dels 117 milj. kr. som slutligt bidrag för
linjetrafik under bidragsåret 1984/85, dels 8 milj. kr. för kompletteringstrafik under bidragsåret 1984/85, dvs. sammanlagt 125 milj. kr. För medel
enligt det bidragssystem som riksdagen enligt ovan beslutat om och som
träder i tillämpning under budgetåret 1985/86 har anslagsbehovet bedömts
vara dels 129 milj. kr. avseende förskott för linjetrafik, dels 3.3 milj. kr.
avseende förskott för skärgårdstrafik, dels även 0,8 milj. kr. avseende
förskott för kompletteringstrafik, dvs. sammanlagt 133, I milj. kr. TPR har
vid beräkningen av stödet till den trafik som ingår i länshuvudmannens
ansvarsområde förutsatt en volymökning med fyra procent och en ökad
kostnadsnivå med sex procent. Medelsbehovet för huvudmännens trafik
beräknas därmed till 258,1 milj. kr.
Fem kommuner har under bidragsåret 1984/85 ansvaret för skärgårdstrafik. Under budgetåret 1985/86 kommer statsbidrag enligt de tidigare
bidragsreglerna att lämnas även till huvudmän för den trafik som utförts
under bidragsåret 1984/85. Med hänsyn till viss kostnadsökning i skärgårdstrafiken bedömer TPR mot denna bakgrund anslagsbehovet för budgetåret 1985/86 till 7.2 milj. kr. Statligt stöd till den av Waxholmsbolaget
bedrivna trafiken i Stockholms skärgård beräknas för budgetåret 1985/86
till 10,5 milj. kr.
För fjälltlyget har beräknats en ersättning på 0,4 milj. kr. Slutligen vad
gäller stöd till ersättningstrafik har TPR beaktat de driftomläggningar som
beslutats före den I september 1984. Medelsbehovet beräknas till 18,9 milj.
kr. Sammantaget begär därmed TPR ett anslag på 295, 1 milj. kr.
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Föredragandens överväganden
Jag ansluter mig i huvudsak till TPR:s beräkning av medelsbehovet. Jag
har dock förutsatt att kostnadsökningarna inom kollektivtrafiken bör kunna dämpas och att den förväntade ökade trafiken till viss del kan finansieras genom effektivitetsvinster. Jag har därför räknat upp schablonbidraget till länshuvudmännens trafik med sammanlagt fyra procent. För den
skärgårdstrafik som Waxholmsbolaget driver har jag för trafiken under
budgetåret 1985/86 beräknat ersättning under anslagsposten för huvudmannatrafik. Med hänsyn till vad som nu är känt har jag vidare räknat upp
statsbidraget till ersättningstrafik för nedlagd järnvägstrafik till 24 323 000
kr.
När det gäller statsbidraget till lokal och regional trafik vill jag erinra om
att enligt riksdagens beslut har Jämtlands län förts till Umeå sjukvårdsregion (prop. 1980/81:09, SoU 6, rskr 123). Riksdagen uttalade samtidigt att
en nödvändig förutsättning för beslutet var att kommunikationerna till
Umeå skulle förstärkas. Genom bl. a. inrikesflygets utbyggnad har sedan
dess kommunikationerna till Umeå förbättrats. Ytterligare förbättringar
kommer att ske när det nya regionala flygplanet Saab-Fairchild SF-340
sätts i trafik under år 1985. Jag bedömer dock att möjligheterna för invånarna i Sveg med omgivning att göra patient- och besöksresor till regionsjukhuset i Umeå inte är helt tillfredsställande.
Enligt de nya statsbidragsreglerna för kollektivtrafiken fördelas bidraget
till länshuvudmännens trafik på ett schablonmässigt sätt mellan länen.
Hänsyn tas härvid bl. a. till angelägenheten av att säkra en grundläggande
trafikförsörjning. Enligt min mening bör riksdagens ovan nämnda uttalande om förstärkta kommunikationer kunna beaktas i detta sammanhang. Jag
tänker här på behovet av att ordna tillfredsställande förbindelser mellan
Sveg och Umeå där flyget kan vara ett lämpligt trafikalternativ. Jag föreslår därför att transportrådet ges möjlighet att vid bidragsfördelningen,
utöver vad som följer av nuvarande bidragsregler, ge stöd för att trygga en
grundläggande trafikförsörjning även i det nämnda fallet.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att godkänna vad jag föreslagit om vidgad bidragsgivning till kollektivtrafiken,
att till Ersättning till lokal och regional kollektiv persontrafik för
budgetåret 1985/86 anvisa ett förslagsanslag på 297 723 000 kr.
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I 6. Kostnader för visst värderingsförfarande
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

0

I 000
1000

Från anslaget betalas kostnaderna för buss- och taxivärderingsnämndens verksamhet. Nämnden prövar frågor om inlösen av trafikrörelser
enligt yrkestrafiklagen (1979:559).
Nämnden består av tre ledamöter med ersättare som utses av regeringen. Nämndens kostnader förskotteras av staten och belastar slutligt den
som förvärvar tillståndet genom utdebitering efter varje värdering. TPR
svarar for nämndens kanslifunktion och rekvirerar medel från kammarkollegiet som har dispositionsrätten till anslaget.
TPR:s anslagsframstiillning

TPR förordar att anslagsbeloppet under nästa budgetår förblir oförändrat med ett formellt belopp om I 000 kr.
Föredragandens överväganden

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Kostnader för i•isst viirderingJjörfarande för budgetåret
1985/86 anvisa ett förslagsanslag på I 000 kr.
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J. TRANSPORTFORSKNING
J 1. Statens väg- och trafikinstitut
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

1000
1000
1000

Statens väg- och trafikinstitut (VTI) har enligt sin instruktion till uppgift
att bedriva dels forsknings- och utvecklingsarbetc främst avseende vägar,
vägtrafik och vägtrafiksäkerhet, dels systematisk informations- och dokumcntationsverksamhet rörande sådan verksamhet, att sprida information
om de resultat som nåtts i arbetet och samverka med universitet och
högskolor för att främja undervisningen på de vetenskapliga och tekniska
områden som omfattas av institutets verksamhet.
VTI leds av en styrelse. I denna ingår institutschefen och fem andra
ledamöter som utses av regeringen och två som utses av personalorganisationerna. Antalet heltidsanställda vid institutet uppgår till ca 195 personer.
Institutet är administrativt uppdelat på fyra avdelningar: en vägavdelning,
en trafikant- och fordonsavdelning, en trafikavdelning samt en driftavdelning. Verksamheten är för budgetåret 1984/85 indelad i fem olika program,
nämligen trafiksystem, väg, fordon, trafikant samt myndighetsuppgifter.
VTl:s verksamhet finansieras dels med bidrag direkt över statsbudgeten, dels med ersättning för uppdragsforskning. Bidraget över statsbudgeten avser att täcka kostnader för programmet Myndighetsuppgifter samt
egen FoU-verksamhet vid institutet.
Bidragsmedlen används huvudsakligen för att höja kunskapsnivån och
förändra kunskapsprofilen så att institutets attraktionskraft som uppdragsmyndighet minst bibehålls samt för att utföra forskning inom områden som
av statsmakterna angivits som viktiga men där uppdragsgivare saknas eller
inte är beredda att satsa egna resurser. Till grund för VTI:s verksamhet
ligger ett av institutet utarbetats. k. ramprogram för perioden 1981-1985.

VTI:s ans/agsframställning
Institutet begär kompensation för pris- och löneomräkning med 2 388 000
kr.
Institutet har under flera år, med undantag av innevarande budgetår, fått
reala nedskärningar av bidragsanslaget genom att huvudförslaget har tilllämpats. Upprepade tillämpningar av huvudförslaget kommer enligt VTI
på sikt ofelbart leda till konsekvenser beträffande ekonomin och den
vetenskapliga standarden.
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Institutets attraktivitet på uppdragsmarknaden är till stor del beroende
av den vetenskapliga kompetens som kan byggas upp. Det krävs en väl
etablerad och erkänd forskning på hög nivå för att uppdragsgivare överhuvud skall anlita institutet.
Ett genomförande av huvudförslaget skulle enligt VTI innebära att det
blir nödvändigt att göra nedskärningar inom områden som är viktiga för att
VTI skall kunna upprätthålla sin kompetens. Av institutets uppdragsgivare
är 80 procent statliga organ som själva får sina anslag reducerade. På grund
härav kan dessa myndigheter tvingas att minska sina uppdrag till VTI.
Huvudförslaget kan härigenom få dubbla negativa effekter på verksamheten. Av bl. a. ovan angivna skäl avvisar VTI huvudförslaget.
Föredraganden.i· överväganden

I följande sammanställning redovisas den totala verksamheten enligt
institutets anslagsframställning och mitt förslag.

Kostnader
Myndighetsuppgifter
Egen FoU
FoU på uppdrag
Div. försäljning

1984/85

Beräknad ändring 1985/86

tusental kr.

Institutet

Föredraganden

7614
21899
30187
1500

+ 700
+1688
+ 313
+ 500

+ 657
+1606
+ 438
+ 500

61200

+3201

+3201

7614
21899
30187
1500

+ 700
+1688
+ 313
+ 500

+ 657
+1606
+ 438
+ 500

61200

+3201

+3201

Intäkter

Myndighetsuppgifter
Egen FoU
FoU på uppdrag
Div. försäljning

Institutet har under fyra av de senaste fem budgetåren fått reala nedskärningar av bidragsanslaget genom att huvudförslaget har tillämpats. Om
huvudförslaget skulle tillämpas även för budgetåret 1985/86 gör jag i likhet
med institutet den bedömningen att uppenbara risker föreligger för att ett
negativt rörelseresultat uppstår och att e1forderlig kompetens inte kan
upprätthållas. Med hänsyn härtill bör enligt min mening institutet för
budgetåret 1985/86 undantas från tillämpningen av huvudförslaget.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Statens väg- och trafikinstitut för budgetåret 1985/86 anvisa
ett förslagsanslag på 1000 kr.
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J 2. Bidrag till statens väg· och trafikinstitut
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

28200000
29513 000
31776000

Reservation

840000

Med hänvisning till vad jag anfört under anslaget J I. Statens väg- och
trafikinstitut hemställer jag att regeringen förslår riksdagen
att till Bidrag till statens l'äg- och trafikinstitut för budgetåret
1985/86 anvisa ett reservationsanslag på 31 776 000 kr.

J 3. Statens väg- och trafikinstitut: Utrustning
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

553000
500000
500000

Reservation

316000

över utrustningsanslagetfinansieras utrustningsobjekt vars värde överstiger 20000 kr. och vars livslängd är längre än tre år.
VTJ:s anslagsframstäflning
För budgetåret 1985/86 begär institutet ett utrustningsanslag av 500000
kr.
Föredraganden
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Statens väg- och trafikinstitut: Utrustning för budgetåret
1985/86 anvisa ett reservationsanslag på 500000 kr.

J 4. Transportforskningsberedningen
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

24611000
25 849000

Transportforskningsberedningen (TFB) inrättades 1984-07-01 genom en
sammanslagning av transportforskningsdelegationen (TFD) och kollektivtrafikberedningen. Från budgetåret 1983/84 har reservationer på anslagen
Åtgärder för att främja investeringar och utvecklingsarbete i kollektivtrafiken, Transportforskningsdelegationen och Kollektivtrafikberedningen
överförts till TFB. Sammantaget uppgår reservationerna till 41 700000 kr.
Beredningen har enligt sin instruktion (SFS 1984:483) hand om uppgifter
som avser initiativ, planering, samordning och stöd i fråga om forskning,
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utveckling och demonstrationsprojekt som rör transporter. trafik och tra·
fiksäkerhet, i den mån sådana uppgifter inte ankommer på någon annan
myndighet.
Beredningen består av 20 ledamöter som företräder trafikverk, forskning, näringsliv och intresseorganisationer inom transportsektorn. Vidare
finns ett kansli som består av 13 personer. Beredningen kan inrätta programgrupper för att bereda och pröva vissa frågor. Under innevarande
budgetår finns fyra sådana programgrupper med inriktning mot persontransporter, godstransporter och materialadministration, trafiksäkerhet
samt dokumentation.
1FB:s anslavframställning

Beredningen anser att forsknings verksamheten skulle bli allvarligt lidande om forskningsmedlen reduceras enligt huvudförslaget. Beredningen
motsätter sig därför att huvudförslaget tillämpas.
Beredningen begär en resursökning med 1 000000 kr. för att förstärka
den långsiktiga kunskapsuppbyggande forskningen och den materialadministrativa forskningen. Beredningen hemställer vidare att anslaget differentieras på två anslag, dels ett förslagsanslag avseende förvaltningskostnader och lokalhyror, dels ett reservationsanslag avseende forsknings-,
utvecklings· och demonstrationsprojekt. Beredningen hemställer slutligen
att den bemyndigas göra åtaganden för budgetåret 1986/87 om 13000000
kr. och för budgetåret 1987/88 om 9000000 kr.
Föredragandens överväganden

I följande tabell redovisas beredningens anslagsframställning och mitt
förslag.
1984/85

Kostnader
Förvaltningskostnader
(därav lönekostnader)
Lokalkostnader
Bidrag till forskning,
utveckling och demonstrationsprojekt
Uppdragsforskning
Intäkter
Ersättning för uppdrag
m.m.

Beräknad ändring 1985/86
Beredningen

Föredraganden

4200000
(3 200000)
260000

+ 193 ()()()
(+ 100000)
+ 39000

+ 172000
(+ 104000)
+ 39000

20151000
100000

+2016000

+I 027000

24711000

+2248000

+1238000

+2248000

+1238000

100000

24611000
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För transportforskningsberedningen förordar jag att dess anslag prisoch löneomräknas i enlighet med de regler som tillämpas för forskningsråden. Härutöver föreslår jag att beredningens anslag förstärks med 250000
kr. för att användas bl. a. för stöd till ytterligare långsiktig kunskapsuppbyggande forskning. Beträffande anslagskonstruktionen anser jag att beredningen liksom andra organ av forskningsrådskaraktär skall tilldelas
medel för kostnader för såväl förvaltningen som forskningsverksamheten
m. m. under ett gemensamt anslag. Jag har däremot inget att erinra mot
beredningens hemställan angående medelsdispositioner för budgetåren
1986/87 och 1987/88.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Transportforskningsberedningen för budgetåret 1985/86 anvisa ett reservationsanslag på 25 849 000 kr ..
att medge att regeringen bemyndigar transportforskningsberedningen att besluta om statligt stöd till forskning och utveckling under
budgetåren 1986/87 och 1987/88 inom en ram av 13000000 kr.
resp. 9000000 kr.
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ÖVRIGA ÄNDAMÅL

K 1. Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

1 349000
1000
1000

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) är central
förvaltningsmyndighet för meteorologiska, hydrologiska och oceanografiska ärenden. SMHI utför undersökningar och utredningar på uppdrag av
myndigheter och enskilda. Institutet bedriver också tillämpad forskning
och utveckling.
SMHI leds av en styrelse. I styrelsen ingår generaldirektören och fem
ledamöter som utses av regeringen.
Inom institutet finns fyra avdelningar, nämligen den meteorologiska
avdelningen, den hydrologiska och oceanografiska avdelningen, den tekniska avdelningen och den administrativa avdelningen.
SMHI:s verksamhet finansieras dels med bidrag direkt över statsbudgeten, dels med ersättning för uppdrag. Bidraget avser att täcka institutets
myndighetsuppgifter. Uppdragsverksamheten skall ge full kostnadstäckning.
På regeringens uppdrag har bl. a. SMHI genomfört försök med samproduktion av civil och militär vädertjänst för luftfarten i Norrköping samt vid
regionvädercentralen Syd. Denna försöksverksamhet har för SMHI:s del
medfört merkostnader på 1349000 kr. Regeringen har därför beslutat att
anslaget för budgetåret 1983/84 får belastas med dessa merkostnader.
I följande sammanställning redovisas utfallet för verksamheten för budgetåret 1983/84 samt den prognosticerade verksamheten för 1985/86.
Utfall
1983/84
tkr.

Prognos
1985/86
tkr.

94542
59143
1427

96128
65900
1400

155 ll2

163428

Kostnader

156663

163428

Resultat före ai•skril'ningar

-I 551

0

Intäkter
Myndighetsuppgifter
Uppdrags verksamhet
Övrigt
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SMHl:s anslagsframstä/lning
SMHI har begärt att gränsdragningen mellan anslagsfinansierad verksamhet och uppdragsverksamhet ändras. Prissättningen i uppdragsverksamheten bör utformas så att verksamheten i princip bär sina självkostnader.

Föredragandens öven'äganden
Riksrevisionsverket (RRV) har yttrat sig över frågan om gränsdragning
mellan anslagsfinansierad och uppdragsfinansierad verksamhet.
Jag vill erinra om att SMHl-utredningen behandlade frågan om prissättning enligt två principiellt olika synsätt. Det ena innebär att avgifterna sätts
så att de täcker särkostnaderna för uppdragsverksamheten och det andra
att full kostnadstäckning tillämpas, dvs. att uppdragsverksamheten belastas med sina särkostnader samt skälig andel av samkostnaderna. Frågan
behandlades i prop. 1980/81: 149 om SMHI:s verksamhet och organisation.
Därvid förordades inte principen om full kostnadstäckning för uppdragsverksamheten eftersom ett sådant synsätt lätt kunde leda till kraftiga
prishöjningar och därmed minskad efterfrågan på SMHI:s tjänster.
I enlighet med dessa riktlinjer för prissättningen sätter SMHI idag sina
avgifter så att de direkta särkostnaderna samt skälig andel av kostnaderna
för den centrala administrationen täcks. Däremot täcker inte avgifterna
någon andel av vissa andra samkostnader, t. ex. kostnader för observationsnätet, telekommunikationer, datalagring och databearbetning (det
s. k. basunderlaget). Vid tiden för införandet av SMHI:s nya organisation
gick verksamheten med förlust. Utvecklingen visar emellertid att SMHI nu
uppnått ekonomisk balans i uppdragsverksamheten. Full kostnadstäckning
bör därför eftersträvas i prissättningen. Ändringen bör genomföras i den
takt som uppdragsverksamheten expanderar och kan belastas med de
tillkommande kostnaderna. Taxorna bör liksom hittills fastställas av SMHI
efter samråd med RR V.
Jag vill också kort nämna något om utvecklingen av vädertjänsten.
Våren 1984 beviljade riksdagen SMHI 15,7 milj. kr. för att bygga en
pilotanläggning för ett framtida vädertjänstsystem. Upphandlingen bedrivs
som ett teknikupphandlingsprojekt i samarbete med svensk industri. Riksdagen bör nu informeras om planeringsarbetet för projektet samt SMHI:s
samverkan med den militära vädertjänsten.
Syftet med pilotanläggningen är att ge beslutsunderlag för hur en framtida lönsam operativ regionaliserad vädertjänst skall utformas. En försöksanläggning håller på att byggas upp vid SMHI i Norrköping. Försöksområdet utgörs av Östergötlands län samt delar av Södermanlands och Örebro
län. Under de första två åren byggs anläggningen upp, metodiken utvecklas och vissa försök avses genomföras. Följande tvåårsperiod innebär att
integrerade tester och operativ försöksproduktion genomförs. Regeringen

Prop. 1984/85: 100

Bilaga 8

Kommunikationsdepartementet

142

har uppdragit åt SMHI att senast den I september 1988 redovisa erfarenheterna av verksamheten med pilotanläggningen.
SMHI har efter samråd med chefen för flygvapnet (CFV) och statskontoret till regeringen redovisat hur samverkan mellan den civila och den
militära vädertjänsten i projektet avses gå till. Enligt redovisningen kommer CFV att följa upp och stödja SMHI i projektarbetet. Detta gäller
främst inom områden som rör kortsiktiga prognoser för sikt och molnhöjd.
CFV har vidare sagt sig vara beredd att bistå med åtgärder för att utöka
observationsunderlaget. Militär personal kan också komma att delta i
försöken. CFV kommer att följa utvecklingen av de tekniska systemen och
produkterna inom pilotprojektet. Uppföljning och studier av vissa produkter kan underlättas genom att de förs över till det militära VÄDER80-systemet. För att bl. a. underlätta den militära väderledningens interna
planering på området kommer CFV att inrätta en särskild samvcrkansfunktion.
Jag kan i sammanhanget erinra om att statskontoret senast den 30 juni
1985 till regeringen skall avrapportera sitt uppdrag om -förutsättningarna
för och konsekvenserna av en ökad produktionssamverkan mellan den
civila och den militära vädertjänsten.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att godkänna de av mig förordade riktlinjerna för SMHI:s prissättning,
att till Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut för budgetåret 1985/86 anvisa ett förslagsanslag på I 000 kr.

K 2. Bidrag till Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

92750000
92 253 000
96128000

Från anslaget betalas kostnaderna för SMHI:s myndighetsuppgifter.
SMHl:s anslag5framställning
SMHI har begärt medel enligt huvudförslaget. Myndigheterna har av
regeringen rekommenderats att redovisa ett huvudförslag som omfattar en
längre tidsperiod än ett år. SMHI har följt denna rekommendation och
fördelat sitt huvudförslag över en treårsperiod med 5 % besparing. Därvid
har utgångspunkten varit ett pris- och löneomräknat anslag för 1984/85.
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SMHI har för treårsperioden beräknat de totala besparingarna till ca 4,9
milj. kr. enligt följande.
1985/86
tkr.

1986/87
tkr.

1987/88
tkr.

1159

2337

1399

För att innehålla 1985/86 års besparingar planerar SMHI bl. a. att göra
vissa reduceringar i stationsnäten, att minska utnyttjandet av telefaxtjänst
samt att förlänga utnyttjandet av telekommunikationssystemet ATESTO.
Föredragandens överväganden

Jag anser att SMHI bör ges förutsättningar att planera sina besparingsåtgärder på längre sikt och godtar därför institutets förslag att fördela huvudförslaget över en treårsperiod med en total reduktion på 5 %. Verksamhetsplaneringen bör därigenom kunna underlättas. Av SMHI:s anslagsframställning framgår institutets planerade besparingar. Förslagen medför
givetvis vissa konsekvenser för verksamheten. Jag anser ändå att SMHI:s
besparingsplan för 1985/86 bör kunna godtas, vilket innebär att SMHI ges
ett pris- och löneomräknat anslag minskat med l 159000 kr. enligt följande
plan.
Plan
1984/85

Beräknad ändring 1985/86
SMHI

Förvaltningskostnader•
(därav lönekostnader)
Lokalkostnader
Summa

85466
(59496)

4057
(3 882)

6787

319

92253

4376

Föredraganden

3 556
(3496)
319
3875

• Häri ingår bidrag m. m. till vissa internationella organisationer.

En förutsättning för att flera av de planerade besparingarna under treårsperioden skall kunna realiseras är att SMHI ges möjlighet att investera i
teknisk utrustning. Jag återkommer till detta under anslaget K 3. SMHI:
Utrustning.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Bidrag till Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
för budgetåret l 985/86 anvisa ett reservationsanslag på 96 128 000
kr.
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K 3. Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut: Utrustning

1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

2275637
5 620000
6900000

Reservation

16259567*

• Varav 10570000 kr. anvisar på TB lll för alt bygga en pilotanläggning för den
framtida vädertjänsten samt I 500 000 kr. för sysselsättningsfrämjande åtgärder (beslut 1984-04-12).

Anslaget belastas med utgifter för SMHl:s investeringar vars värde per
objekt i princip är minst 5 000 kr. och vars livslängd är minst tre år.
SM Hl:s anslagsframställning
SMHI har för nästa budgetår begärt 6406000 kr. för investeringar som
avser den anslagsfinansierade verksamheten. Flertalet av de investeringar
som SMHI avser att göra är enligt institutet en förutsättning för att klara
besparingskravet. I institutets investeringsplan finns bl. a. automatisering
av aerologstationer, uppförande av en automatstation vid Gran. införande
av hybridteknik, dvs. en bemannad observationsstation som är automatiserad vissa tider, samt utbyggnad av den automatiserade kartritningstjänsten APLOT. Ersättningsinvesteringarna beräknas till ca två milj. kr. För
att kunna göra erforderliga investeringar i uppdragsverksamheten har
SMHI dessutom hemställt om 3 292 000 kr.
Föredragandens överväganden
Innevarande års anslag uppgår till 5 620 000 kr.. varav 2 500 000 kr. avser
en engångsanvisning.
Anslaget bör prisomräknas med 94000 kr. Dessutom bör SMHI få medel
till sådana investeringar som leder till att besparingsplanen kan genomföras.
För att inte försvåra SMHI:s möjlighet att åta sig uppdrag bör institutet
också anvisas särskilda medel för investeringar i uppdragsverksamheten.
För budgetåret 1985/86 har jag räknat med I 500000 kr: för detta ändamål.
Räntor och avskrivningar för dessa investeringar skall i sin helhet belasta
uppdragen och återföras till statsbudgetens inkomstsida. Av de totala
anvisade medlen för budgetåret 1985/86 har jag räknat med att minst
1500000 kr. används för investeringar som avser uppdragsverksamheten.
Totalt uppgår anslaget därmed till 6900000 kr.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut: Utrustning för budgetåret 1985/86 anvisa ett reservationsanslag på
6 900 000 kr.
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K 4. Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut: Nordiskt samarbetsprojekt
1985/86 Anslag

763000*

• Nytt anslag

Nordiska rådet har rekommenderat Nordiska ministerrådet att ta initiativ till att upprätta ett gemensamt räknecenter för väderprognoser i Norden. De nordiska meteorologiska instituten har i en gemensam ansökan till
Nordiska ministerrådet begärt och fått medel till att påbörja arbetet med en
nordisk operationell prognosmodell med hög upplösning för kortsiktiga
prognoser (HIRLAM).

SMHI:s anslagsframstä/lning
HIRLAM-projektet beräknas totalt kosta ca 12 milj. kr. och pågå under
åren 1984-1987. Härav avses ungefär hälften finansieras av de nordiska
meteorologiska instituten och resterande medel har sökts hos Nordiska
ministerrådet.
SMHI anser att en utveckling av en nordisk HIRLAM ger stora möjligheter att förbättra prognoskvaliteten för ettdygnsprognoser samt att rationalisera prognosverksamheten enligt planerna för pilotanläggningen för
den framtida vädertjänsten. De nordiska meteorologiska instituten anser
att projektet huvudsakligen bör förläggas till Danmark eftersom de datorresurser som är nödvändiga finns där.

Föredragandens överväganden
Nordiska ministerrådet (samarbetsministrarna) beslöt sommaren 1984
att HIRLAM-projektet skulle genomföras. Samtidigt anvisades vissa medel för 1985 till projektet över Nordiska ministerrådets allmänna budget för
år 1985, m. m. Den nordiska ämbetsmannakommitten för transportfrågor
(NÄT) har beviljat 427000 kr. av sin projektbudget för år 1985. I NÄT:s
budgetprogram för åren fram t. o. m. 1987 har vidare ett årligt belopp om ca
500000 kr. beräknats för projektet. Utöver dessa medel skall de nordiska
länderna tillskjuta egna andelar. För Sveriges del har jag beräknat andelen
för hela projekttiden till totalt 763 000 kr. Jag har i denna fråga samrått med
statsrådet Lundkvist som är nordisk samarbetsminister.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut: Nordiskt
samarbetsprojekt för budgetåret 1985/86 anvisa ett reservationsanslag på 763 000 kr.
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K 5. Sratens geotekniska institut
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

0

I 000
I 000

Statens geotekniska institut (SGI) är central förvaltningsmyndighet för
geotekniska ärenden. SGI bedriver geoteknisk forskning och utvecklar och
utprovar geoteknisk utrustning samt nya metoder för grundläggning, jordförstärkning, m. m. SGI skall också inventera och värdera efterfrågan på
geoteknisk forskning samt systematiskt samla, bearbeta och offentliggöra
resultaten av verksamheten. Vidare skall institutet verka för spridande av
geoteknisk kunskap samt främja undervisningen inom sakområdet. SGI
utför undersökningar och utredningar på uppdrag av myndigheter, kommuner och enskilda.
SGI leds av en styrelse. I styrelsen ingår överdirektören och fem ledamöter som utses av regeringen.
Inom institutet finns sju enheter, nämligen enheten för anläggningsverksamhet, enheten för byggnadsverksamhet, enheten för fysisk planering,
enheten för mät- och undersökningsvcrksamhet, enheten för laboratorieverksamhet, enheten för informations- och marknadsverksamhet samt enheten för administrativ verksamhet. Verksamheten är inriktad på de fyra
programmen forskning, information. konsultation och skredfarliga områden.
SGI:s verksamhet finansieras dels med bidrag direkt över statsbudgeten.
dels med ersättning för uppdrag. Bidraget avser att täcka institutets myndighetsuppgifter. Uppdragsverksamheten skall ge full kostnadstäckning. I
följande sammanställning redovisas utfallet för verksamheten för budgetåret 1983/84 samt den prognosticerade verksamheten för 1985/86.

Intäkter
M yndighetsuppgifter
U ppdragsverksamhet
Övrigt

Ko.Hnader
Resultat fiire avskrh•ningar

Utfall
1983/84
tkr.

Prognos
1985/86
tkr.

8751
13465
75

8566·
15057
8

22291

23631

21878

23306

413

325

SGJ:s anslagsframställning
SGI har inom sina program prioriterat forskningen.
Institutets uppdragsvcrksamhet har de senaste åren legat på en erforderlig nivå. Inriktningen av uppdragen har dock delvis ändrats till följd av att
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byggnadsverksamheten i landet kraftigt har minskat. Samtidigt har byggandet ändrat struktur och de enskilda objekten har blivit mindre men mer
specialiserade. Detta har lett till att SGI numera arbetar med fler uppdragsgivare än tidigare. Dessutom har utlandsverksamheten ökat kraftigt. Denna utveckling ställer förändrade krav på geoteknisk forsknings-, informations- och konsultationsverksamht:;.t. SGI konstaterar att f. n. är geotekniska frågor angående bl. a. sättningar, grundläggningsteknik, stabilitetsutredningar, byggande på radonmark och miljöfarligt avfall aktuella. SGI
påpekar att institutets hela verksamhet har breddats för att institutet bättre
skall kunna svara mot de krav som ställs på ett geotekniskt forskningsinstitut och för att skapa en ekonomisk bas för den fortsatta verksamheten.
Tack vare SGI:s stora kompetens angående grundläggningsteknik underlättas också exporten av svensk byggnadsteknik.
Institutet har tidigare pekat på att uppdragsverksamheten delvis ändrat
inriktning och att utlandsverksamheten ökat. Denna ändrade och breddade
verksamhet har medfört att SGI idag har god kunskap om de marknader
där geotekniska problem finns. Institutet har därför en stor kommersiell
potential genom sitt tekniska kunnande, sin marknadskännedom och sina
marknadskontakter. För en ökad kommersiell verksamhet innebär den
nuvarande organisationsformen vissa begränsningar. SGI har därför i en
särskild skrivelse begärt att få bilda ett av staten helägt "dotterbolag".
Som skäl för att få bilda ett aktiebolag tar SGI upp följande problem inom
nu varande verksamhetsform.
Uppdragsverksamheten skall som tidigare nämnts ge full kostnadstäckning. Kravet på kostnadstäckning gäller i princip för varje år. Detta kan
t. ex. leda till att dyrbara marknadsinvesteringar i utlandet påverkar den
inhemska prissättningen negativt. Följden blir då att satsningar som på sikt
bedöms vara lönsamma inte förverkligas.
Grundläggningsarbeten inom byggnadsverksamheten är p. g. a. stora
osäkerheter utsatta för felbedömningar och förseningar. Detta innebär risk
för extra kostnader i form av skadestånd, försäkringar eller förluster.
Särskilt när det gäller uppdrag utomlands innebär avsaknaden av ett bolag
begränsningar för SGI:s verksamhet.
SGl:s utveckling av utrustning blir allmänt känd genom att resultaten
publiceras i forskningsrapporter och liknande. Härigenom kan andra kommersiella intressen ta över marknadsföring och tillverkning. Speciella avtal
har i vissa fall tecknats mellan SGI och privata företag. Detta förfarande
har dock visat sig ha vissa brister från effektivitetssynpunkt. Sålunda har
SGI t. ex. inget intresse av att sluta avtal med privata företag som kan leda
till att vissa delar av geoteknikmarknaden utestängs från information om
vilka produkter som tas fram vid institutet.
SGI framhåller att bildandet av ett aktiebolag vid institutet i form av ett
helägt "dotterbolag" delvis undanröjer de ovan nämnda problemen. Verksamheten avses börja i mindre omfattning utan annan fast anställd personal
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än verkställande direktören. Bolagskapitalet kan härigenom sättas så lågt
som 200 000 kr., varav 100 000 kr. i aktiekapital.
Föredragandens övervä1:anden

SGI:s primära uppgift är att bedriva forskning inom geoteknikområdet.
Forskningsverksamheten består till ungefär lika delar av egen forskning
som finansieras av statliga bidragsmedel och uppdragsforskning. Syftet
med den av staten finansierade forskningen är bl.a. att upprätthålla kunskapsnivån och anpassa kunskapsprofilen så att institutet kan upprätthålla
en tillräcklig uppdragsverksamhet.
Institutets verksamhet skall gå ihop ekonomiskt. Likheter finns härvid
med de affärsdrivande verken. I det budgetmässiga läge som f. n. råder och
med den återhållsamhet som måste prägla all statlig verksamhet har SGI
som kompensation ökat sin uppdrags volym både på den inhemska och den
internationella marknaden. Uppdragsverksamheten svarar nu för ca 60%
av SGI:s totala verksamhet. Att ytterligare öka uppdragsverksamheten
bedöms varken som möjligt eller önskvärt. Det är i ett sådant läge naturligt
att SGI söker andra vägar för att öka institutets möjligheter på geoteknikmarknaden för att bättre förränta det kapital som lagts ned i geoteknisk
forskning och utveckling.
Vissa av de forskningsprodukter som institutet tar fram i den ordinarie
forskningsverksamheten och som utgör en förutsättning för institutets
uppdragsforskning är enligt SGI av sådant allmänt intresse att de kan bli
föremål för en mer kommersiell inriktning. I vissa fall är produkterna
färdigutvecklade. I andra fall krävs en vidareutveckling innan tillverkning
och försäljning i större skala kan komma i fråga.
Jag delar således institutets uppfattning att den möjlighet till finansiell
förstärkning som en bolagsbildning ger bör tas tillvara. Genom en sådan
komplettering av SGI:s verksamhet kan nedlagda kostnader i forskning
och utveckling på SGI i högre grad fås tillbaka. personalens kompetens
och kapacitet bättre utnyttjas i kommersiellt syfte samt institutets möjligheter att ta ekonomiska risker underlättas. En bolagsbildning bidrar också
till att därvid skapa klara ansvarsförhållanden.
Bolaget skall tillsammans med SGI utveckla geoteknisk utrustning som
marknadsanpassas och marknadsförs genom egen försäljning eller licensgivning. Bolaget kan också marknadsföra informationstjänster som är
kommersiellt intressanta men inte så värdefulla inom SGI:s normala verksamhet.
Den kommersiella delen av verksamheten måste självfallet avgränsas
från forskningsverksamheten enligt institutets instruktion. Detta gäller i
fråga om redovisning av såväl medel som personal. Alla kostnader och
intäkter som hänför sig till bolagets verksamhet skall alltså redovisas i
bolaget. Det är därvid angeläget med en klar avgränsning mellan institutet
och bolaget.
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Bolaget skall eftersträva att hålla en hög kvalitet på sina tjänster och
produkter och dess marknadsföringsinsatser bör samordnas med SGI.
Priserna på bolagets tjänster och produkter skall sättas på affärsmässiga
grunder. Bolaget skall givetvis samarbeta med SGI men möjlighet bör
också finnas för bolaget att vid behov vända sig till annan samarbetspartner.
Mot bakgrund av vad jag ovan anfört tillstyrker jag att det bildas ett
särskilt aktiebolag, helägt av staten och av karaktären dotterföretag till
statens geotekniska institut. Jag anser mig också kunna godta institutets
bedömning av bolagets kapitalbehov. Ett belopp på 100000 kr. bör därför
tillföras bolaget som aktiekapital. Ett belopp på 100000 kr. bör initialt
föras till bolaget som rörelsekapital. Finansiering bör ske genom att ta i
anspråk balanserade vinstmedel i institutets rörelse. Något tillskott från
statsbudgeten krävs alltså inte. Jag kan erinra om att motsvarande lösning
tillämpades beträffande bolagsbildningen vid statens väg- och trafikinstitut
(jfr prop. 1982/83:175, TU 22. rskr 363).
Bolagets säte skall vara i Linköping. I avvaktan på den översyn som
pågår inom verksledningskommitten (C 1983:04) angående frågan om ledningen av de statliga förvaltningsmyndigheterna bör bolagets ledning och
anknytning till SGI inte låsas fast slutligt. Tills vidare bör det ankomma på
SGI att besluta om formerna för detta.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Statens geotekniska institut för budgetåret 1985/86 anvisa ett
förslagsanslag på I 000 kr.,
att godkänna att ett aktiebolag bildas i enlighet med vad jag förordat.

K 6. Bidrag till statens geotekniska institut

1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

8353443
7887000
8566000

Reservation

109505

Från anslaget betalas kostnaderna för SGI:s myndighetsuppgifter.
SGl:s anslagsframställning
SGI begär i sin anslagsframställning ett pris- och löneomräknat anslag
utan nedskärning enligt det s. k. huvudförslaget. Institutet framhåller att
huvudförslaget för SGI:s del innebär att vissa verksamheter måste skäras
bort och att det därmed uppstår svårigheter att hålla uppdragsverksamheten på en erforderlig nivå. För finansiering av institutets skredrådgivningsverksamhet hemställer SGI att 620000 kr. anvisas direkt till institutet i
stället för som hittills via trettonde huvudtiteln (civildepartementet).
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Föredragandens överväRanden
Sedan slutet av 1960-talet har SGI till uppgift att övervaka stabilitetsförhållandena längs Göta älv. I slutet av 1977 inträffade det s. k. Tuveskredet.
Som en följd härav uppdrog regeringen åt SGI att kartlägga områden där
risk för skred föreligger. SGI har sedermera kartlagt områden inom Göteborgs och Bohuslän samt Älvsborgs län. Denna kartläggning har resulterat
i behov av information och rådgivning när det gäller plan- och byggnadslovsärenden i kommuner i dessa län. Sådan rådgivningsverksamhet sker i
allt väsentligt som en del av institutets uppdragsverksamhet.
Under budgetåret 1983/84 beslöt regeringen efter särskilda framställningar att 400000 kr. skulle utbetalas till berörda länsstyrelser för finansiering av geoteknisk granskning i samband med fastställelseprövning i
planärenden och rådgivning i byggnadslovsärenden till vissa kommuner
med skredriskområden. För innevarande budgetår har regeringen hittills
beslutat att 300000 kr. skall ställas till förfogande för motsvarande ändamål. För budgetåret 1985/86 har under trettonde huvud!itelns anslag E I.
Länsstyrelser m. m. beräknats vissa medel för geoteknisk rådgivningsverksamhet.
Jag går nu över till beräkning av anslaget för nästa budgetår. SGI har
stor kompetens inom byggnadsgeoteknikområdet. För att möta nedgången
inom framför allt byggnadsverksamheten har SGI tvingats att delvis ändra
inriktningen på sin verksamhet. Från att tidigare i huvudsak ha ägnat sig åt
nybyggnadsgeoteknik har SGI breddat sin verksamhet till att omfatta
områden som redogörs för under anslaget K 5. Statens geotekniska institut. Forskning för att få fram ny kunskap på olika områden är nödvändig
för att SGI skall kunna leva upp till sin instruktion. Det är vidare angeläget
att så långt möjligt undvika att institutets anslagsfinansierade verksamhet
begränsas eftersom det skulle kunna innebära svårigheter att få uppdragsverksamheten att gå ihop.
Mot denna bakgrund bör enligt min mening SGI för budgetåret 1985/86
undantas från tillämpningen av huvudförslaget och jag förordar att institutet tilldelas medel enligt nedanstående plan.
Plan

Beräknad ändring 1985/86

1984/85

SGI

Föredraganden

Förvaltningskostnader
(därav lönekostnader)
Lokalkostnader

6503 000
(5254000)
1384000

559000
(460000)
91000

588000
(506000)
91000

Summa

7887000

650000

679000

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Bidrag till statens geotekniska institut för budgetåret 1985/86
anvisa ett reservationsanslag på 8 566 000 kr.
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K 7. Statens geotekniska institut: Utrustning
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

229008
270000
290000

Reservation

87301

Anslaget belastas med kostnader för utrustning vars värde per objekt
överstiger 20000 kr. och vars livslängd överstiger tre år.
SGI:s ans/agsframstiillning
Den anslagsfinansierade verksamheten och uppdragsverksamheten är
intimt sammanfogade. Detta leder till att all utrustning används inom hela
institutets verksamhet. SGI:s delvis ändrade verksamhetsinriktning ställer
krav på mer tekniskt avancerad utrustning. Institutet begär därför en
ökning av anslaget med 22 000 kr.
Föredragandens överväganden
För att SGI skall kunna ta tillvara den specialistkompetens som institutet har krävs tillgång till tekniskt avancerad utrustning. För att tillgodose
dessa behov samt för att kunna ersätta omodern utrustning behöver anslaget räkrias upp med 20 000 kr.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Statens geotekniska institut: Utrustning för budgetåret
1985/86 anvisa ett reservationsanslag på 290 000 kr.
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K 8. Viss internationell verksamhet

1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

3574147
3 635 000
3 630000

Från anslaget betalas resor, medlemsavgifter och bidrag till vissa internationella sammanslutningar.
Anvisat
1984/85
I. Internationella föreningen
för frågor rörande vägväsendet (PlARC) m. m.
2. Förhandlingar rörande luftfarten
3. Förenta Nationernas ekonomiska kommission för Europa
(ECE)
4. Europeiska transportministerkonferensen (CEMT)
5. Internationella järn vägsfördragen (CIM-CIVJ
6. Vissa förhandlingar rörande
vägtransporter
7. Internationellt samarbete
rörande sjöfarten samt
Internationella sjöfartsorganisationen (IMO)
8. Diverse internationell verksamhet
Summa kr.

Beräknad ändring
1985/86

60000
250000
325000

25000

250000

45000

- 5000

125000

-25000

2480000

100000
3635000

5000

Föredragandens åverväganden
På grund av kostnadsutvccklingen behöver anslagsposten 3 räknas upp.
I anslagsposten 8 ingår bl. a. kostnader för visst internationellt trafiksäkerhetsarbete. vissa tele- och satellitfrågor samt förhandlingsmöten med EG.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Viss internationell verksamhet för budgetåret 1985/86 anvisa
ett förslagsanslag på 3630000 kr.
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Särskilda frågor
A.

UTREDNING OM INTERNATIONELLA TRANSPORTER

Regeringen bemyndigade den 18 februari 1982 chefen för kommunikationsdepartementet att tillkalla en särskild utredare* med uppdrag att
analysera aktuella och förutsebara problem beträffande Sveriges internationella transporter och att lämna förslag till lämpliga åtgärder för att bättre
bemästra dem.
Utredningsmannen överlämnade sitt betänkande (SOU 1984:17) Sveriges internationella transporter i februari 1984.
Utredningens huvudsakliga synpunkter och förslag är följande.
Utredningen understryker det nära sambandet mellan utrikeshandelspolitik och utrikestransportpolitik. Vikten av att man från svensk sida bevakar transportfrågorna vid bilaterala och multilaterala förhandlingar i handelssammanhang understrykes därvid.
Enligt utredningens mening bör den långsiktiga målsättningen vara att
främja den internationella arbetsfördelningen, varvid det allt starkare inslaget av systemlösningar på transporttjänsternas område måste beaktas.
Avsteg från långsiktigt krav på frihandel för transporttjänster kan främst
motiveras av beredskapsskäl.
Frågan om gemensam nordisk transportmarknad bör på nytt tas upp
varvid reciprocitet är ett naturligt steg på vägen.
Det ökade logistik- och kostnadsmedvetandet leder till starkare krav på
snabba administrativa rutiner för såväl dokumenthantering och datautbyte
som fysiska kontroller vid gränspassage och förtullning.
Kostnaderna för de gränsöverskridande transporterna översteg 1980
enligt utredningen 20 miljarder kr., vilket svarade mot 15.5% av industrins
förädlingsvärde. Härtill skall läggas sådana kostnader, som följer av att
man vid gränsöverskridande transporter känner ökad osäkerhet om tidsåtgång och leveranssäkerhet, vilket verkar ytterligare fördyrande på lagerhållning och uppläggningsscheman för transportkedjan.
Den transporttekniska utvecklingen har under hela efterkrigstiden varit
snabb. Transportmedlens storlek har starkt ökat, ökad specialisering och
snabbhet har lett till betydande produktivitetsstegring, bl. a. genom enhetslasternas ökande betydelse. Ett annat karaktäristiskt drag är ökade
inslag av kombinerade transporter liksom starkare betydelse av terminalhantering. Modern informationsbehandling är av central betydelse.
Ett annat väsentligt område för teknisk utveckling gäller standardiseringsarbetet. Det är av stor vikt för svensk utrikeshandel att fortsatt
• Direktören Lars Dahlgren
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internationell standardisering av lastbärare drivs vidare. Sverige bör aktivt
stödja pågående arbete. så att högkvalificerat svenskt deltagande blir möjligt i internationellt standardiseringsarbete.
Konkurrensen avser i ökad utsträckning hela transportsystem, ej enskilda transportmedel.
Den internationella transportmarknaden kännetecknas enligt utredningen emellertid av betydande överkapacitet som tidvis leder till hård priskonkurrens med dålig soliditet och utvecklingskraft för transportföretagen.
För transportköparen är det största problemet de administrativa reglerna
och hindren av medveten eller omedveten art.
I fråga om sjöfartspolitiken domineras bilden av de nya mönster, som
förväntas växa fram bl. a. till följd av den nyligen ikraftträdda UNCT ADkoden för linjekonferenser, liksom av u-ländernas tilltagande protektionism. Svenska sjöfartsintressen bör kunna bidra till utveckling av u-ländernas sjötransportsystem.
För närvarande diskuteras inom UNCT AD hur u-länderna skall komma
i åtnjutande av större andel av bulksjöfarten respektive frågan om bekvämlighetsflagg eller s. k. öppna sjöfartsregister. Utredningen anser att vår
målsättning måste vara att bevara och förstärka öppen konkurrens på lika
villkor inom bulksjöfarten. Sverige. måste aktivt följa dessa frågor inom
UNCT AD tillsammans med övriga avancerade industriländer med sjöfartsintressen.
I fråga om luftfartspolitiken är det skandinaviska luftfartssamarbetct en
förutsättning för att ingående länder med perifert geografiskt läge och
begränsat marknadsunderlag skall kunna driva ett i princip världstäckande
företag på flygområdet. Det är angeläget att SAS utvecklar sin verksamhet
så att den ger företaget möjlighet att driva flygtrafiken med tillräckliga
ekonomiska marginaler för nyinvesteringar men samtidigt inte sätter nuvarande företrädesrätt i fara. Den svenska industrins behov av rationell
flygfrakt måste i viss ökad utsträckning tillgodoses genom fraktcharter.
I fråga om landtransportpolitik leder den ökade protektionismen i form
av t. ex. krav på föregående tillstånd och snäva kvoter såväl för bilateral
som transiterande landsvägstrafik till konkurrenssnedvridningar och nackdelar för svenska transportföretag. Ökade förhandlingsinsatser rekommenderas därför för att söka uppnå förbättringar av situationen.
De svenska reglerna för utdelning av de knappa tillstånden till svenska
åkare behöver emellertid också ses över. Utredningen förordar därför att
det prövas om inte en ordning med anbudsförfarande skulle kunna införas.
Medel som genom en sådan ordning inflyter bör i första hand nyttjas till
förbättrade kontroller dels av tredjelandstrafik till och från Sverige, dels av
skilda former av s. k. svartåkeri.
I fråga om fordonsbeskattning pågår inom EG arbete i syfte att harmonisera beskattningen liksom de sociala villkoren på arbetsmarknaden. Sverige bör så långt som möjligt undvika att öka strukturskillnaderna mellan
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svensk beskattning och vad som gäller huvuddelen av EG. En viktig
aspekt gäller finansieringen av infrastrukturen, särskilt för transitländerna
på Europas kontinent. Sverige bör aktivt verka för sådana avgiftssystem.
särskilt för transittrafiken, som på sikt skulle kunna eliminera motiven för
kvoter och andra protektionistiska inslag, samtidigt som konkurrensneutralitet upprätthålls.
Utredningen förordar att arbetet i internationella organisationer noga
följs av Sverige. I handelspolitiska organisationer bör därvid mer uppmärksamhet ges åt transportpolitiska problem. Särskilt viktigt är att noga
följa utvecklingen inom EG.
Nordisk samverkan bör genomgående prövas i nämnda internationella
organisationers verksamhet.
Inom utrikeshandeln är enligt utredningen fortlöpande samverkan mellan stat och näringsliv nödvändig, inte minst i vad avser transportväsendet.
Det är angeläget att alla väsentliga intressenter får tillfälle att ange sina
synpunkter då det gäller praktisk utformning av utrikestransportpolitiken.
Kommunikationsdepartementet har huvudansvar för sakfrågorna på
området. Det bör därför enligt utredaren samordna den internationellt
inriktade svenska transportpolitiken. För att förstärka departementets roll
i detta avseende föreslås att en särskild beredning inrättas vid departementet, i vilken ingår representanter för utrikes-, industri- och finansdepartementen, viktigare myndigheter och organ samt näringslivets. transportörernas, speditörernas och de anställdas organisationer. Beredningens diskussioner bör utmynna i rekommendationer till regeringen, varvid framtagande av prioriteringar för svenska åtgärder på det internationella transportområdet utgör en väsentlig del.

Remissynpunkter
Utredningens förslag har remissbehandlats. Yttranden har inkommit
från styrelsen för internationell utveckling, kommerskollegium, statens
järnvägar, transportrådet, generaltullstyrelsen, Centralorganisationen
SACO/SR, handelsprocedurrådet, Landsorganisationen i Sverige, Scandinavian Airlines System, Standardiseringskommissionen i Sverige,
Svenska Transportarbetareförbundet, Svenska Åkeriförbundet, Sveriges
Exportråd. Sveriges Grossistförbund. Sveriges Industriförbund, Sveriges
Mekanstandardisering, Sveriges Redareförening, Sveriges Speditörförbund och Tjänstemännens Centralorganisation.
Sammantaget framgår därav att remissorganen delar utredningens synsätt beträffande det nära sambandet mellan utrikeshandelspolitik och utrikestransportpolitik. Utredningens synpunkter och förslag tillstyrks därför i
allt väsentligt. På många håll understryks också vikten av att de praktiska
problemen t. ex. ifråga om dokumentationskraven blir föremål för uppmärksamhet från statsmakternas sida. Särskilt intressanta möjligheter till
rationalisering anses därvid den nya informationsteknologin ge. Även stan-
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dardiseringsfrågornas stora betydelse understryks. Beträffande sjöfartsoch luftfartspolitiken redovisas heller inga från utredningen avvikande
uppfattningar. Så är ej heller fallet beträffande landtransportpolitiken.
Bl. a. tillstyrker flera remissinstanser förslaget om förhandlingsinsatser för
att uppnå förbättrade villkor för denna trafik. Däremot avvisas genomgående förslaget om ett anbudsförfarande beträffande tillstånd till utrikes
lastbilstrafik.
F öredraganden.5 åverväganden

Genom utredningens arbete har en bred översikt erhållits över våra
internationella transporter. Dessa har också satts in i sitt handelspolitiska
sammanhang. Den starka betoningen av sambandet mellan utrikeshandelspolitik och utrikestransportpolitik anser jag riktig. Frihandel bör i princip
åtföljas av friast möjliga transporter. Det är därför enligt min mening
viktigt att Sverige verkar för att de internationella transporterna frigörs
från hinder av olika slag. Jag delar också utredningens synsätt på transporterna som en del av en fortlöpande produktionsprocess där snabbhet.
regularitet och tillförlitlighet är de viktigaste kriterierna på transportväsendets funktion. Det är därför riktigt att, som utredningen gjort, så starkt
framhålla nödvändigheten av att angripa alla de många praktiska problem
som idag möter vid genomförande av en internationell transport.
Utredningen har särskilt pekat på dokumentationsfrågorna. Stora möjligheter till besparingar torde finnas på detta område och den nya informationsteknologin ger intressanta möjligheter till rationaliseringar. Sverige
bör därför verka internationellt för att minska dokumentationskraven och
utveckla dataöverföringstekniken.
Ett annat område utredningen tagit upp gäller ökad standardisering av
transportmedel och lastbärare. Även här finner jag utredningens synpunkter riktiga att Sverige skall verka för ökad internationell harmonisering. Eftersom alla de ovan berörda frågorna behandlas i olika internationella organisationer är det som utredningen framhållit viktigt att Sverige
aktivt deltar i detta arbete och i det i dessa fora pågående förhandlingsarbetet. När det gäller EG bör Sverige noga bevaka den där pågående utvecklingen.
I fråga om sjöfartspolitiken anser jag liksom utredningen att den tilltagande protektionismen utgör ett växande hot mot den svenska internationella sjöfarten. Regeringen har därför vidtagit och kommer även i fortsättningen att vidta sådana åtgärder som kan begränsa de negativa verkningarna av protektionism. Regeringen har bl. a. nyligen överlämnat till riksdagen ett förslag till lagstiftning till skydd för svensk sjöfart.
Utredningens synpunkter på den del av luftfartspolitiken som gäller
fraktflyg är enligt min mening väsentliga. Ifråga om de s. k. splitcharterbestämmelserna har redan vissa liberaliseringar genomförts.
Beträffande landtransportpolitiken framhåller utredningen de stora pro-
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blem som vållas, dels av den bristande harmoniseringen i Europa av
reglerna beträffande vägtrafikbeskattningen, de sociala villkoren och lastfordonens mått och vikter, dels det i många länder praktiserade starkt
restriktiva tillståndssystemet. Jag delar utredningens uppfattning i det
förstnämnda avseendet och vill betona att Sverige även fortsättningsvis
söker verka för ökad harmonisering av bestämmelserna. I det andra avseendet bör Sverige genom förhandlingar bilateralt och multilateralt söka
uppnå gynnsammast möjliga villkor för den svenska lastbilstrafiken till
utlandet.
Utredningen har också framhållit vikten av att det i Sverige tillämpade
tillståndsutdelningssystemet ses över och har i det sammanhanget framfört
vissa förslag. Man föreslog som ett exempel att ett anbudsförfarande borde
införas. Remissorganen har genomgående motsatt sig förslaget. Enligt vad
jag erfarit har inom den ansvariga myndigheten, transportrådet, en översyn gjorts av tillståndsutdelningsreglerna. Fler företag kommer därigenom
att få tillstånd. Några ytterligare åtgärder synes därför f. n. inte påkallade.
Utredningen har slutligen framhållit vikten av att de internationella
transportfrågorna ges en sådan organisatorisk ram att alla väsentliga
intressen kan samordnas och enorderlig överblick över utvecklingen erhållas. Man har därför föreslagit att en särskild beredning härför inrättas
vid kommunikationsdepartementet. Enligt vad jag erfarit avser statsrådet
Hellström att föreslå regeringen att en särskild proposition om tjänstehandelsfrågor läggs fram senare i vår. Dessa frågors nära samband med den
nyssnämnda beredningens verksamhet gör att frågan om en transportberedning måste behandlas i detta större sammanhang.
Jag hemställer att regeringen bereder riksdagen tillfälle att ta del av vad
jag nu har anfört.

B. NY ORGANISATION FÖR VÄGVERKET
1. Bakgrund

I en skrivelse den 20 november 1984 har vägverket redovisat resultatet
av det översynsarbete som verket bedrivit och föreslår vissa ändringar av
vägverkets organisation.
Vägväsendet har varit föremål för fyra större organisationsförändringar
sedan mitten av 1940-talet nämligen åren 1944, 1962, 1965 och 1975.
Övervägandena i 1965 års utredning utgick från bedömningen att en
betydande real tillväxt av väghållningsanslagen kunde förväntas. För att
möta denna utveckli{lg tillskapades bl. a. nuvarande regionala byggnadsorganisation samt tre fristående projekteringskontor (prop. 1966: 129, SU
152, rskr 361).
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Resultatet av 1975 års organisationsutredning blev tillskapandet av nuvarande planeringsavdelning (prop. 1977/78: 10, TV 10, rskr 95).
Utvecklingen under 1970-talet har successivt medfört nya krav på vägverket. Som en följd av detta har betydande anpassningar skett av den
interna verksamheten. Verket har genomgått en snabb teknisk utveckling.
Mekaniseringsgraden har ökat väsentligt och datorstöd i olika former har
införts. Andelen externt köpta tjänster har ökat. Parallellt med nämnda
utveckling har skett en betydande reducering av verkets personal.
Vägverket är enligt sin instruktion central förvaltningmyndighet för frågor om väghållning. Verket utövar även tillsyn över enskilda järnvägar,
spårvägar och tunnelbanor.
Verket leds av en styrelse. Chef för vägverket är en generaldirektör.
Centralförvaltningen är uppdelad på sex avdelningar. Regionalt finns 24
vägförvaltningar, sju byggnadsdistrikt samt två projekteringskontor. Den
lokala verksamheten är uppdelad i arbetsområden och byggarbetsplatser.
Den nuvarande organisationen framgår av bilaga I.
Med undantag för byggnadsavdelningens tillkomst.år 1967 och planeringsavdelningens år 1978 har genomförda anpassningar endast i ringa grad
berört verkets organisationsstruktur. I det översynsarbete som vägverket
genomfört har de framtida förutsättningarna närmare studerats. Därvid har
framkommit att en förändring av verkets organisationsstruktur är nödvändig. Även förändringsbehov inom andra områden har identifierats.

2. Framtida förutsättningar och krav

För att närmare kunna identifiera vägverkets behov av inre verksamhetsutveckling har en genomgång och analys gjorts av de betingelser som
förväntas bli rådande i framtiden.
De förutsättningar och krav som vägverket har att arbeta under resp.
svara upp till anges primärt av statsmakterna. Detta sker dels genom lagar
och förordningar, dels vad gäller inriktningen och omfattningen av väghållningen genom målformuleringar utgående från trafikpolitiska beslut, särskilda anvisningar i samband med de återkommande planeringsomgångarna, medelstilldelningen m. m.
Verkets resurstilldelning regleras genom statsmakternas ställningstagande till verkets anslagsframställning och budgetpropositionen. Huvuddelen
av finansieringen sker via nio programinriktade anslag på statsbudgeten.
En icke oväsentlig del av verkets medel för vägbyggande har härutöver
under senare år tilldelats i form av särskilda medel och beredskapsmedel
(S/AMS-medel).
Vad gäller de överordnade målen för verksamheten har vägverket att,
inom de politiska ramar som ges, sörja för att medborgare och näringsliv
erbjuds en tillfredsställande vägtransportstandard till lägsta möjliga samhällsekonomiska kostnad. Verket har att tillse att en enhetlig och rättvis
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väghållning upprätthålls i landet som helhet. De överordnade målen ställer
i sin tur krav på att verket håller en hög intern produktivitet och förmår
genomföra beslutade väghållningsåtgärder till lägsta möjliga företagsekonomiska kostnad.
De former för statsmakternas styrning som redovisas ovan förutsätts i
allt väsentligt komma att bestå. Samhällsekonomins utveckling, det ansträngda statsfinansiella läget samt framväxandet av nya värderingar i
samhället har emellertid lett till att kraven på vägverket förändrats och i
flera avseenden skärpts.
Vad gäller anslagsutvecklingen förutsätts att verket under kommande
10-årsperiod, i enlighet med gällande planeringsramar, kommer att tilldelas
realt sett oförändrade anslag. Trots de stora fördelar det skulle innebära
från väghållningssynpunkt att få medel överförda från S/ AMS-medel till
ordinarie medel gör verket bedömningen att andelen S/AMS-medel kommer att förbli stor under resterande del av 1980-talet. Verket bedömer att
verksamhetsvolymen även fortsättningsvis kommer att variera i betydande
grad såväl över tiden som mellan olika geografiska områden.
Vidare har statsmakterna givit uttryck för klara ambitioner att åstadkomma en anpassning och förnyelse inom statsförvaltningen. Myndigheternas serviceroll har givits en starkare betoning. En ökad decentralisering
inom offentliga sektorn innebär förändrade roller. Vissa statliga länsvisa
funktioner kan komma att knytas närmare länsstyrelserna. Även frågor
rörande verkens ledning är under övervägande.
För vägverket har verksamhetens inriktning de närmaste åren i allt
väsentligt fastställts genom de långsiktiga planer som nyligen tagits fram
(Flerårsplaner, Fördelningsplan och Femårsplan Drift).

3. Mål för den interna verksamhetsutvccklingen

I analysen av framtida förutsättningar och krav har vägverket identifierat ett antal bärande ideer. Dessa representerar grundläggande förhållanden som är nödvändiga att uppnå för att verket skall kunna motsvara de
krav som statsmakterna och omvärlden ställer resp. förväntas ställa i
framtiden. De bärande ideerna har karaktären av mål för verkets interna
verksamhetsutveckling enligt följande:
- De förutsättningar och krav som verket har att leva upp till gör en
helhetssyn på väghållningen nödvändig. Det överordnade målet och
kravet på effektivitet förutsätter att såväl byggnadsåtgärder som driftåtgärder kan ställas mot varandra eller kombineras vid planeringen.
- I en strävan att öka verkets förmåga att uppfylla de överordnade mål
som statsmakterna angivit har verket lagt fast tre grundläggande utvecklingsambitioner vad gäller den interna styrningen, nämligen att så långt
möjligt tillämpa målstyrning, delegering/decentralisering och resultatansvar.
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- Ökad serviceorientering inom statsförvaltningen betonas alltmer från
statsmakternas sida. Utvecklingen av värderingarna i samhället medför
också nya krav och förväntningar. För vägverket innebär detta att
trafikanten alltmer sätts i centrum.
Vägverket förväntar variationer i verksamhetsvolymen beroende på en
fortsatt hög andel sysselsättningsfrämjande väghållningsåtgärder. Härigenom ställs betydande krav på flexibilitet i verksamheten om kostnadsnivån samtidigt skall kunna hållas nere.
- För att verket ska kunna fullgöra sin uppgift fordras att en hög kompetens kan vidmakthållas resp. utvecklas på vitala områden. Kompetensen i fråga är i hög grad unik för vägverket.
- Människorna är vägverkets viktigaste resurs. Utvecklingen av människorna och samspelet i organisationen utgör en primär förutsättning för
ett framtida väl fungerande vägverk. Ledningsstilcn spelar här en avgörande roll.

4. Allmänna utgångspunkter för mitt förslag
De grundläggande krav som statsmakterna bör ställa på vägverket är
enligt min mening att vägtransporterna skall kunna genomföras säkert och
med god framkomlighet. Ett väl fungerande vägtransportsystem är en
förutsättning för ett utvecklat samhälle. I vårt land har vägarna en särskild
betydelse, eftersom medborgarna har sin bosättning och utkomst spridd
över en stor yta med långa transportavstånd. Samhällsutbyggnaden jämte
förändringar på arbetsmarknaden bl. a. genom industrins omvandling förändrar hela tiden transportbehoven. En fortsatt hög ambitionsnivå för
väghållningen är nödvändig för samhället.
Regionalt och framför allt i glesbygdsområden har resebehoven ökat
genom den koncentration av kommunal och annan service som samhällsutvecklingen gett upphov till. Det är enligt min mening väsentligt att även
dessa rese- och transportbehov kan tillgodoses på ett tillfredsställande sätt
genom en bra organisation av väghållningsinsatserna. Detta ställer dock
betydande krav på samhället och medför i ett ansträngt budgetläge att
väghållarna måste hushålla med de tillgängliga medlen så att en i landet i
förhållande till trafiken likformig service kan upprätthållas.
Denna syn på väghållningens betydelse har jag tidigare givit uttryck för i
de mål som angivits för vägverkets verksamhet.
De mål för den interna verksamhetsutvecklingen som redovisats i det
föregående innebär att nya krav ställs på vägverkets organisation. Kraven
är så genomgripande att en förändring krävs av själva organisationsstrukturen.
Nödvändigheten av en helhetssyn på väghållningen innebär att ansvaret
för planering av byggnads- och driftåtgärder måste hållas samman organisatoriskt.
Förverkligandet av verkets ambitioner att så långt möjligt tillämpa målstyrning, delegering/decentralisering och resultatansvar, ställer betydan-

.
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de krav på utformningen av verkets organisation. Av avgörande betydelse
kommer att bli den dialog som skall föras i organisationen i samband med
fastställandet av mål och uppföljning av uppnådda resultat.
Ökad serviceorienterinf: förutsätter bl. a. att beslutsbefogenheter delegeras i organisationen så att möjlighet ges att uppträda mer situationsanpassat i direktkontakt med omvärlden.
Flexibilitet för att möta svårförutsebara variationer i verksamhetsvolymen kräver att organisationen är så utformad att den underlättar möjligheter till resurssamordning.
Betydande kompetensområden inom verket är unika för vägverket. Avgränsningen mellan olika stabs- och servicefunktioner måste vara sådan att
en fortsatt kompetensutveckling så långt möjligt stimuleras. Vidare m<°iste
styrningen av stabs- och servicefunktioner ske så att för verket vital
kompetens tryggas.

S. Förslag till ny organisation
Mitt förslag: Jag föreslår att det inrättas tre vägavdelningar i Borlänge.
Vid sidan om de tre vägavdelningarna inrättas staber och serviceenheter. Den regionala förvaltningen delas in i tre regioner och inordnas
under de tre vägavdelningarna. Det bör liksom nu ankomma på vägverket att besluta om den inre organisationen.
Regeringen bör begära riksdagens ställningstagande till inrättandet av
de tre vägavdelningarna samt inrättandet av staber och serviceenheter.
Det bör ankomma på regeringen att besluta om antalet staber och
serviceenheter. Den närmare utformningen av dessa kommer att ske
under våren 1985.

Vägverkets förslag i fråga om ny organisation: Ett av kraven på verkets
organisation är att antalet väghållningsnivåer svarar mot behovet och
nödvändigheten av en väl fungerande dialog med myndigheter och de
politiska organ på olika nivåer. Nuvarande organisation på central. regional och lokal nivå motsvarar väl detta krav. Den regionala organisationen
med en vägförvaltning inom varje län kommer därför att bestå i den nya
organisationen.
Den regionala byggorganisationen med sju byggdistrikt bibehålls liksom
de två regionalt lokaliserade projekteringskontoren.
Förslaget innebär att nuvarande centralförvaltning i Borlänge omorganiseras så att tre vägavdelningar med linjeansvar inrättas direkt under generaldirektören. Vägavdelningarna ansvarar för var sin del av landet. Den
regionala organisationen med vägförvaltningar, byggnadsdistrikt och fristående projekterings kontor delas upp och inordnas under de tre vägavdelningarna. För att bistå vägavdelningscheferna kommer en mindre stab att
knytas till resp. vägavdelning.
11
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Vägavdelningscheferna, som skall vara placerade i Borlänge, skall ha ett
övergripande väghållningsansvar inom resp. geografiska region omfattande såviil planering som produktion av väghållningsåtgärder.
Vid sidan om de tre vägavdelningarna inrättas i Borlänge staber och
serviceenheter. Arbetet med att närmare utforma dessa funktioner pågår.
Dessa funktioner är av vital betydelse och skall tillsammans med linjeorganisationen utgöra en väl fungerande helhet. Utgångspunkterna för det
pågående arbetet är
- att av underlag för beslut om verksgemensamma ramar i form av strategier, riktlinjer etc. tas fram utifrån en helhetssyn
- att en klar rollfördelning etableras
- att inriktning och dimensionering grundas på verksamhetens behov och
efterfrågan
- att samspelet med den övriga organisationen underlättas
- att kompetens hålls samman och att FoU integreras med löpande verksamhet
- att organisationen är motivations- och utvccklingsstimulerande.
Arbetet med att rationalisera verksamheten kommer att genomföras
fortlöpande. Nuvarande personal på centralförvaltningen kommer att beredas arbete i den nya organisationen. Ett fullföljande av verkets ambitioner att successivt åstadkomma en decentralisering ut till den regionala
nivån kan komma att medföra ett behov av omfördelning av kompetens
mellan centralförvaltningen och verkets regionala enheter.
För att tillvarata möjligheter till effektiv styrning övervägs att inrätta
användarsammansatta internstyrelser (styrgrupper) för serviceenheter.
Riktlinjer och ramar kommer att tas fram som säkerställer att styrningen
leder till önskat resultat. Bl. a. måste utvecklingen av kompetens som är
unik för vägverket tryggas.
Skälen för mitt förslag: De krav som jag redovisat i korthet i det föregående
kan inte tillgodoses på ett fullt tillfredsställande sätt inom ramen för nuvarande organisationsstruktur. Min uppfattning är att det kommer att bli allt
väsentligare för den statliga väghållningen att en ökad samordning och
integrering kan komma till stånd mellan verkets produktion av drift- och
underhålls- resp. byggnadsåtgärder.
Ansvaret för planeringen är i dag delat mellan flera avdelningar, främst
planeringsavdelningen och driftavdelningen. Denna uppdelning underlättar inte en helhetssyn på väghållningen. Organisationen uppfyller inte
heller de krav som en utveckling av de interna styrformerna ställer. Rollfördelningen mellan linje- och stödfunktioner är oklar. Nuvarande ansvarsfördelning omöjliggör att på ett meningsfullt sätt definiera resultatansvar i
termer av verkets överordnade mål. Möjligheterna till förbättrat resursutnyttjande genom ökad flexibilitet hålls tillbaka av den rådande uppdelningen i en byggnads- och en driftavdelning. Vidare försvåras en fortsatt intern
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verksamhetsutveckling genom de överlappningar som råder mellan ansvars- och kompetensområden.
Den mer detaljerade utformningen av organisationen bör genomföras
stegvis. Dels ges vägverket härigenom möjlighet att successivt kontrollera
att riktiga lösningar växer fram, dels skapas förutsättningar for en successiv breddning av deltagande från de människor som skall arbeta i den nya
organisationen.
Genom inrättandet av den nya lit1jeorgani.rntionen med tre vägavdelningar direkt under generaldirektören skapas enligt min mening bättre
förutsättningar för att förverkliga verkets ambitioner vad gäller den interna
styrningen. vilket i sin tur bör möjliggöra ett bättre resultat i väghållningen
till nytta för samhälle och trafikanter.
Utformningen av stahs- och servicijimktionerna i Borlänge skall resultera i en klarare rollfördelning såväl gentemot "linjen" som mellan stödfunktionerna inbördes. Vidare skall samspelet i den nya organisationen förbättras liksom förutsättningarna att tillgodose människors naturliga behov av
ut veckling.
Nuvarande och föreslagen organisation framgår av diagram i figurerna I
och 2.

6. Den regionala indelningen
Mitt förslag: Jag föreslår att den regionala indelningen av vägverket i
vägförvaltningar, byggnadsdistrikt och projekteringskontor bibehålls.
De regionala förvaltningarna indelas i tre geografiska regioner benämnda norra, östra resp. sydvästra regionen. vilka skall utgöra vägavdelningarnas ansvarsområden. Det bör ankomma på regeringen att besluta
om den regionala organisationen.
Regeringen bör begära riksdagens bemyndigande att besluta om vägverkets regionala organisation.

Vägverkets förslag i fråga om den regionala indelningen: Genom bibehållande av väghållningsnivåerna - riksnivån, länsnivån och den lokala nivån
- bevaras goda förutsättningar för det samspel som skall äga rum med
myndigheter och politiska organ på olika nivåer.
De tre regionerna bör benämnas norra. östra resp. sydvästra. Förslaget
till regionavgränsning har bl. a. skett utifrån följande kriterier:
Regionerna bör vara ungefär lika stora från väghållningssynpunkt. Avgränsningen bör följa nuvarande gränser i den regionala organisationen.
Vägavdelningscheferna bör få ett ungefär lika stort antal regionala enheter
under sig. Så goda förutsättningar som möjligt bör skapas för utveckling
och samarbete inom resp. region.
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Skälen för mitt förslag: Som väghållare är det verkets uppgift att svara för
planering, projektering, byggande och drift av del statliga vägnätet. Vid
planering och projektering av vägbyggnadsåtgärder har verket att, i enlighet med gällande lagstiftning, föra dialog med länsstyrelser, kommuner
och enskilda. Enligt min mening svarar de regionala förvaltningarna inom
vägväsendet för betydelsefulla uppgifter i väghållningen. Några skäl till
förändringar på den regionala nivån finns inte nu. Fullföljandet av vägbyggnadsplanerna kan emellertid ge anledning att se över den indelning
som gäller för byggnadsdistrikten och projekteringskontoren.
Jag har tidigare i andra sammanhang framhållit vikten av att vägverket
löpande ser över sin organisation på central, regional och lokal nivå för att
effektivitet och rationalitet i verksamheten skall kunna främjas. Denna
uppfattning har delats av riksdagen. Enligt min mening bör den regionala
organisationen - utan beslut av riksdagen - kunna anpassas, efter de
erfarenheter som vinns och med hänsyn till förändringar i förutsättningar
och i omgivningen. Övervägande skäl talar för att det bör vara regeringen
som beslutar om vägverkets regionala organisation.
Indelning av den statliga väghållningen i tre regioner framgår av figur 3.

7. Genomförandet av organisationsförändringen
Mitt förslag: Vägverket bör ha ansvaret för genomförandet av den nya
organisationen. Arbetet bedrivs så att den nya organisationen kan börja
införas den I september 1985.

Vägverkets plan för genomförande: Förslaget till ny organisationsstruktur
för vägverket utgör ett av flera steg i den förestående interna verksamhetsut vecklingen. Dels skall organisationsarbetet fullföljas med en detaljutformning av nya organisatoriska enheter och andra kompletterande åtgärder, dels skall ett genomgripande arbete på en rad andra områden genomföras.
Det återstående arbetet omfattar kompletterande studier och fastställande av stabs- och servicefunktionernas indelning, detaljutformning av
organisatoriska enheter, anpassningar av rutiner och system. utformning
av principer för hantering av personalfrågor i samband med organisationsförändringen, bemanning samt fastläggande av samverkansformer mellan
verket och personalorganisationerna.
Den tidplan verket arbetar efter innebär att den nya organisationen kan
börja införas den I september 1985.
Skälen för mitt förslag: Den föreslagna organisalionsförändringen utgör ett
led i den förändringsprocess som följer av de riktlinjer statsmakterna
angivit för den fortsatta rationaliseringen av vägverket. Tidpunkten för
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införandet av den nya organisationen är anpassad till verkets interna
budgetprocess och fastställandet av verksamhetsinriktningen för år 1986.
Genom organisationsförändringen tillförs verket en ram och ett instrument för den fortsatta verksamhetsutvecklingen. Förverkligandet av målen för den interna verksamhetsutvecklingen förutsätter enligt min mening
genomgripande förändringar på en rad områden.
För att förverkliga helhel.\"synen på väghållningen fordras bl. a. förändring av nuvarande planeringssystem. Dels bör planeringen av investeringar
och drift samordnas i tiden, dels bör planeringen integreras i sig så att
byggande- och driftåtgärder övervägs i ett sammanhang. Vidare måste en
anpassning av planeringssystemen ske med hänsyn till utvecklingen av
formerna för den interna styrningen.
För att arbetet skall bli framgångsrikt är det enligt min mening betydelsefullt att den interna verksamhetsutvecklingen på olika områden inordnas i
en samlad strategi och en total förändringsplan.
Arbetet med att utforma en förändringsplan bör enligt min mening ske
parallellt med fullföljandet av organisationsförändringcn. Genomförandet.
som måste ske successivt, bör påbörjas under år 1986.
Jag hemställer atc regeringen föreslår riksdagen att
I. godkänna de av mig förordade riktlinjerna för organisationen av
vägverket.
2. bemyndiga regeringen att besluta om antalet staber och serviceenheter vid vägverket,
3. bemyndiga regeringen att besluta om framtida ändringar i vägverkets regionala organisation.
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C. BEMANNING AV ISBRYTARE OCH SJÖMÄTNINGSl'ARTYG
På regeringens uppdrag har statskontoret i samråd med chefen för marinen och sjöfartsverket utrett de ekonomiska och verksamhetsmässiga konsekvenserna för marinen och sjöfartsverket av en övergång till civil bemanning av isbrytare och sjömätningsfartyg. Statskontoret har redovisat
sitt uppdrag i mars 1984 i en rapport benämnd civil bemanning av isbrytare
och sjömätningsfartyg.
Sjöfartsverket har åtta isbrytare varav den äldsta, Thule, långtidsförhyrs
av marinen som stabs- och basfartyg. De största isbrytarna Atle, Frej och
Ymer är byggda under åren 1974 till 1977. Dessa tre och vänerisbrytaren
Ale har modern hyttstandard. Isbrytarflottan bemannas under isbrytarexpedition med 135 yrkesofficerare och med 281 värnpliktiga. Under den
övriga delen av året reduceras bemanningen med ca 75 procent. På isbrytarna tillämpas under isbrytarexpedition ett avlösningssystem som innebär
att besättningen är ombord 3 veckor och lediga 1 vecka. Ishrytarsäsongen
sträcker sig i normalfallet från november till maj månad.
Sjöfartsverkets sjömätarflotta. som statskontoret utgått från i sitt arbete, omfattar fyra sjömätningsfartyg, varav två större. Johan Nordenankar
och Johan Månsson. I övrigt räknar statskontoret in isbrytaren Ale, två
ramningsfartyg, varav ett levereras till säsongen 1985, ledarmotorbåtar,
mätbåtar, arbetsbåtar m. m. som tillsammans uppgår till ca 50 enheter.
Sjömätningssäsongen pågår normalt från mitten av april till mitten av
november för de större fartygen och till mitten av december för de mindre
fartygen. Bemanningen är uppbyggd kring ett I - 1 system, vilket innebär
att det finns en besättning ombord och en i land med byte var fjortonde
dag. Detta system med dubbla besättningar tillämpas för att öka utnyttjandet av befintliga fartygsresurser under sjömätningssäsongen. Med detta
bemanningssystem behövs ca 100 befäl och ca 300 värnpliktiga.
Statskontoret har undersökt två huvudalternativ för civil bemanning.
Det ena med statligt anställd personal, det andra med privat anställd
personal via bemanningsavtal med redare. I det statliga alternativet har
studerats ett alternativ med bemanning av isbrytare och sjömätare var för
sig och ett alternativ med gemensam bemanning för de båda verksamheterna, s. k. personalunion. Statskontoret har i båda huvudalternativen
räknat med att marinen skall ha tillgång till två isbrytare - en av Atle-typ
och en av Tor-typ utöver Thule - under en till två månader per år.
Statskontoret har grundat sina kostnadsberäkningar på de arbetstidsbestämmelser som gäller för statligt anställd personal enligt arbetstidslagen
(ATL). ATL anger det planerade arbetstidsuttaget till 40 timmar i genomsnitt per vecka för samtliga personalkategorier ombord. Arbetet ombord
på isbrytarna kan enligt statskontoret bedrivas antingen med 2- eller
3-vaktsystem. På sjömätningsfartygen är de praktiska alternativen I- eller
2-vaktsystem.
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Statskontoret konstaterar att nuvarande bemanningsvolym på isbrytarna är dimensionerad för förhållandena under högvintern och med hänsyn till att relativt omfattande reparationer skall kunna utföras ombord och
att sjukdom m. m. kan inträffa utan att isbrytarna skall behöva bli stillaliggande. Med en, enligt statskontoret, snävt tilltagen bemanning på isbrytarna skulle bemanningsvolymen i ett 3-vaktsystem uppgå till 287 personer. Någon bemanning har då inte beräknats för Thule som långtidsförhyrs
av chefen för marinen. Vidare tar statskontoret hänsyn till att ytterligare
en av de äldre inte används annat än under svåra isförhållanden eller när
någon av de övriga inte kan tjänstgöra.
För sjömätarflottan räknar statskontoret med bemanning av Johan Nordenankar, Johan Månsson, Jacob Hägg, Anders Bure, isbrytaren Ale. två
ramningsfartyg samt två ledarmotorbåtar. Vid ett alternativ med 2-1-avlösning uppgår personalbehovet till ca 280 personer. Med hänsyn till semesteructag blir bemanningsbehovet ca 370. Statskontoret konstaterar
samtidigt att ett avlösningssystem enligt 2-1 gör sjömätningsarbetet mycket betungande. till gränsen för vad som är praktiskt genomförbart. Statskontoret redovisar samtidigt att alternativa möjliga avlösningssystem ger
större totalbemanning.
Den sammanlagda bemanningen för isbrytare och sjömätare utan personalunion blir enligt statskontoret med de angivna förutsättningarna ca
660 befattningshavare.
Statskontoret bedömer möjligheterna att använda personal i både isbrytar- och sjömätarverksamheten som mycket begränsade. Den under normala förhållanden förekommande överlappningen av de båda verksamheterna innebär en senare start för en del av sjömätningsfartygen. Svårare
isvintrar med sen islossning innebär en senare starttidpunkt för samtliga
sjömätningsfartyg. Gemensam personal. s. k. personalunion. medför således kapacitetsminskningar i sjömätningsverksamheten. Vid en svår isvinter beräknas sjömätningsbortfallet till 5 veckor. vilket motsvarar en
kapacitetsminskning på ca 15 procent. Alternativt ökar bemanningsbehovet med ca 44 procent und_er ca en månads tid. Med personalunion beräknar statskontoret totalbertianningen till 710 befattningshavare. En av orsakerna till att det behövs mer personal vid gemensam bemanning är att
kompensationsledighet inte kan tas ut under tid mellan säsongerna.
Merkostnaden för staten vid civil bemanning beräknar statskontoret
årligen till minst 100 milj. kr. För sjöfartsverkets del blir merkostnaden ca
82 milj. kr. varav ca 50 milj. kr. gäller sjömätningen. För marinen blir
merkostnaden ca 20 milj. kr. Merkostnaden vid civil bemanning via bemanningsavtal med redare beräknas till ca 97 milj. kr. varav 77 milj. kr.
faller på sjöfartsverket. Statskontoret har i detta fall räknat med att isbrytarna är i drift under fem månader.
Utöver dessa kostnader som hänför sig till bemanningen tillkommer
kostnader för ombyggnad av främst bostadsutrymmen till civil standard
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och ombyggnad av isbrytarnas utrustning i främst maskinrum. Dessa engångskostnader uppskattas till ca 10 milj. kr. för isbrytarna och till ca 5
milj. kr. för sjömätningsfartygen.
De l'erksamhetsmässiga konsekvenserna för sjöfartsverket blir enligt
statskontoret i allt väsentligt hänförliga till svårigheterna att lösa sysselsättningsproblemen för den tillkommande civila personalen under icke
säsong. Antalet anställda ökar vid statlig anställning med ca 660 personer
vilket ställer krav på en utbyggnad av PA-funktionen. Vid bemanningsavtal krävs dessutom fastanställning av ca 76 tjänster vid sjökarteavdelningen.
De verksamhetsmässiga konsekvenserna för marinen blir oavsett bemanningsalternativ relativt likartade. Sex isbrytare och två sjömätningsfartyg ingår i marinens krigsorganisation som minfartyg. Övriga sjömätningsfartyg ingår i minröjningsorganisationen. Civil bemanning av isbrytarna och sjömätningsfartygen skulle. enligt statskontoret, innebära att
marinen förlorar 8 av 11 i fred snabbt gripbara minfartyg. Vidare att
mobiliseringsberedskapen avseende minfartyg inom några år kommer att
minska kraftigt om chefen för marinen förlorar isbrytare som utbildningsplattformar i fred. Civil bemanning innebär också att isbrytare och sjömätningsfartyg inte kan utnyttjas vid kriser och incidenter i likhet med i dag.
Statskontoret pekar också på att den personal som genomför militär sjömätning måste ha kännedom och erfarenhet av det militära ledsystemet.
Civil bemanning kan därför få vittgående konsekvenser för den militära
sjökartläggningen. En annan konsekvens för marinen är att utnyttjandet av
de under byggnad varande minjaktfartygen försvåras genom bortfallet av
utbildningsfartyg.
Remissyttranden
Statskontorets rapport har remissbehandlats. Yttranden har avgivits av
överbefälhavaren (ÖB). sjöfartsverket, länsstyrelserna i Västernorrlands,
Västerbottens och Norrbottens län, Centralorganisationen SACO/SR.
Landsorganisationen i Sverige (LO). Svenska hamnförbundet, Svenska
Maskinbefälsförbundet (SMBFJ, Sveriges 'Iridustriförbund, Sveriges Redareförening, Tjänstemännens Centralorg\nisation (TCO) och Norrländska hamnförbundet.
Vissa remissinstanser har bifogat yttranden från olika kommuner och
organisationer.
Merparten av remissinstanserna förordar en fortsatt militär bemanning
av isbrytare och sjömätningsfartyg. Det gäller ÖB, sjöfartsverket, länsstyrelserna i Västerbottens och Norrbottens län, SACO/SR. Svenska hamnförbundet, Sveriges lndustriförbund, Sveriges Redareförening. TCO och
Norrländska hamnförbundet.
Länsstyrelsen i Västerbottens län uttalar t. ex. att statskontorets utredning inte ger stöd för att en övergång till civil bemanning skulle medföra
vare sig förbättrad isbrytningsservice eller andra sjöfartspolitiska fördelar

Prop. 1984/85: 100

Bilaga 8

Kommunikationsdepartementet

171

som kan väga upp de merkostnader som redovisats. De stora såväl ekonomiska som vcrksamhetsmässiga konsekvenserna bedömer länsstyrelsen
för Norrlands del som starkt negativa. Enligt SACOISR talar såväl verksamhetsmässiga som statsfinansiella skäl entydigt för fortsatt militär bemanning. Det kan enligt SACO/SR inte vara värt 100 milj. kr. per år att
avstå från ett system som hittills fungerat utmärkt väl för sjöfartsverket,
marinen. besättningen på isbrytare och sjömätningsfartyg samt - inte
minst - den svenska sjöfarten. TCO konstaterar att en militär bemanning
är att föredra av ekonomiska och verksamhetsmässiga skäl.
Sl'eriges Redan:förening anser att kostnaderna blir större än vad som
anges i rapporten. Fler anställda kommer att behövas. Brist kan vidare
uppstå, enligt redareföreningen, på behörigt fartygs- och maskinbefäl.
Detta kommer också. enligt redareföreningen, för att underlätta rekryteringen leda till att lönerna ökas i icke ringa omfattning. Enligt industriförbundet skulle kostnaderna för det allmänna onödigtvis öka utan att några
egentliga fördelar skulle vinnas.
Sjöfartsverket pekar på att den bemanningsnivå som statskontoret kommit fram till är för låg. Det avlösningssystem som statskontoret utgått från
när det gäller sjömätningen. 2-1, kan enligt sjöfartsverket inte användas.
Beräkningarna borde enligt verket i stället ha grundats på ett 1-1 system,
vilket skulle innebära en betydande ökning av besättningarnas storlek.
Sjöfartsverket framhåller vidare att rederierna vid ett alternativ med bemanningsavtal torde sakna reella möjligheter att garantera att fartygen blir
bemannade på ett sådant sätt och med den kontinuitet som verket anser
nödvändig. Sjöfartsverket utgår från att marinen kan bemanna fartygen
enligt verkets önskemål, dvs. med fulltaliga besättningar. Detta är enligt
verket nödvändigt för att främst sjömätningsfartygen skall kunna lösa sina
uppgifter och utnyttjas på ett rationellt sätt. Om marinen inte fullt ut kan
bemanna isbrytarna måste besättningarna kompletteras från annat håll,
vilket i så fall förändrar rapportens kostnadsbild.
ÖB anser att statskontoret lämnat en korrekt beskrivning av konsekvenserna för invasionsförsvaret och för beredskapen mot incidenter i fred vid
en övergång till en civil bemanning. ÖB konstaterar samtidigt att en ökad
ambitionsnivå beträffande sjömätningsverksamheten inte ryms inom nuvarande ekonomiska och personella ramar. ÖB hänvisar till att alternativa
lösningar studeras av chefen för marinen och sjöfartsverket.
LO förordar med hänvisning till de analyser och förslag som lämnats av
Statsanställdas förbund och Svenska Sjöfolksförbundet en övergång till
civil bemanning. Liksom tidigare fastlägger statsmakterna fortlöpande den
operativa målsättningen för isbrytningen och sjömätningen. LO anser att
militära uppgifter som gäller utbildning och informationsinsamling med
anknytning till vintersjöfarten vid övergång till civil bemanning kan lösas
genom speciella arrangemang.
Si•ensku Maskinbefiilsförbundet anser att kostnaderna för civil beman-
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ning blir mindre än vad statskontoret anger. Förbundet pekar bl.a. på vissa
fasta kostnader för chefen för marinen, kostnaderna för ombyggnad och
modernisering av och för underhåll av fartygen. Förbundet anser att isbrytning är en civil verksamhet. Trots en eventuell merkostnad förordar
förbundet en övergång till civil bemanning av statens isbrytare och möjligen också sjörnätningsfartygen.
Uin.utyrelsf't1 i Västernorrlands län anser att isbrytning och övrig fredstida assistans till handelssjöfarten i sin helhet är civila arbetsuppgifter som
bör lösas med civil personal. Länsstyrelsen framhåller att en väl fungerande isbrytarservice är och kommer au vara av utomordentligt stor betydelse
för länets näringsliv. Länsstyrelsen anser att isbrytarflottan bör utökas.
Statskontorcts rapport bör enligt länsstyrelsen kompletteras med en beräkning av de samlade samhällsekonomiska konsekvenserna. I denna komplettering bör hänsyn tas till resursutnyttjandet i samhället som helhet.
Länsstyrelsen föreslår vidare att kompletteringen innefattar möjligheterna
att stationera isbrytarna till nedre Ådalen.

Föredragandens överväganden
En övergång till civil bemanning på sjöfarts verkets isbrytar- och sjömätningsfartyg har utretts vid flera tillfällen. Före statskontorets nu aktuella
rapport gjorde sjöfartsverket i samråd med chefen för marinen år 1978 en
utredning. Sjöfartsverkets utredning år 1978 behandlades i den sjöfartspolitiska propositionen år 1980 (prop. 1979/80: 166). I propositionen förordades en fortsatt militär bemanning, vilket också blev riksdagens beslut
(TU 1979/80:30, rskr 412). Ett avgörande skäl var det statsfinansiella läget.
I propositionen beräknad•: föredraganden merkostnaden till minst 50 milj.
kr., sannolikt mer.
Frågan om övergång till civil bemanning har emellertid aktualiserats
även efter statsmakternas beslut år 1980 via riksdagsmotioner. Bl. a. har
det framhållits att någon objektiv redovisning av vilka konsekvenser en
ändrad bemanningsform skulle få för berörda statliga myndigheter inte har
redovisats för riksdagen. Ett fullständigt utredningsmaterial har efterlysts.
Den utredning statskontoret nu genomfört visar på väsentligt ökade
kostnader, ca I00 milj. kr., för staten vid en övergång till civil bemanning.
Av beloppet faller drygt 80 milj. kr. på sjöfarts verket. Merkostnaden blir i
stort sett densamma om man väljer statligt anställd personal eller privatanställd personal via bemanningsavtal med redare. Till detta kommer också
vissa engångsåtgärder för ombyggnad av äldre fartyg.
Sjöfartsverket och Redareföreningen uttrycker den uppfattningen att
kostnaden kommer att bli betydligt större. Sjöfartsverket anser att beräkningarna för sjömätningsfartygen borde ha grundats på ett avlösningssystem enligt 1-1, vilket samtidigt innebär en betydande ökning av besättningarnas storlek. Jag vill i sammanhanget tillägga att även statskontoret i
sin rapport ger stöd för verkets uppfattning när man beskriver möjligheter-
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na att i praktiken tillämpa ett avlösningssystem enligt 2-1 som beräkningarna grundas på. Det framgår också klart att en samordning av personalresurserna för isbrytning och sjömätning inte är något alternativ. En personalunion skulle som framgått öka personalbehovet med ytterligare ca 50
personer samtidigt som en sådan lösning skulle innebära ett sämre utnyttjande av befintliga sjömätningsresurser.
Förutom de direkta merkostnaderna för sjöfartsverket och marinen tillkommer också de verksamhetsmässiga konsekvenserna för främst marinen. Dessa negativa konsekvenser för invasionsförsvaret och för beredskapen mot incidenter i fred som ÖB och flera remissinstanser framhåller
måste enligt min mening tillmätas stor betydelse. Ett ändrat bemanningssystem skulle följaktligen i det här avseendet resultera antingen i en försvagning av våra försvarsresurser eller i stora kostnader för att kompensera chefen för marinen för förlusten av värdefulla fartygs- och utbildningsresurj!er.
Jag anser i likhet med flertalet remissinstanser att det militära bemanningssystemet bör bibehållas. Även om kostnadsaspekten i sig är ett tungt
vägande skäl anser jag bl. a. mot bakgrund av inträffade händelser längs
våra kuster att även de verksamhetsmässiga konsekvenserna för marinen
bör tillmätas en stor betydelse. Jag ser för egen del det militära bemanningssystemet och samarbetet mellan sjöfartsverket och marinen som ett
bra exempel på när civila och militära resurser kan samutnyttjas till fördel
för samtliga berörda parter. Flera remissinstanser vitsordar också det goda
samarbete som finns mellan myndigheter. besättningar och berörda intressenter. Förutom ett effektivt samutnyttjande av statliga resurser innebär
det militära bemanningssystemet också fördelar när det gäller personalen.
Ett civilt bemanningssystem med helårsanställd personal leder till svårigheter för sjöfartsverket att under icke säsong erbjuda meningsfylld alternativ sysselsättning. Detta gäller såväl isbrytningen som sjömätningen. Personal som inte behövs för isbrytning och sjömätning under en säsong kan
också med nuvarande system ges meningsfull sysselsättning inom marinen. Jag förordar därför, efter samråd med chefen för försvarsdepartementet, en fortsatt militär bemanning av isbrytare och sjömätningsfartyg.
I sjöfartsverkets anslagsframställning och i ÖB:s remissyttrande_ framgår
att sjöfartsverket och chefen för marinen gemensamt arbetar med att
förbättra samarbetsformer, planeringsrutiner m. m. Sjöfartsverket framhåller i sin anslagsframställning att de krav som numera ställs på de båda
organisationerna i fråga om besparingar ökar behovet av mer långsiktiga
överenskommelser om utbytet av tjänster.
En fråga som diskuteras mellan de båda myndigheterna är de olika
principer som tillämpas när det gäller ersättningen till chefen för marinen
för bemanningen av isbrytarna och sjömätarna. En skillnad är att chefen
för marinen när det gäller sjömätningen förutom dagpenning för värnpliktiga och vissa reskostnader även betalar löner till befäl.
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Sjöfartsverket anser att en likformig redovisning av kostnaderna bör
eftersträvas. En överföring av bemanningskostnaderna till sjöfartsverkct
skulle bl. a. ge ett klarare besked om sjökartläggningens totala kostnader.
Utgångspunkten för dessa diskussioner är enligt verket att de medel som
hittills anvisats över försvarsdepartementets huvudtitel i fortsättningen
bör anvisas över sjöfarts verkets anslag E 5. Övrig verksamhet. Därigenom
skulle handelssjöfartens kostnadsansvar för sjökartläggningen inte påverkas. Förslaget blir också neutralt från statsbudgetsynpunkt.
Jag ser för egen del positivt på det arbete som nu bedrivs gemensamt
mellan sjöfartsverket och chefen för marinen för att åstadkomma ett mera
långfristigt ramavtal för det fortsatta samarbetet.
Något konkret förslag föreligger emellertid inte nu från sjöfartsverket
och chefen för marinen i fråga om ramavtal och ersättningsprinciper. Dt:
anslagsförändringar som sjöfartsverket aviserar i sin anslagsframställning
bör därför anstå i avvaktan på de båda myndigheternas arbete.
Jag hemställer att regeringen bereder riksdagen tillfälle
att ta del av vad jag anfört om bemanning av _isbrytare och sjömätningsfartyg.

D. VISSA FRÅGOR RÖRANDE REGELBUNDEN LUFTFART MED
MINDRE FLYGPLAN - SEKUNDÄRTRAFIK

BakRrund

Den civila luftfarten i landet har utvecklats mycket snabbt under senare
år. Det gäller inte bara den linjefart som ombesörjs av Linjeflyg AB (LIN)
och Scandinavian Airlines System <SAS) utan kanske framför allt den
linjefart som bedrivs med mindre flygplan - sekundärflyget.
I 1982 års luftfartspolitiska proposition konstaterades mot bakgrund av
sekundärtrafikens stora betydelse från regionalpolitisk synpunkt och det
kraftigt ökade antalet ansökningar om tillstånd till denna typ av trafik att
det var angeläget att statsmakterna som en grund för den framtida koncessionspolitiken bildade sig en uppfattning om vilken omfattning trafiken
skulle kunna få.
Vid behandlingen av propositionen uttalade riksdagen att det är nödvändigt att utveckla en samlad strukturlösning för sekundärtrafiken. Vidare att
det krävs att prissättningssystemet och luftfartsverkets taxesättning anpassas till de ekonomiska realiteter som gäller för denna trafik.
Mot denna bakgrund fick luftfartsverket i juni 1982 i uppdrag att utarbeta
ett förslag till ett framtida sekundärnät m. m.
I september 1983 överlämnade luftfartsverket rapporten Sekundärlinjeutredningen 1983 (SLUT 83). Rapporten har remissbehandlats. En sammanställning av remissyttrandena bör fogas till protokollet som bilaga 8. I.
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Föredragandens överväganden
Allmänt
Flyget är en viktig del av transportsektorn med en stor och växande
betydelse för samhällsutvecklingen i stort. Flyget har en särskilt viktig roll
när det gäller transporter över längre avstånd och därmed också för d~n
regionala utvecklingen. Den nya prispolitiken med en differentierad prissättning, det kraftigt ökade trafikutbudet och den samlade inrikestrafiken
på Arlanda har medfört att inrikesflyget under senare år alltmer utvecklats
mot ett folkflyg.
Den snabba expansionen av inrikesflyget har ställt stora krav på flygplats- och trafikledningssystem och på flygtrafikens utformning och standard.
Den nya gemensamma terminalen på Arlanda för inrikestrafiken och
samlokaliseringen med utrikestrafiken har förutom en ökning av LIN:s och
SAS trafik medfört en kraftig expansion av sekundärllygct eller som det
också brukar kallas regionalflyget. Den tidigare snabba utvecklingen av
regionalflyget har sålunda förstärkts. Härigenom har nya orter knutits till
de in- och utrikes flyglinjenäten. vilket befrämjat den regionala utvecklingen.
Det är angeläget att regionalflyget utvecklas i överensstämmelse med de
övergripande trafikpolitiska målen.
Begreppet sekundärtrafik har kommit att avse annan inrikes reguljär
trafik än den trafik som bedrivs med DC9, Fokker F28 eller trafik som
ersätter trafik med dessa flygplanstyper. Strikt definierad är emellertid
sekundärtrafik regelbunden trafik med lätta flygplan dvs. flygplan med en
maximal startvikt understigande 5 700 kg.
En kategoriindelning av olika former av linjefart efter flygmateriel. linjelängd eller trafikstruktur har gjorts för olika ändamål i olika länder. och det
är därför inte förvånande att såväl indelningen som de termer som används
för att beteckna de olika kategorierna är mycket varierande. Termer med
internationell spridning som används för att beteckna flygverksamhet av
ungefär samma typ som det regionalflyg som bedrivs i Sverige är commuter service och regional air traffic.
Även den internationellt numera vanliga termen regionalflyg användes i
Sverige. bl. a. av Swedair och vid beskrivningen av Arlanda Inrikes också
av luftfartsverket.
Regionalflyg är en benämning som enligt min mening relativt väl speglar
de trafikuppgifter och den karaktär som den regelbundna trafiken med i
huvudsak lätta flygplan har. Jag kommer därför fortsättningsvis att använda detta begrepp för att beskriva trafikens funktion.
I koncessionshänsecnde behandlas regionalflyget på samma sätt som
annan regelbunden luftfart. dvs. eftersom trafiken är linjefart kräver den
konce~sion av regeringen.
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Innan jag övergår till att behandla luftfartsverkets sekundärlinjeutredning SLUT83 vill jag ta upp några förhållanden som enligt min mening
förändrat förutsättningarna för regionalflyget.
Det gäller i första hand samlokaliseringen av SAS inrikes och LIN på
Arlanda flygplats. Ökningen av passagerarantalet i nya Arlanda Inrikes har
under första verksamhetsåret uppgått till ca 20 %. Speciellt kraftig har
ökningen varit av antalet transferpassagerare. Även regionalflyget har ökat
mycket kraftigt.
Flertalet regionalflygbolag har också valt att etablera sig på Arlanda
vilket inneburit att utrymmena på flygplatsen för regionalflyg blivit otillräckliga. På tilläggsbudget I för budgetåret 1984/85 har därför anvisats
medel för byggande av en särskild terminal för regionalflyget och för
anläggande av ytterligare uppställningsplatser för regionalflygplan.
Genom det starka uppsvinget för regionalflyget har trafikunderlaget
breddats och en övergång till större och ekonomiskt mer lämpliga flygplan
underlättats.
En annan omständighet som jag vill nämna är att ytterligare en typ av
flygplan har förts in i svenskt inrikesflyg. På vissa inrikeslinjer som tidigare
beflögs med DC-9 har denna flygplanstyp ersatts med turbopropflygplanet
F-27. med plats för ca 45 passagerare. Flygplanet används f. n. av SAS på
linjerna Göteborg-Malmö, Kiruna-Luleå och Växjö-Jönköping-Köpenhamn med Swedair som entreprenör.
Indelningen av det interregionala flyglinjenätet i ett primärnät och ett
sekundärnät bygger på en indelning av flygplanen i tunga och lätta flygplan, dvs. flygplan med en maximal startvikt över- eller understigande
5 700 kg.
I prop. 1981/82:98 om vissa luftfartspolitiska frågor anförs att denna
viktgräns bör kunna förändras allteftersom nya flygplan tillförs marknaden.
Saab-Fairchild SF-340 som snart kommer i trafik i svenskt inrikesflyg
har en maximal startvikt som klart överstiger denna viktgräns. Även andra
flygplan som i dag används i regionalflyg väger över 5 700 kg. Det finns
således enligt min mening skäl att ändra definitionen av sekundärtrafik
med hänsyn härtill. Trafik med flygplan med en kapacitet och standard av
typ SF-340 eller motsvarande bör gälla som övre gräns för vad som bör
anses vara sekundärtrafik.
Slutligen bör nämnas att vid överläggningar i december 1983 konstaterade företrädare för Stockholms kommun och Stockholms läns landsting att
avtalet som gäller till utgången av år 1996 mellan staten och dåvarande
Stockholms stad om upplåtelse av Bromma flygplats till staten inte kommer att förlängas.
Luftfartsverket har i en rapport år 1983 om behovet av trafikflygplatser i
Stockholmsregionen konstaterat att Arlanda måste anses som regionens
huvudflygplats och att staten med denna flygplats under överskådlig tid
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kan uppfylla sitt ansvar för att tillhandahålla flygplatskapacitet. Det ekonomiska ansvaret för flygplatser med enbart inrikes sekundärtrafik samt
affärs- och privatflyg är enligt luftfartsverket inte en angelägenhet för
staten och luftfartsverket.
F. n. pågår överläggningar mellan luftfartsverket, Stockholms kommun
och Stockholms läns landsting om den långsiktiga flygplatskapaciteten i
Stockholmsregionen. Överläggningarna genomförs i samråd med övriga
berörda kommuner. landstingskommuner och flygbolag.
Regionalflygets roll m. m.

En stor del av Sveriges befolkning bor inom områden från vilka man lätt
kan nå flygplatser som trafikeras av SAS och LIN med jettrafik och i
många fall också det internationella linjenätet. Inom andra områden finns
emdlertid flygplatser som har för litet underlag för sådan trafik eller inte
har tekniska möjligheter att ta emot tunga flygplan. En viktig uppgift för en
regionallinje kan vara att tjäna som matarlinje från en sådan mindre flygplats till en större. Andra regionallinjer har som huvuduppgift att möjliggöra lokal trafik mellan två orter. Resandeunderlaget mellan orterna kan vara
otillräckligt för jettrafik eller kan berörda flygplatser sakna möjlighet att ta
emot tunga plan.
Förutom matningsfunktion har regionalflyglinjerna andra relationer till
primärlinjerna. Vissa av dessa påverkas i hög grad av ägarstrukturen dvs.
om samma företag driver primär- och regionaltrafik eller om skilda företag
driver linjerna.
Inrättandet av en regionallinje kan medföra avledning av sådan trafik
som utförs av SAS och LIN. Primärtrafikens underlag kan sålunda minska
genom att regionallinjen erbjuder bättre resmöjligheter för vissa passagerare. Frågan om avledning blir ofta aktuell vid behandling av ansökningar om
trafiktillstånd från orter nära flygplatser med primärtrafik.
Servicenivån för resenärerna beror mycket på graden av samarbete
mellan SAS, LIN och regionalflygbolagen. Information om vilka linjer som
finns och dessas tidtabeller samt möjligheten att boka biljetter för en
transferresa i ett sammanhang är en självklar service om ett företag sköter
trafiken. Genom samarbete flygföretagen emellan finns denna service redan i betydande utsträckning även på trafikavsnitt där flera företag är
berörda. Ytterligare förbättringar i detta hänseende är ett starkt konsumentintresse.
En aspekt på relationerna mellan SAS, LIN och regionalflyget är prissättningen på resor. I ett enhetligt system gäller det både frågan huruvida
subventionering av en linje med överskott från en annan skall kunna
förekomma och frågan om prissättningen på sammansatta resor. I ett
system med skilda företag för primär- och regionaltrafik finns bara det
senare problemet. Att lösa detta problem fordrar att flera företag kan
komma överens om ett prissystem och dess tillämpning.
12
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Det inrikes regionalflygets ekonomi och organisation påverkas också av
att sekundärlinjer, främst under de senaste åren, etablerats mellan Sverige
och de nordiska grannländerna. Trafikalt torde relationerna mellan inrikes
och internordiska linjer inte innebära några speciella problem, även om
exempel finns på att en samordning av tidtabellerna kan vara svår att
åstadkomma. Av större betydelse är antagligen de ökade möjligheter till
ekonomiskt bärkraftiga linjekombinationer som ett företag kan få om det
förutom trafik på inrikes linjer också kan bedriva internordisk trafik. Ett
flertal regionalflygföretag i Skandinavien driver i dag gränsöverskridande
trafik antingen i egen regi dler som entreprenörer åt SAS. Det giiller i
första hand interskandinavisk trafik. I något fall har också tillstånd getts till
destinationer utanför Skandinavien. Jag vill i det här sammanhanget peka
på behovet av att etablera ytterligare utrikes reguljär trafik på Sturup. SAS
har också i samband med att trafik med svävare sattes igång mellan Malmö
och Kastrup förklarat sig berett att bl. a. överväga att inrätta trafik mellan
Sturup och vissa orter i Västtyskland med mindre flygplan.
Enligt de analyser som görs i SLUT 83 betjänar regionalflyget i första
hand den svenska industrins, handelns och de tjänsteproducerande företagens och myndigheternas behov av snabba persontransporter. Även om
regionalllyget etablerats efter tjänsteresemarknadens behov är det enligt
min mening önskvärt att en differentierad prissättning utvecklas, som ger
förutsättningar för att ett lågprisalternativ kan erbjudas på åtminstone
delar av den totala produktionen. SLUT83's ekonomiska analyser pekar
dock på att det krävs flygplan av SF-340's storlek för ett mer utvecklat
lågprissystem inom regionalflyget.
Fiiretagsstruktur och Jörutsiit111i11gar fi'ir koncession

Linjefart (regelbunden luftfart) får inte bedrivas utan tillstånd av regeringen. Regeringen kan med nuvarande lagstiftning inte delegera befogenheten att avgöra koncessionsärcnden till luflfa11svcrkct eller annan. Däremot kan regeringen förordna verket att meddela kompletterande villkor
eller föreskrifter för trafiken.
I koncessioner för regionalflyget utom det som bedrivs i LIN:s regi har
regeringen sålunda uppdragit åt luftfartsverket att fastställa taxa och turlista samt att meddela de övriga föreskrifter för trafiken som verket finner
behövliga. I koncessionerna för LIN och Aktiebolaget Aerotransport
(ABA)/SAS har. utöver andra villkor för trafiken, intagits bestämmelser
om att taxa och tidtabell skall insändas till verket för godkännande. Samma
är numera förhållandet vid tillståndsgivning för interskandinavisk sekundärlinjetrafik.
Frågan om tillstånd prövas efter ansökan. som skall innehålla bl. a.
uppgifter som klarlägger tekniska och ekonomiska förutsättningar för den
sökta trafiken. Ett tillstånd kan återkallas av regeringen om innehavaren i
väsentlig mån åsidosätter meddelade föreskrifter för trafiken eller inte
upprätthåller den.
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Det skandinaviska samarbetet p[1 luftfartens område innebär vissa förpliktelser från statsmakternas sida i förhållande till SAS. Luftfartslagstiftningen redovisar dock inte någon företrädesrätt till koncession för särskilt
flygföretag.
I Sverige finns s[llunda ingen formell företrädesrätt till reguljärtrafik för
SAS. Riksdagen har dock i samband med bildandet av SAS (prop.
1950:260. SU 229, rskr 415) ställt sig bakom ett uttalande från 1950 av en
skandinavisk tjänstemannadelegation, vilken som sin principiella inställning uttalade "att de tre ländernas samlade insats i internationell linjefart
bör koncentreras till det nya SAS". Av förarbetena till koncessionsbcsluten kan också utläsas en för SAS i dess inrikestrafik prioriterad ställning.
Under de 30 år som SAS verkat har aktualiteten av detta uttalande vid ett
flertal tillfällen hekriiftats.
De koncessionspolitiska regler som gäller för ABA/SAS har efter bildandet av LIN utsträckts att gälla även för detta bolag.
För trafik mellan de skandinaviska länderna är ABA/SAS f. n. med
några undantag det enda flygföretag i Skandinavien som har tillstånd till
reguljär trafik. SAS företrädesrätt bekräftades senast vid ett skandinaviskt
trafikministermöte den 28 april 1981. Härvid fastslogs att SAS kan trafikera aktuell linje med egen flygmateriel eller med materiel inchartrad från
annat flygföretag. SAS val av samarbetspartner skall i princip ske på
företagsekonomiska grunder. Det konstaterades också vid detta möte att
om SAS avstår från att utnyttja sin företrädesrätt skall koncession kunna
ges till annat bolag. Så har också skett i något fall. Hänsyn skall härvid tas
till eventuell avledning av trafik från existerande linjer, möjlighet att lösa
tull- och säkerhetsfrågorna samt det ansökande bolagets tekniska/operativa kvalifikationer. En i princip balanserad fördelning skall eftersträvas
beträffande det gränsöverskridande sekundärnätets trafikering, således att
företag från berörda länder är någorlunda likvärdigt representerade.
Den internationella linjefarten utanför den interskandinaviska trafiken
regleras av bilaterala luftfartsavtaL dvs. överenskommelser träffade på
regeringsnivå länderna emellan. Dessa avtal anger som regel de destinationer som får trafikeras och reglerar den kapacitet som får bjudas ut.
Avtalen föreskriver också i allmänhet att tidtabeller och biljettpriser skall
godkännas av berörda länders myndigheter.
I sammanhanget kan nämnas ett EG-direktiv för interregionala sekundärlinjer. Enligt detta direktiv får en linje mellan två orter upprättas endast
om del inte finns en direkt eller indirekt förbindelse mellan dessa orter eller
andra orter inom ett avstånd av 50 km. Dock kan en direkt sekundärlinje
upprättas om besparingen i transittid är minst 90 minuter eller minst 50 %
av den indirekta förbindelsens totala flygtid. Direktivet är baserat på en
indelning av flygplatserna inom EG i tre kategorier. Det omfattar inte trafik
på kategori I-flygplatser dvs. i princip flygplatser i anslutning till huvudstäder och vissa ytterligare storstäder t. ex. Frankfurt. Flygsträckan skall
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vara minst 400 km. Vidare får flygplan på sekundärlinjer ha högst 70
platser eller väga högst 30 ton.
De skandinaviska luftfartsmyndigheterna överväger f. n. vilka konsekvenser EG-dircktivet kan få på inomskandinavisk sekundärtrafik.
Jag övergår nu till att behandla frågan om koncession till inrikes regionalflyg.
Liksom i flertalet andra länder är den reguljära luftfarten i Sverige i
betydande utsträckning reglerad. Detta är till en del nödvändigt på grund
av marknadens karaktär. Det är dock viktigt att ta till vara de möjligheter
till konkurrens som kan finnas. utan att de fördelar för konsumenterna som
kan ligga i en samlad struktur sätts i fara. Tillstånd till linjetrafik innebär
också att krav kan ställas på koncessionshavaren att upprätthålla trafik på
tider och platser där trafikunderlaget är svagt. Enligt min mening är regionalflyget en delmarknad där det är angeläget att det även i fortsättningen
finns flera oberoende företag. vilket bör stimulera till en fortsatt positiv
utveckling av regionalflyget.
För trafik med SF-340 eller andra flygplan i samma storleksordning är
kraven på organisation höga. Stordriftsfördelar bör således kunna erhållas
för denna typ av trafik om den kan sammanhållas inom ett företag. I
januari 1985 kommer LIN och Swedair att upprätta trafik med SF-340.
LIN: s trafik skall utföras med Swedair som entreprenör.
Regionalflyget är emellertid inte enhetligt. Trafik med mindre flygplan
(I 0- 20 säten) kan drivas av lokalt förankrade företag i relativt liten skala.
Ofta kan också en betydande samordning mellan flygföretag och kommun
genomföras vid driften av de ·~nskilda flygplatserna. Från regionalt håll
poängteras även vikten av att flygföretag finns etablerade lokalt. Därigenom kan verksamheten påverkas bättre och en bas erhållas för annan
flygverksamhet av betydelse för regionen. som t. ex. taxi- och ambulansflyg.
Det finns också svagheter med en spridd ägarstruktur. En sådan kan
ligga på den tekniska sidan. Företag med ett eller bara några få flygplan
kan ha svårt att klara det tekniska underhållet inom företaget. Dessutom
kan de vara sårbara för tekniska störningar eftersom reservflygplan ibland
saknas. Dessa svagheter bör kunna motverkas genom ett utvidgat tekniskt
samarbete mellan regionalflygbolagen.
Regionalflyget bör således även fortsättningsvis fördelas på flera företag. Frågan huruvida ett ekonomiskt och trafikmässigt ansvar helt eller
delvis bör åvila en huvudman har också behandlats i SLUT83.
SLUT 83 anser att erfarenheter talar för att möjligheten att driva ett
bärkraftigt regionalflyg med hänsynstagande till ekonomiska realiteter är
störst om den faktiska trafikutövaren har hela det kommersiella ansvaret
för trafikupplägg, marknadsföring och prissättning.
Om det totala kommersiella ansvaret skall ligga på den som flyger en
viss linje måste detta få konsekvenser för koncessionsgivningen.
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Även om flera remissinstanser ser stora fördelar med flera oberoende
företag på marknaden tycks flertalet åtminstone vad gäller den trafik där
LIN anlitar Swedair som entreprenör anse att nuvarande ordning bör gälla
även fortsättningsvis. ABA hävdar bestämt att principen om att ABA har
företrädesrätt till all reguljär trafik inklusive sekundärtrafiken inte kan
frångås med hänsyn till de tre skandinaviska ländernas åtaganden i samband med SAS bildande.
Enligt min mening innebär ABA:s tolkning av företrädesrätten att ABA
skulle om bolaget önskar mnyttja företrädesrätten meddelas koncession
och kunna välja mellan SAS. LIN och Swedair som ansvarigt för trafikens
utförande. Det utvalda företaget skulle i sin tur kunna välja mellan att
självt flyga. hyra in något av de andra företagen i gruppen eller hyra in
något annat företag.
Beträffande primärnätet har jag tidigare redovisat den företrädesrätt
som i praxis gällt för SAS och sedermera LIN. Denna praxis bör bestå. I
vilken utsträckning som koncessionerna i primärtrafiken skall ges till moderbolaget ABA eller till de trafikutövande bolagen SAS. LIN och Swedair
direkt bör övervägas i annat sammanhang. Beträffande inrikes regionalflyg
vill jag emellertid understryka att det varken enligt lagstiftningen eller
enligt en klart utbildad praxis finns någon företrädesrätt för visst företag
vid koncessionsprövning. Jag anser inte heller att någon sådan företrädesrätt bör införas.
För egen del kan jag se fördelar i SLUT83's förslag att den faktiska
trafikutövaren tar hela det kommersiella ansvaret för trafiken och även
erhåller koncessionen. Det finns emellertid också fördelar med ett system
där ett mindre bolag arbetar på entreprenad åt SAS och LIN. Detta gäller
t. ex. den trafik som Swedair utför åt SAS och LIN och där trafiken utgör
ett komplement och ett naturligt inslag i det större bolagets linjenät.
Jag vill också framhålla att den prioriterade ställning när det gäller
koncessionsgivningen som ABA/SAS och LIN har innebär att dessa bolag
har ett särskilt ansvar för att en tillfredsställande trafikförsörjning kommer
till stånd. LIN bedriver regionalflyg med Swedair som entreprenör. Detta
samarbete och den därav följande integrationen av detta regionalflyg med
primärtrafiken har inneburit fördelar för konsumenterna.
Genom att LIN tar det kommersiella ansvaret för en linje bidrar man till
att förbättra linjestrukturen. öka tillgängligheten och få en prisstruktur som
överensstämmer med primärtrafikens. Detta synes också vara en förutsättning för en rationell utveckling av regionalflyget. framför allt i de delar som
kommer att beflygas med SAAB Fairchild SF-340. LIN har också förklarat
sig berett att ta det ekonomiska ansvaret för den trafik med SF-340 som
kommer att bedrivas med Swedair som entreprenör.
Jag ser det som angeläget att SAS och LIN på linjer, som på sikt kan ha
förutsättningar att ingå i primärnätet, upprätthåller en trafikförsörjning
t. ex. genom att hyra in kapacitet från andra flygbolag. Härigenom uppnås
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en marknadsmässig flexibilitet som torde ge goda förutsättningar att åstadkomma en tillfredsställande trafikförsörjning till rimliga kostnader. SAS
och LIN bör dock vid inhyrningar ta hänsyn till behovet av regionalt
förankrade företag och att dessa får en tillräcklig ekonomisk bas för sin
verksamhet.
Den skiss till framtida linjenät. som SLUT83 tagit fram och som jag
återkommer till, kan enligt min mening bilda en allmän referensram vid
koncessionsgi vningen.
De koncessionsärenden som blir aktuella måste dock prövas från fall till
fall med hänsyn till den skisserade linjestrukturen, företagens förutsättningar att långsiktigt bedriva trafiken, intresset att ha flera företag aktiva
på marknaden och effekterna på det etablerade 11yglinjenätet etc.
När nu det framtida regionalflyget klarlagts i sina huvuddrag bör de
flygföretag som meddelas koncessioner erhålla sådana för relativt lång tid.
Rimligt är att koncessioner ges för minst 5 år. Härigenom skapas förutsättningar för långsiktig planering och långsiktiga ataganden. En strävan bör
dock vara att tidsmässigt samordna koncessionsperioderna så att t. ex. ett
förändrat synsätt vad gäller koncessionspolitiken kan få genomslag vid en
tidpunkt i stället för under en längre tidsperiod. I det fall ett överförande av
en koncession från ett bolag till ett annat skulle främja väsentliga trafikintressen anser jag det självklart att det bolag som byggt upp ifrågavarande
trafik skall erhålla ersättning för de resurser man satt in i trafiken, personellt och materiellt.
Tillstånd till regelbunden luftfart meddelas enligt nuvarande bestämmelser i luftfartslagstiftningen av regeringen.
De förändringar av sekundärnätet som SLUT 83 föreslår utgår från
målsättningen att trafiken skall vara företagsekonomiskt lönsam. Mot denna bakgrund är luftfartsverket berett att helt eller delvis fatta beslut i
koncessionsärenden. Om så befinnes lämpligt framhålls i SLUT83 kan
verkets befogenheter kombineras med en skyldighet att underrätta regeringen om meddelade beslut. Denna teknik används redan när fråga är om
verksbeslut som innebär undantag från förbudet mot cabotageflygningar
<Kungl. Maj:ts brev 1967-02-03). En sådan ordning i kombination med den
besvärsrätt till regeringen som ett verksbeslut enligt luftfartslagen alltid ger
och regeringens härtill kommande möjlighet att återta bemyndigandet,
medför enligt verkets mening att regeringen alltfort kommer att ha den
luftfartspolitiska överblick och påverkandcmöjlighet som kan anses önskvärd.
De remissinstanser som uttalat sig i frågan har som regel inget att erinra
mot att luftfartsverket blir koncessionsgivandc myndighet. ABA däremot
finner inga motiv för att bryta ut delar av reguljärtrafiken och särbehandla
denna.
Tillståndsän:nden av denna typ innefattar dessutom, enligt ABA, nödvändigtvis politiska bedömningar av olika slag bl. a. med hänsyn till ABA:s
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företrädesrätt eller genom att de kan påverka ABA/SAS på ett sätt som
berör övriga skandinaviska länder och därmed SAS-samarbetet. Dessa
beslut bör således enligt ABA även fortsatt åvila regeringen.
All linjefart oavsett flygplanstyp kräver tillstånd. Jag kommer i annat
sammanhang att föreslå regeringen att inhämta riksdagens bemyndigande
att delegera tillståndsgivningen beträffande vissa slag av trafik. Jag är inte
nu beredd att ta ställning till hur ett sådant bemyndigande skulle utnyttjas.
Det framtida regiona(flyget

Det finns en betydande tillväxtpotential i regionalflyget. Det beror på en
allmänt ökad insikt om flygtransporternas möjligheter att bidra till den
regionala utvecklingen. Etableringen av en flyglinje kan sålunda betyda
mycket för att behålla, utveckla och utöka näringslivet i berörda regioner.
Vidare kommer modernare och för denna typ av trafik mer lämpade
flygphrn successivt att tas i trafik. Det samlade inrikesflyget på Arlanda har
också blivit en generator i systemet som i hög grad har verkat till fördel för
regionalflyget. Intresset för regionalflyg till Arlanda har sålunda ökat kraftigt i första hand för matning till det övriga inrikesnätet och utrikestrafiken.
Kostnaderna för att bedriva regionalflyg ökar dock i takt med att modernare och dyrbarare flygmateriel tas i bruk. Detta torde i sin tur innebära en
utveclding mot ett effektivare trafikupplägg dvs. mot direktflygningar och
högt tlygplansutnyttjande för att lönsamhet skall kunna erhållas.
Det linjenät som SLUT83 redovisar utgår från målsiittningen företagsekonomisk lönsamhet.
Enligt direktiven till utredningen får förslaget till sekundärlinjetrnfik inte
innebära en avledning av trafik från primärtrafiken. SLUT83 har visat att
inga av de sekundärlinjer som finns i dag medför någon väsentlig avledning
från primärflyget. De nya linjer som skisseras kommer enligt SLUT 83 inte
heller att medföra avledning från primärnät om man bortser från de förändringar som sker när den interna norrlandstrafiken inrättas. Regionalflyget
kommer i framtiden liksom i dag närmast att konkurrera med tåget och
bilen. Regionalflyget kommer snarare att öka matningen till primärflyget
med nya passagerare.
För egen del kan jag konstatera att den skiss till ett sekundärtlygnät som
SLUT 83 redovisar bygger på att de i nätet ingående linjerna skall ha
förutsattningar att nå en företagsekonomisk bärkraft.
Jag kan vidare konstatera att vissa av SLUT83's förslag till nya linjesträckningar redan har förverkligats såsom förbindelserna Malmö-Göteborg och Nyköping-Eskilstuna-Göteborg. Vidare kommer trafik med
SF-340 att etableras av LIN med Swedair som entreprenör som en intern
norrlandstrafik. En trafik som jag ser som mycket angelägen. Behovet av
sådan trafik har också vid flera olika tillfällen tagits upp bl. a. i riksdagen.
Genom införande av SF-340 kommer en avsevärt bättre förbindelsestandard att kunna uppnås mellan olika delar av Norrland. Den förbättrade
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trafikservicen kommer bl. a. att underlätta resandet för de patienter i
Jämtlands län som skall till Umeå för att erhålla regionsjukvård.
Flera remissinstanser understryker att väl fungerande, snabba persontransporter är en regionalpolitisk nödvändighet. Man understryker betydelsen av de förbindelser som ingår i SLUT's förslag och anger behov av
förbättringar i befintlig trafikföring. t. ex. bättre tidtabellsanpassning, annan flygmateriel m. m. Vissa länsstyrelser för också fram förslag till nya
linjesträckningar bl. a. Jönköping-Lidköping-Oslo. Växjö-Göteborg.
ytterligare direkta flyglinjer på Sturup, Göteborg- Kalmar-RonnebyHalmstad och Västerås-Sundsvall. Länsstyrelserna i de nordligaste länen
förutsätter att Kramfors och Örnsköldsvik inlemmas i den s. k. norrlandstrafiken med flygplanet SF-340.
För egen del kan jag konstatera att det framtida linjenätssystem som
skisseras i rapporten i stort tycks tillgodose de önskemål om regionalflyg
som f. n. finns i olika regioner. Jag kan också konstatera att de önskemål
om ytterligare förbindelser som framförs i några fall redan prövas av
regeringen.
Det bör ankomma på berörda intressenter och flygbolag att inom ramen
för regeringens tillståndsgivning planera och utveckla olika regionalflygförbindelser. Med den mångfald och dynamik som präglar branschen och
som jag ser som värdefull för den långsiktiga utvecklingen kommer trafik
att upprättas om ekonomiska och andra förutsättningar finns. SLUT83's
förslag får därför inte ses statiskt utan mera som en lägesbild av befintligt
regionalflyg och de kompletteringar av detta nät som har förutsättningar
att bära sina kostnader.
Priser och samarbete mellan bolagen
Kostnadsbilden för regionalflyget medför att ett lågprissystem av någon
betydelse endast kan utvecklas för SF-340-trafiken.
SLUT 83 anser att regionalflyget för att det ska kunna utvecklas måste få
ta ut priser som ligger högre än för primärtrafiken. En konsekvens av detta
är att priset för en regionalflygsträcka kan bli högre än för en närliggande
längre primärflygsträcka. Detta bör enligt SLUT 83 vara acceptabelt med
hänsyn till att regionalflyget i första hand betjänar en tjänsteresemarknad
som har låg priskänslighet och som är villig att betala för en hög servicenivå.
Eftersom en stor del av passagerarna på regionalflyget gör övergångsresor, normalt mellan sekundär- och primärlinjer. bör enligt SLUT83 nuvarande prissamarbete mellan företagen stimuleras och utvecklas så att motsvarighet fås till den prissättning som tillämpas vid övergång mellan primärlinjer. SLUT 83 anser vidare att det bör diskuteras hur en eventuell
proratering ska ske. I dag ger SAS och LIN i de flesta fall 30 % anslutningsrabatt till regionalflygföretagen förs. k. sammansatta resor.
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Flera remissinstanser kan inte dela utredningens uppfattning att regionalflyget för att kunna utvecklas måste ta ut högre priser än vad primärflyget gör.
Vid flera tillfällen har frågan aktualiserats om avsteg från kravet på ett
enhetligt prissättningssystem för att regionalflyget skall kunna bli företagsekonomiskt lönsam. Riksdagen utta)ade också vid behandlingen av prop.
1981/82:94 om vissa luftfartspolitiska frågor sitt stöd för tillämpningen av
ett flexiblare prissättningssystem för regionalflyget.
Enligt min mening ger ett system med flera oberoende företag. alla med
rätt att sälta sina biljettpriser efter sina egna kommersiella och operativa
förutsättningar. ökade möjligheter att upprätthålla linjer med mer begränsade passagerarunderlag. Jag har dock stor förståelse för de synpunkter
som flera remissinstanser för fram. nämligen att flygpriserna i regionalflygnätet inte bör vara högre än de i primärnätet. Att ställa detta som ett krav
innebär emellertid att etablerandet av nya regionallinjer kan försvåras
väsentligt.
Enligt min mening bör möjligheterna till olika former av samarbete
mellan SAS. LIN och regionalflygbolagen tas till vara för alt hålla nere
kostnaderna och säkerställa trafik till rimliga taxor på även trafiksvaga
linjer.
Det gäller t. ex. ett prissamarbctc som bör utvecklas mellan de olika
företagen för att möjliggöra en prissättning på sammansatta resor som
motsvarar prissättningen inom primärsystemet. Genom att LIN tagit ansvaret för SF-340-trafiken tillgodoses vad gäller denna trafik kravet på ett
med primärnätet gemensamt prissystem.
Samarbetet bör också omfatta ett tidtabells- och bokningssamarbete.
SAS har byggt upp effektiva datoriserade bokningssystem som även omfattar LIN: s trafik där resebyråer direkt kan gå in i systemet och boka
färdbiljetter. Även om dessa system är SAS egna kommersiella system får
de en dominerande roll i resebyråernas sätt att arbeta. Det är därför av
största vikt, inte minst för att informera om existerande regionalflyglinjer,
att dessa finns med i SAS bokningssystem.
Lika angeläget är att regionalflygföretagen ges möjlighet att få linjer
publicerade i SAS och LIN:s tidtabeller.
Samarbetet mellan flygföretagen bör självfallet också avse tidtabellssamordning. Det bör vara ett givet intresse såväl för resenärerna som för
företagen att tidtabellsläggningen integreras så långt det är rationellt.
Luftfartsverket bör på alla sätt underlätta. stödja och om nödvändigt
påskynda samarbetssträvandena.
Verket bör också. då detta är ekonomiskt motiverat för verket. genom
en flexibel användning av verkets resurser t. ex. den två-delade tariffen i
inrikesflyget kunna underlätta etablering och konsolidering av regionalflyget.
Jag hemställer att regeringen bereder riksdagen tillfälle att ta del av vad
jag anfört om regionalflyget.
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Bilaga 8.1
Sammanställning av remiSS)'tlrandena över luftfartsverkets rapport "Sekundärlinjeutredningen 1983" (SLUT 83)

I. Allmänt
Länsstyrelsen i Stockholms län instämmer beträffande diskussionen om
flyglinjernas landningsplatser i Stockholmsregionen i att LIN:s trafik på
Arlanda måste få tillfälle att stabilisera sig innan fortsatt regelbunden trafik
på Bromma prövas mer slutligt. Ett eventuellt beslut om att Bromma skall
läggas ned och i stället en ny flygplats byggs/öppnas söder om Stockholm,
ändrar enligt länsstyrelsens mening vissa förutsättningar som rör den
stockholmsdestinerade trafiken från södra Sverige. Bl. a. kan flyglinjernas
ändpunkter i storstockholmsområdet då behöva omprövas.
Liinsstyrelserna i Kalmar liin och i Skaraborgs län anser liksom utred·
ningen att sekundärflyget i första hand betjänar den svenska industrins,
handelns och tjänsteproducerande företags och myndigheters behov av
snabba persontransporter. För landets olika regioner är det en regionalpolitisk nödvändighet med väl fungerande snabba persontransporter.
Länsstyrelsen i Gotlands län kan inte dela utredningens mening att
sekundärflyget bara är av intresse för tjänstemarknaden och att priset kan
tillåtas ligga högt. Det gotländska näringslivet består sålunda i huvudsak av
små företag som ingalunda är kostnadsokänsliga.
Enligt länsstyrelsen i Värmlands liin är väl fungerande snabba persontransporter nödvändiga om de regionalpolitiska målen för olika delar av
landet skall kunna uppnås. Sekundärflyget spelar en viktig roll i länets
totala kommunikationssystem och det är av stort intresse för länet att
sekundärflyget kan bibehållas och utvecklas.
Enligt länsstyrelsen i Västmanlands län försvårar den av utredningen
föreslagna avgränsningen mellan primär- och sekundärtrafik en nödvändig
samordning av olika trafikformer och ett genomtänkt utnyttjande av befintliga flygplatser.
Länsstyrelsen i Jämtlands län menar att frågan om behovet av ett
sekundärflygnät fått en allsidig och positiv belysning av utredningen. Detta
är särskilt värdefullt för Norrlands del med hänsyn till flygets enastående
möjligheter att minska de långa avstånden såväl inom Norrland som till
övriga delar av landet. För Jämtlands läns del har behovet av ett sekundärflygnät ytterligare accentuerats genom överföringen av länet till Umeå
sjukvårdsregion fr. o. m. januari 1984.
Det befintliga sekundärflyget betjänar i dag i huvudsak tjänsteresenärer.
Sekundärflygets relativt höga prisnivå är en viktig faktor som förhindrar en
mer allsidig transportroll. Sekundärflyget bör på sikt också kunna fylla en
viktig roll för såväl privatresor som sociala resor.
Länsstyrelsen i Västerbottens län vill bestämt understryka att det rimli-

Prop. 1984/85: 100

Bilaga 8

Kommunikationsdepartementet

189

gen måste vara en ambition från statsmakternas sida att även sekundärllyget skall kunna fylla en viktig roll för privatresor och sociala resor. J
synnerhet i ett område med Norrlands befolkningsgeograli måste flyget
uppfattas som ett naturligt transportmedel för alla kategorier av långdistanta personresor.
Länsstyrelsen i Norrbottens län anser att även privatresandet bör tillgodoses i möjligaste mån, särskilt för sådana orter som är intressanta ur
turistsynpunkt (exempelvis Gällivare). Ett lågprissystem bör också kunna
utnyttjas på sekundärlinjenätet framför allt för att tillgodose dessa typer av
resor.
S1·enska Handelskammarförbundet framhåller i likhet med utredningen
att basen för sekundärlinjemarknaden är tjänsteresorna. Enligt förbundet
är en förutsättning för en fortsatt hög servicenivå i det svenska inrikesflyget att Bromma flygfält även i fortsättningen får spela en betydande roll i
det svenska flyglinjenätet.
Enligt Aktiebolaget Aerotransport (ABA) kan sekundärföretagen i princip redan köpa in sig i SAS/LIN's bokningssystem och tidtabeller men det
är SAS/LIN's bestämda uppfattning att det av företagsekonomiska och
konkurrensmässiga skäl skall vara upp till dem att från fall till fall avgöra i
vilken utsträckning sådant samarbete skall förekomma.

2. Konce ssionspolitiken
Länsstyrl'lsen i Stockholms län tillstyrker utredningens förslag att den
linjetaxitrafik som växt fram och konsoliderats under en följd av år bör få
fortsätta och att företagen även framdeles får egna koncessioner på sina
linjer. Det sekundärlinjenät som utredningen skisserar bör därvid utgöra
grunden för den framtida koncessionsprövningen. Om detta godkänns av
regeringen bör den framtida koncessionsgivningen på nätet kunna delegeras till luftfartsverket.
Länsstyrelsen i Östergötland.i· liin anser det inte sannolikt att en från
samhällets synpunkt tillfredsställande flygtrafikförsörjning kan åstadkommas utan att staten använder koncessionspolitiken som ett aktivt styrmedel härför.
Det av utredningen förordade systemet med linjekoncession för enskilda
trafikutövare utan kostnadsutjämning mellan företagen leder enligt länsstyrelsen till en osäker linjestruktur, lägre tillgänglighet och högre priser
inom sekundärflyget än inom primärflyget. En kostnadsutjämning mellan
företagen inom hela inrikesflyget är nödvändig, särskilt som vissa linjer
och då framför allt de som förbehållits primärflyget har god lönsamhet.
Länsstyrelsen i Jönköpings län delar utredningens uppfattning att sekundärlinjetrafiken inte bör koncentreras till ett enda bolag. Det är sålunda
viktigt att utrymme ges för flera företag att bedriva den trafik som här
kommer i fråga. Någon allmän företrädesrätt för ett visst bolag bör, som
SLUT83 också anför. inte få förekomma. Luftfartsverket bör enligt länsstyrelsen få rätt att fatta beslut i koncessionsärenden.
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Länsstyrelsen i Kronobergs län instämma i utredningens förslag angående företagsstruktur, koncessionspolitik och samarbete mellan flygföretagen.
Enligt länsstyrelsen i Kalmar län är det glädjande att SLUT 83 anser att
inom sekundä11rafiken som helhet finns utrymme för flera företag. Det
totala kommersiella ansvaret bör enligt länsstyrelsen ligga på den som
flyger en viss linje. Flexibiliteten och sannolikheten för lönsam trafik är
störst om kostnader, priser och marknadsföring kontrolleras i ett och
samma företag.
Länsstyrelsen har ingen erinran mot att luftfartsverket blir koncessionsgivande myndighet.
Länsstyrelsen i Gotlands liin understryker nödvändigheten av att lokala
flygföretag även fortsättningsvis får möjlighet att verka som ett komplement till primär- och sekundärflyget.
Länsstyrelsen i Blekinge län delar utredningens uppfattning att utrymme
bör finnas för !ler företag inom sekundärflyget samt att den skiss till
framtida linjenät som framtagits bör bilda referensram för koncessionsgivningen. Länsstyrelsen instämmer i princip också i bedömningen att sekundärtrafikföretagen bör ta fullt kommersiellt ansvar för trafiken samt att det
företag som utför trafiken, förutom i vissa undantagsfall även bör inneha
koncessionen. Förslaget om ändrad koncessionsmyndighet avstyrks av
länsstyrelsen.
Länsstyrelsen i Göteborg och Bohu.1· län anser att en av förutsällningarna för bibehållande av trafik på flera linjer liksom inrättande av nya linjer
är att flera oberoende företag med små och effektiva organisationer även
framgent får verka på sekundärlinjemarknaden. Den faktiska trafikutövaren bör därför ha koncession på linjen och därmed också det kommersiella ansvaret.
Enligt länsstyrelsen är det inte behövligt eller önskvärt med någon
företrädesrätt för visst företag inom sekundärtrafiken. Nuvarande koncessionstider bör, som arbetsgruppen föreslår, förlängas. Länsstyrelsen har
heller inget att erinra mot att luftfartsverket blir beslutande instans i
konccssionsärenden.
Länsstyrelsen i Skaraborgs liin ansluter sig till utredningens uppfattning
att någon företrädesrätt ej bör införas när det gäller att bedriva sekundärtrafik. Länsstyrelsen tillstyrker att koncessioner ges för minst 5 år.
Länsstyrelsen ser inte några nackdelar med att beslut i koncessionsärenden i framtiden fattas av luftfartsverket.
Länsstyrelsen i Värmlands län anser att det är angeläget att det inom
sekundärflyget finns flera oberoende företag. Ett regionalt stationerat flygföretag har enligt länsstyrelsens uppfattning de bästa förutsättningarna för
att kunna svara upp mot speciella krav och anpassa sig till de lokala
förhållandena.
Länsstyrelsen har inget att erinra mot att luftfartsverket får befogen-
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heter att fatta beslut i koncessionsärenden som berör sekundärtrafiken.
Länsstyrelsen i Västmanlands län delar utredningens uppfattning att det
företag som bedriver trafiken även ska ha koncession. För att undvika att
ett företag av konkurrensskäl lägger sig på en koncession föreslår länsstyrelsen att i samband med att koncessionen beviljas ska även ett villkor
sättas att trafiken upptas inom t. ex. tre månader från beslutsdatum.
Enligt länsstyrelsen i Kopparbergs län är det för att uppnå ett mer
samordnat inrikesnät viktigt att inte ytterligare sprida konccssionsinnehavet på olika flygföretag. För länets del är det ett absolut krav att Linjeflyg
också fortsättningsvis är huvudman för linjetrafiken på Dala Airport.
Länsstyrelsen i Jämtlands län delar utredningens syn på företagsstruktur och koncessionspolitik.
Länsstyrelsen i Västerbottens liin anser att det även i fortsättningen bör
finnas flera oberoende företag, i sekundärtrafik och vidare bör den faktiska
trafikutövaren ha hela det kommersiella ansvaret för trafikuppläggning,
marknadsföring och prissättning. Det skall enligt länsstyrelsen inte komma
i fråga att frånta ett företag deras koncession enbart därför att företaget
varit så framgångsrikt att trafiken kräver övergång till en större flygplanstyp. Koncessionsgivningen måste ses i ett långsiktigt perspektiv.
Enligt Svenska Handelskammarförhundet bör utgångspunkten för landets sekundärlinjestruktur bygga på fri konkurrens. Inom ramen för gällande säkerhetsbestämmelser och företagens påvisade ekonomiska, personella och materiella resurser bör de företag som kan erbjuda den bästa
kombinationen av utbud och priser erhålla koncessioner. Ekonomiska skäl
talar enligt förbundet för att opererande flygföretag också är koncessionsinnehavare.
Svenska kommunförbundet beklagar att ingen lösning föreslagits till ett
samlat huvudmannaskap för flyget som idag är splittrat på många händer
när det gäller såväl flygplatser som tlyglinjer. Enligt förbundet bör huvudmannaskapet för allt inrikes reguljärt passagerarflyg sammanföras till ett
företag.
Det bör enligt förbundet vara en strävan att Linjeflyg AB behåller och
övertar koncessionerna på sekundärlinjer för att på så sätt bevara och
utöka det upparbetade linjenät som finns idag.
Det är ABA 's bestämda uppfattning att principen om att ABA har
företrädesrätt till all reguljär trafik, inklusive sekundärtrafiken. inte kan
frångås med hänsyn till de tre skandinaviska ländernas åtaganden i samband med SAS bildande. Om ABA temporärt avstår från att utnyttja
företrädesrätten på en viss linje och koncession ges till annat bolag skall
ABA ha möjlighet att, efter koncessionstidens utgång, erhålla koncessionen under åberopande av företrädesrätten. ABA kan inte finna någon
anledning till att inrikes respektive gränsöverskridande sekundärlinjer i
detta fall skulle behandlas olika.
ABA hävdar bestämt att det flygbolag som är berett att ta det kommer-
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siella ansvaret för en linje med egna eller inchartrade produktionsresurser
skall ha det näringspolitiska tillståndet. koncessionen. vilket överensstämmer med nuvarande förhållanden.
3. Linjenätet

Länsstyrelsen i Uppsala län ser med tillfredsställelse att lönsamhet och
andra skäl medger sekundärlinjer till Arlanda från Örebro och Norrköping.
Länsstyrelsen instämmer med utredningens slutsats att i huvudsak stockholmsdestinerad trafik av sekundärlinjetyp även fortsättningsvis bör kunna förläggas till Bromma.
Länsstyrelsen i Södcrmanlands län anser det vara väsentligt att Nyköping och Eskilstuna inlemmas i ett kommande sekundärlinjenät. Både för
Nyköping/Oxelösunds och Eskilstunas del finns ett dokumenterat behov
av förbättrade förbindelser västerut och för Eskilstunas del också mot
Stockholm.
Länsstyrelsen i Östergötlands län framhåller betydelsen av förbindelser
mellan Norrköping och Malmö. Genom linjen Göteborg-Malmö skapas
möjligheter för tlygtrafiken Norrköping- Linköping-Göteborg att ansluta
i Göteborg för vidare transport till Malmö.
Beträffande den trafik som nu går sträckorna Norrköping- Visby- Kalmar kan konstateras dåliga förbindelser mellan Norrköping och Kalmar.
vilka inte medger återresa samma dag samt långa väntetider i Visby.
Tidtabellen bör snarast anpassas i detta avseende. Länsstyrelsen anser att
linjen Bromma- Västervik- Hultsfred- Bromma med fördel bör kunna utsträckas till att innefatta även Norrköping. Länsstyrelsen anser det viktigt
att trafiken Göteborg- Linköping-Stockholm kan drivas fortsättningsvis
på Bromma och att turtätheten ökas.
Enligt länsstyrelsen i Jönköping.i· län är det angeläget att. om de ekonomiska och trafikala förutsättningarna finns. en tlygliqje Jönköping- Lidköping-Oslo inlemmas i ett framtida sckundärlinjenät.
I övrigt vill länsstyrelsen understryka att det framlagda förslaget till
sckundärlinjenät inte får ses alltför statiskt utan att genom lokala initiativ
nya linjesträckningar kan aktualiseras.
Länsstyrelsen i Kronoherr;s län anser att linjen Ronneby-Växjö-Göteborg har stor och efterhand kommer att få allt större betydelse för näringslivet i Kronobergs län både i fråga om person- och godstransporter.
Länsstyrelsen i Kalmar län finner det tillfredsställande att sekundärlinjeutredningen ansett att samtliga de linjer inom sekundärflyget. som idag
trafikeras från flygplatser i Kalmar län, har förutsättningen att bestå.
Enligt länsstyrelsen i Gotlands län är de förbindelser Visby f. n. har
genom sekundärlinjenätet med Norrköping och Kalmar värdefulla och
bedöms av utredningen även framdeles komma att kunna trafikeras på
företagsekonomiska grunder. Linjernas anknytning för vidaretransporter
är emellertid dålig. vilket begränsar värdet.
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f,änsstyrelsen i Blekinf?e län konstaterar att länet genom inrättandet av
linjen Göteborg-Ronneby-Kalmar !AMA-llyg HB) 1980 och linjen Kalmar-Ronneby-Kastrup (Swedair AB) 1982, tillsammans med LIN:s
Stockholmsförbindelse. har fått de önskemål om llygförbindelser som
framförts under senare år till stor del tillgodosedda.
Länsstyrelsen i Afalmöhus län anser att ytterligare direkta inrikeslinjer
till och från Sturup skall inrättas för att bl. a. förstärka näringslivets kontakter med övriga landet.
En arbetsgrupp med representanter från Malmö kommun, luftfartsverket, Skånes Handelskammare, SAS samt länsstyrelsen undersöker för
närvarande möjligheterna att inrätta direkta utrikeslinjer från Sturup till
vissa större destinationer i Europa.
Enligt länssryrelsen i Hallands län hade det varit önskvärt att utredningen närmare hade studerat de trafikmässiga och ekonomiska förutsättningarna för en mellanlandning i Halmstad på linjen mellan Göteborg och
Malmö. Ett sätt att komma tillrätta med de dåliga tvärförbindelserna vore
enligt länsstyrelsen att Halmstad ingick i en samordnad linje GöteborgKalmar- Ronneby- Halmstad.
Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län menar att det framtida linjenätssystem som skisseras i rapporten i stort tillgodoser de konkreta önskemål som framförts från olika intressenter inom länet. Förslaget får dock
inte ses för statiskt. På sikt bör ytterligare sekundärlinjer kunna bli aktuella
för trafik på ett upprustat Malögafält.
Länsstyrelsen i Skaraborf?S län anser att nuvarande förbindelser för
stora delar av Skaraborgs och Jönköpings län är dåliga. Länsstyrelsen
undersöker därför möjligheterna att få till stånd en llyglinje JönköpingLidköping-Oslo. Länsstyrelsen ser positivt på en linje Stockholm-Lidköping. men gör bedömningen att åtminstone under ett uppbyggnadsskede
bör trafikeringcn samordnas med annan linje för att uppnå maximalt positiva effekter.
Enligt länsstyrelsen i Örebro län är en avgörande förutsättning för Örebro flygplats utveckling att flygtrafiken mellan Örebro och Köpenhamn får
fortsätta att utvecklas bl. a. genom insättande av Saab Fairchild 340 från
och med hösten 1984. Det är angeläget med en flygtrafik på främst Sundsvall men också Malmö. En sekundärlinje mellan Göteborg/Landvetter och
Stockholm/Arlanda med mellanlandning i Örebro är mycket välkommen.
Länsstyrelsen är överens med SLUT83 om att Bromma flygplats också i
framtiden bör utnyttjas för stockholmsdestinerad trafik från länets västra
delar (Karlskoga flygplats).
Enligt länsstyrelsen i \/ästmanland.1· län har sekundärlinjeutredningen
1983 i sin bedömning av det framtida sekundärlinjenätet inte på ett godtagbart sätt behandlat Västmanlands och Västerås plats i det framtida flygnätet. Västerås/Hässlö måste enligt länsstyrelsens uppfattning ha ett flertal
linjer i sekundärnätet med hänsyn till det näringsliv och den befolkning
som finns i Hässlös naturliga upptagningsområdc.
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Länsstyrelsen föreslår att relationen Västerås-Sundsvall tas med i det
framtida sekundärlinjenätet, men att olika lösningar prövas hur trafiken
ska genomföras. Länsstyrelsen anser vidare att linjen Västerås-ÖrebroGöteborg ska finnas kvar i sekundärlinjesystemet.
Länsstyrelsen i KopparberKs liin anser att det förslag till ett framtida
sekundärlinjenät som presenteras i stort tillgodoser länets samlade krav
vad gäller linjenätet. Den föreslagna nya linjen Borlänge-Sundsvall kommer enligt länsstyrelsen att ge förbättrade förbindelser på norra Norrland.
Länsstyrelsen menar att Dala Airport skall få samma status som en
fullvärdig interregional flygplats.
Länsstyrelsen i Västernorrlands län ser det som mycket positivt att de
riktlinjer och förslag som SLUT 83 lägger fram vad gäller linjesträckningar
stämmer i stort sett överens med de yrkanden som länsstyrelsen har gjort.
Med tanke på bl. a. regionsjukvårdens behov bör en temporär kompletteringstrafik Östersund-Sundsvall-Skellefteå omedelbart komma igång.
Länsstyrelsen förordar att trafik upprättas på linjerna Sundsvall-Borlänge och Sundsvall-Sveg. Länsstyrelsen förutsätter att Kramfors och
Örnsköldsvik inlemmas i den s. k. norrlandstrafiken.
Enligt länsstyrelsen bör Kramfors flygplats ingå i det interregionala
flygplatssystemet och omfattas av det s. k. resultatutjämningssystemet.
Länsstyn>lsen i Jämtlands liin konstaterar att utredningens konkreta
förslag till det framtida sekundärlinjenätet överensstämmer till stor del
med den uppläggning som de fyra nordligaste länen tidigare redovisat.
Länsstyrelsens förhoppning är att regeringen i samband med den fortsatta beredningen av frågan om det inrikes sekundärflyget även beaktar
möjligheter och önskvärdheter att vidareutveckla det internordiska sekundärflyget.
Länsstyrelsen i Västerbottens län understryker betydelsen av en samordning tidtabellsmässigt och helst också operativt av sekundärflyget inom
och mellan de nordiska länderna. Det skandinaviska Juftfartssamarbetet i
form av SAS borde enligt länsstyrelsens mening underlätta snarare än
begränsa utvecklandet av förbindelser mellan norra Sverige och norra
Norge.
Länsstyrelsens sedan länge uttalade önskan att länets inland åter borde
anknytas till inrikesflyget bör nu omgående förverkligas.
Länsstyrelsen anser att Örnsköldsvik och Kramfors bör knytas till det
interna Norrlandsflyget.
Länsstyrelsen i Norrbottens län ser med tillfredsställelse på en intern
N orrlandslinje. Gäll ivare- N orrlandskusten -Östersund.
Länsstyrelsen anser vidare att en lokalisering av sekundärtrafiken till
Arlanda är att föredra ur samordningssynpunkt. Boknings- och tidtabellsamarbetet bör därigenom kunna underlättas.
Enligt Svenska kommunförbundet bör Gällivareregionen ha en daglig
direkttur till och från Stockholm. Förbundet anser vidare att Kramforsområdet måste dessutom få en förbindelse med det s. k. norrlandsflyget.
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Nyköping bör enligt förbundet få en trafik till västsverige samordnad
med Linköping. Dessutom bör Eskilstuna knytas till linjen Arlanda-Örebro-Göteborg. Linjen Bromma- Västervik- Hultsfred- Bromma bör enligt förbundet utsträckas till att innefatta även Norrköping.
Enligt förbundet bör flygplatsens tillhörighet till det statliga flygplatssystemet omprövas så att de flygplatser som fär trafik med SF-340 ingår i
detta primärnät. Dessutom anser förbundet att det finns starka skäl för att
även andra flygplatser med direkttrafik till Stockholm/ Arlanda ingår i
primärnätet.
Enligt Örnsköldsriks kommun bör Örnsköldsvik som mellanlandningsplats prövas ingående inom ramen för sekundärlinjcnätet i Norrland.
4. Priser och samarbete mellan bolagen

Liinsstyrelsen i Kalmar län understryker starkt angelägenheten av att
luftfartsverket sätter i kraft det nya prissystem med tvådelade tariffer som
nu övervägs och som kommer att tillåta att man genom avtal uppnår en
avgiftsnivå som tar hänsyn till bärkraften på en regionalpolitiskt betydelsefull sekundärlinje. Det primära målet att Oskarshamn. Hultsfred och Västervik får behålla sin trafik kan uppnås genom en generös taxesättning vad
gäller flygplats-, passagerar- och undervägsavgifter.
Enligt /iimstyre/sen i Göteborgs och Buhus län bör det finnas förutsättningar att få till stånd ett ökat samarbete mellan flygföretagen inte minst
primär- och sekundärtlygföretagen. Särskilt angeläget ter sig ett gemensamt tidtabells- och bokningssystem.
Enligt länsstyrelsen i Skarabor1-:s län bör generella rabatter på flygplatsavgifterna inte komma ifråga. Däremot bör dessa avgifter kunna utnyttjas
flexibelt för att underlätta etableringen av ny trafik.
Enligt länsstyrelsens bedömning bör möjligheterna till olika former av
samarbete tas tillvara för att hålla nere kostnaderna och säkerställa trafik
även på trafiksvagare linjer.
Länsstyrelsen i Örehro län anser det mycket angeläget att översynen av
taxorna för primär- och sekundärflyget i utjämnande syfte påskyndas och
avslutas senast under 1984.
Länsstyrelsen i \!ästmanlånds län delar inte utredningens uppfattning
att man måste acceptera dyrare biljettpriser på sekundärlinjerna. Frågan
om samarbete mellan flygföretagen är oerhört angelägen varför länsstyrelsen biträder de framlagda förslagen.
Länsstyrelsen i Kopparber1:s län kan inte dela utredningens uppfattning
att sekundärtlygct. för att kunna utvecklas, måste kunna ta ut högre priser
än vad primärflyget gör. Länsstyrelsen menar att de inkomster som inrikesflyget totalt genererar bör komma alla flyglinjer på primär- och sekundärlinjenäten tillgodo. I linje med detta bör ocksft samma prispolitik gälla
över hela landet. För att få till stånd en sådan förändring ser länsstyrelsen
det som nödvändigt att en huvudman ansvarar för hela inrikestrafiken.
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Liinsstyrelsen i Västernorrlands län förordar i princip ett enhetligt biljettprissystem för allt inrikesflyg i landet. Ett enhetligt prissystem bör
lättare kunna genomföras om Linjeflyg AB får koncession på samtliga
väsentliga primär- och sekundärlinjer.
Enligt länsstyrd.1·en i Jämtlands liin går det knappast att skilja frågan om
inrikesflygets prisstruktur från frågan om dess företagsstruktur, driftansvar m. m. Ett system med flera oberoende företag inom sekundärflyget
måste kombineras med ett system med övergångsrabatter vid kombinerade
resor.
LiinsJtyrelsen i \/ästahotll'ns län tillstyrker ett system med flera oberoende företag inom sekundärflyget, alla med principiell rätt att sätta sina
biljettpriser. Ett sådant prissystem måste kombineras med ett system för
övergångsrabatter vid kombinerade resor. Deltagande i ett system med
övergångsrabatter kan enligt länsstyrelsen inte överlämnas till förhandlingar mellan tlygföretagen i varje särskilt fall utan måste vara ett konccssionsvillkor.
Det är vidare angeläget att privatresor stimuleras genom särskilda rabatter på vissa turer. Länsstyrelsen föreslår därför att staten lämnar stöd till
persontransporter.
länsstyrelsen i Norrbottens län anser att taxesystemet för sekundärtrafiken bör vara inlemmat i det inrikesflyg som bedrivs av SAS/LJN. Det bör
vara möjligt att köpa genomgående biljetter och prisnivån bör ansluta sig
till den som etablerats av SAS/LIN.
Svenska l/andelskammarf<>rbundet anser att nuvarande luftfartstaxor
måste anpassas till sekundärlinjeflygets förutsättningar. Ett system med
tvådelad tariff eller andra debiteringssystem som sänker sekundärlinjeföretagens kostnader synes lämpligt.
Si·enska kumm11nförh11ndet anser att de inkomster som genereras inom
flyget i landet totalt borde komma allt flyg tillgodo både inom primär- och
sekundärnätet. Vidare bör samma prispolitik gälla för samtliga inrikeslinjer. Därför finns det ytterligare anledning till en kraftigt utvidgad samordning av inrikesflyget i Sverige.
ABA instämmer i uppfattningen att eventuella rabatter skall regleras i
avtal mellan bolagen. Frågan om sektorsprissättning eller tillämpning av
anslutningsrabatter bör bedömas med hänsyn till marknadens karaktär t. ex. gränsövcrskridande trafik -

och linjens ekonomi, oberoende av
vilket bolag som driver linjen.
ABA delar utredningens uppfattning att det pågående försöket med
tvådelad tariffkan vara ett lämpligt sätt att ta ut sekundärtrafikens andel av
flygplatskostnaderna med beaktande av dess bärkraft under pågående
trafikuppbyggnad.

Prop. 1984/85: IOO

Bilaga 8

Kommu!Ji~.ationsdepartementet

197

Register
Översikt
.\)iillc lumultitc/11
15 A. Kommunikationsdepartementet m. m.
Kommunikationsdepartementd
l'i
lh 2 Kommitteer m. m.
16 3 Extra utgifter

17555000
4200000
430000

22185 000
17 B. \' ä,:!väsende ..
J9 J Vägverket: Amhetsverksuppgifter
19 2 Drift av statliga viigar
42 3 Byggande av statliga vägar
44 4 Bidrag till drift av kommunala viigar och gator
45 5 Bidrag till hyggande av kommunala vägar och gator
47 6 Bidrag till drift av enskilda vägar m. m.
48 7 Bidrag till byggande av enskilda vägar
49 8 ljänster till utomstående
50 9 Vägverket: Försvarsuppgifter

7 2."iOOOO
4193500000
900000000
751 000000
340000000
331000000
30000000
30215000
28 700000
6611665 000

51 C. Trafiksäkerhet
Trafiksäkerhetsverket:
Trafik och administration
Fordon och körkort
Bil- o~h körkortsregister m. m.
4 Bidrag till nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjandc

52
54 1
56 3
58

24570000
I 000
I 000
25500000

50072000
62 D. Järm·ägar
61 I Statens järnvägar
63 2 F.rsiillning till statens järnvägar för vissa tjänster
Försvarsinvesteringar vid statens järnvägar
63

1898800000
1511400000
13 050000

3423250000
64 E. Sjöfart
65
69
69

70
71

74
7.".

76
77

78

S)iifimsiwkcr
I Farledsverksamhet e.xkl. isbrytning
2 Isbrytning
3 Fartygsverksamhet
4 Sjöfansmateriel m. m.
5 Ovrig verksamhet

385 273 000
175500000
31491000
51040000
42 458 000

Öi·ri~a .1ji!fi1rtsii11damä/
6 Handebflollans pensionsanstalt
7 Handclsflollam kultur- och fritidsråd
8 Ersättning till viss kanaltrafik m. m.
9 Um till den mindre skeppsfarten
JO Stöd till svenska rederier

I 000
I 000
I 000
40000000
150000000

875765000
80 F. Luftfart
80 I Flygplatser m. m.
85 2 Beredskap för civil luftfart
85 3 Ersiillning till Linjeflyg AB för särskilda rabatter vid
tlygtralik pa Gotland
86 4 Statens haverikommission

131900000
12 000000
14 500000
I 000

158 401 000
87 G. Postväsende
97
98

I Ersättning till post verket för befordran av tjänsteförsiindelser

2 Er,ättning till post verket for tidningsdistribution

542."iOOOOO
36000000

578500000

Prop. 1984/85: 100

Bilaga 8

Kommunikationsdepartementet

101 H. Telekommunikationer
I', I Försvarsinvesteringar vid televerket

11 rn)()OO
11330000

I 26 I. Transportstöd m. m.
126 I Transportrådet
128 2 Transponstöd för Norrland m. m.
129 3 Transportstöd för Gotland
131 4 Riksfärdtjänst
132 5 Ersilttning till lokal och regional kollektiv persontrafik
134 6 Kostnader för visst värdi:ringsförfarande

135
135
137
137
137

J. Transportforskning

1.rn

K.
I
2
3
4

140
142
144
145
146
149
151
152

I Statens väg- och trafikinstitut

I 000
31776000
500000
2'5 849000
58126000

4 Transpo11forskningsberedningen

6
7
8

Övriga ändamål
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
Bidrag till Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut: Utrustning
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut:
Nordiskt samarbetsprojekt
Statens geott:kniska institut
Bidrag till statens geotekniska institut
Statens geotekniska institut: Utrustning
Viss internationell verksamhet

I 000
96128000
6900000

763 000
I 000
8566000
290000
3 630000
116279000

12 513 239 000

Summa

153
157
168
174

15 442 000
202000000
44500000
48000000
297 723 000
1000
607666000

2 Bidrag till statens väg- och trafikinstitut
3 Statens väg- och trafikinstitut: L:trustning

5

198

Särskilda frågor
A. Utredning om internationella transporter
B. Ny organisation för vägverket
C. Bemanning av isbrytare och sjömätningsfartyg
D. Vissa frågor rörande regelbunden luftfart med mindre flygplan - sekundärtrafik

188 Bilaga 8.1 Sammanställning av remissyttrandena över luftfartsverkets rapport
Sekundärlinjeutredningcn 1983 1SLUT 83l
00

00

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1984

Bilaga 9 till budgetpropositionen 1985
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Finansdepartementets verksamhet avser främst beredning av frågor om
ekonomisk politik och skattepolitik samt fragor som rör statens budget och
resursfördelningen inom den offentliga sektorn. Vidare omfattar verksamheten frågor om skatteutjämningsbidrag m. fl. generella statliga bidrag till
den kommunala sektorn och andra kommunalekonomiska frågor. Till departementets verksamhetsområde hör också tullfrågor utom tulltaxan och
befrielse från tull, pris-, konkurrens- och konsumentfrågor. Vidare bereder
departementet frågor som rör statligt byggande, bank- och försäkringsrörelserna, värdepappershandeln, myntväsendet, statliga lotterier och
spel, m.m.
De förslag till utgifter inom finansdepartementets verksamhetsområde
som nu läggs fram för budgetåret 1985/86 omfattar 15 215 milj. kr. Detta
innebär en ökning med 239 milj. kr. i förhållande till motsvarande budgeterade utgifter under innevarande budgetår. För nästa budgetår utgör skatteutjämningsbidrag till kommunerna m. Il. liksom tidigare den största utgiftsposten. I avvaktan på en särskild proposition under våren 1985 om
kommunalekonomiska frågor har anslaget till skatteutjämningsbidrag till
kommunerna förts upp med oförändrat belopp.
Den ekonomiska politiken och budgetpolitiken

De allmänna riktlinjerna för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken redovisas i finansplanen tillsammans med förslaget till statsbudget. I
underbilagor till finansplanen redovisas en preliminär nationalbudget
(PNB) samt riksrevisionsverkets inkomstberäkning och beräkning av budgetutfallet. Nationalbudgetarna utarbetas gemensamt av finansdepartementet och konjunkturinstitutet.
Inom finansdepartementet utarbetas riktlinjerna för den ekonomiska
politiken. Med utgångspunkt i budgetförslaget och PNB beskrivs och
analyseras den ekonomiska utvecklingen under det kommande året. Vidare utarbetas budgetpolitiska riktlinjer på kortare och längre sikt. Regeringskansliets arbete med budgetförslaget leds och samordnas av finansdel Riksdagen 1984185. I sam/. Nr 100. Bilaga 9
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partementet. Utöver beräkningar över statsutgiftcrnas utveckling görs i
budgetförslaget en reviderad beräkning av statsinkomsterna på grundval
av riksrevisionsverkets inkomstberäkning.
Inom finansdepartementet görs även kalkyler och analyser av den ekonomiska utvecklingen på längre sikt. Finansdepartementet svarar bl. a. for
utarbetandet av de statliga långtidsutredningarna. I dessa kartläggs såväl
den möjliga framtida tillgången på resurser som vilka anspråk som kan
komma att ställas från olika användningsområden beträffande utnyttjandet
av dessa resurser. Vidare analyseras hur de grundliiggande ekonomiskpolitiska målen skall uppnås under prognosperioden. Den senaste långtidsutredningen publicerades i mars 1984 (SQU 1984: 4) och har därefter rcmissbehandlats. Statsmakterna har efter remissbehandlingen tagit ställning
till riktlinjerna för den ekonomiska politiken på medellång sikt (prop.
1984/85:40, FiU 6, rskr 58).
Finansdepartementet svarar för de årligen utarbetade langtidsbudgetarna för statens utgifter och inkomster för de kommande fem budgettiren.
Långtidsbudgeten presenteras i samband med kompletteringspropositionen varje år. Långtidsbudgetkalkylerna beskriver vilken budgetutveckling som blir följden om inga nya utgiftsåtaganden görs och inga nya beslut
fattas om ändrade skatte- och utgiftsregler. De utgör däremot inte någon
prognos över innehållet i kommande statsbudgetförslag, utan är rena konsekvensframskrivningar av gällande åtaganden.

Kredit- och valutapolitik
I finansdepartementets uppgifter ingår att följa utvecklingen pä kreditmarknaden och att svara för kontakterna mellan regeringen och riksbanken i frågor som rör kredit- och valutapolitiken. Riksbanken har under firet
höjt det svenska diskontot till 9,5 % som en anpassning till den internationella ränteutvecklingen. De korta marknadsbestämda räntorna har hållits
uppe på en relativt hög nivå. Detta har varit nödvändigt för att motverka
privat kapitalutflöde och möjliggöra en fortsatt betydande statlig upplåning
hos företagen.
Bankernas kreditgivning begränsas av riksbankens rekommendation om
att öka utlåningen till allmänheten med högst 20 % mätt över 36 månader.
Detta motsvarar en utlåningsökning med ca 4 % under år 1984. Kreditgivningen har under året hållit sig inom denna ram.
Lagen (1974: 922) om kreditpolitiska medel gäller till utgången av år
1986. För att trygga statens långfristiga upplåningsbehov gäller fr. o. m.
den I januari 1985 vissa ändrade regler såvitt avser den allmänna placeringsplikten.
Valutakommitten väntas lägga fram sitt betänkande i början av år 1985.
Behovet av ökad samordning mellan de myndigheter som handhar
statsskuldspolitiken resp. penningpolitiken utreds f. n. av statsskuldspoli-
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tiska kommitten. Även ändamålsenligheten i de lagar som styr riksbankens
verksamhet skall utredas av kommitten.

Skatte- och indrivningsväsen

Ett väl fungerande skattesystem är av stor betydelse för samhället.
syfte att förbättra skatteförvaltningens organisation har en särskild utredare (Fi 1984: 03) fått i uppdrag att utreda frågan om hur en effektiv styrning
och samordning av skatteförva!Cningen skall åstadkommas. En viktig utgångspunkt för utredningsarbetet är att det i varje län skall bildas en från
länsstyrelsen fristående länsskattemyndighet och att riksskatteverkets
lednings- och styrfunktioner skall förstärkas.
Parallellt med arbetet med att forma skatteförvaltningen till en sammanhållen och slagkraftig organisation - en koncern - måste beskattningsreglerna förenklas. Ett arbete i denna riktning pågår också. Redan fr. o. m.
1985 års taxering slopas den särskilda självdeklarationen för fysiska personer som i vissa fall skall lämnas i annan kommun än hemortskommunen.
Fr. o. m. 1986 års taxering slopas vidare att den kommunala taxeringen för
juridiska personer. Regeringen avser vidare att under våren 1985 lämna
förslag om förenklat deklarationsförfarande för löntagare. Sammantaget
leder dessa förslag till inte oväsentliga rationaliseringsvinster.
Riksskatteverket svarar för den centrala ledningen av beskattnings-,
uppbörds-, indrivnings- och folkbokföringsväsendet. En huvuduppgift för
verket inom skatteområdet är att verka för en effektiv, rättvis och likformig beskattning. Denna uppgift fullgör verket genom råd, anvisningar och
föreskrifter, utbildning och genom information till myndigheter och allmänhet, genom kontrollverksamhet samt genom en kontinuerlig uppföljning och anpassning av organisation och arbetsformer inom skatteväsendet till utvecklingens krav. Riksskatteverket har således det avgörande
ansvaret för samordning, ledning och uppföljning inom skatteadministrationen. För att intensifiera arbetet på detta område föreslås att verket får
en viss förstärkning.
Skatteförvaltningen har i likhet med andra myndigheter utsatts för en
strikt budgetprövning med ökade krav på prioriteringar och höjd effektivitet. Mot bakgrund av den utbredda skatteflykten har dock skatteförvaltningen tillförts betydande resurser för bl. a. granskning av komplicerade
deklarationer och för en mera aktiv arbetsgivarkontroll. Avsikten med
anslagspolitiken är således att förskjuta tyngdpunkten i skattekontrollen
mot de mer komplicerade kontrollobjekten och mot sådana områden där
skatteundandragandet kan antas vara betydande.
Riksskatteverket har i sin anslagsframställning begärt resurser för en
utökad satsning på den offensiva kontrollverksamheten i enlighet med
förslag från kommissionen mot ekonomisk brottslighet. Riksskatteverket
ges genom en omprioritering av resurserna utrymme för en sådan satsning.
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Kronofogdemyndigheternas arbetsbörda ~lr särskilt i storstadsbncn
stor. Trots ett flertal åtgärder av förenklande art - t.cx. införandet av det
s. k. REX-systemet och påminnelsefö1forandet - fortsätta de restförda
beloppen att öka. För att ytterligare effektivisera kronofogdemyndigheternas verksamhet lägger regeringcn i dagarna fram en proposition med
förslag om utvidgning av det allmännas möjlighcter att ta i anspräk återbetalningar av skatter m. m. för betalning av fordringar som det allmiinna har
på återbetalningsberättigade.
Även under budgetåret 1985/86 får riksskatteverket i uppdrag att omfördela medel inom exekutionsviisendet. Målsättningen ilr att kronofogdemyndigheter med relativt sett små resurser i förhållande till arbetsvolymen
skall få förstärkningar.

Pris, konkurrens- och konsumentpolitik
Statens pris- och kartellnämnd lSPK) bedriver hl. a. genom sin utredningsverksamhet en fortlöpande övervakning av pris- och konkurrensförhållandena i näringslivet och i offentlig verksamhet. Verksamheten syftar
till att främja en effektiv konkurrens. Särskilt granskas monopolmarknader. För att göra en modernisering och en allmän översyn av prisrcglcringslagstiftningen tillkallades i december 1983 en särskild utredare. Resultatet av utredningsarbetet skall redovisas senast den 30 november 1985.
Näringsfrihetsombudsmannen (NO) har under år 1984 lagt stor vikt vid
granskning av och ingripanden mot bl. a. företagsförvärv, samhällsåtgärder och etableringshinder som får konkurrensbegränsande effekter.
Denna inriktning av arbetet väntas bestå under år 1985.
Konsumentpolitiken ses f. n. över av en kommitte \Fi 1983: lBl. Översynen skall vara slutförd den 30 april 1985. Bakgrunden till översynen är
den ändrade ekonomiska situation som råder för konsumenterna. I avvaktan på resultatet av kommittens arbete är f. n. inga väsentliga förändringar i
inriktningen av konsumentpolitiken aktuella. Konsumentverket kommer
under budgetåret att prioritera frågor som rör hushållens ekonomi O(;h
säkerhet.
Förutom det övergripande arbete som pågår har regeringen vidtagit
åtgärder för förstärkning av konsumentskyddet inom speciella områden.
Viktiga reformer, vilka hör till justitiedepartementets ansvarsområde, gäller fastighetsmäklarnas verksamhet, konsumentskydd i övrigt på fastighetsområdet, konsumenttjänster och konsumenternas köp av varor (jfr bil.
4). Vidare har inom bostadsdepartementets verksamhetsområde åtgärder
vidtagits för utvidga! konsumentskydd vid nybyggnad av gruppbyggda
småhus Gfr bil. 13 ).
Kontokortskommitten (E 1980: 04), som bl. a. haft att klarlägga kontokortshandelns verkningar och betydelse för den enskilde konsumenten.
har under år 1984 avlämnat sitt slutbetänkande (Ds Fi 1984: 10) Kontokort.

Prop. 1984/85: 100

Bilaga 9

Finansdepai:tementet

5

'.'.·.,·'.

Betänkandet har remisshehandlats och bereds nu inom regeringskansliet
med sikte ph att en proposition i ;imnct skall kunna avlämnas under våren
1985.

Lotterier och spel
Svenska penninglotteriet aktiebolag. Akticholagct Tipstjänst och Aktieholagct Trav och Gakipp (l\ TG t ökade sin omsättning under det senaste
verksamhetsfirct.
Penninglotteriets intäkter av lottförsäljningcn under år 1984 beräknas ha
uppgått till ca I 380 milj. kr. ( 1210.6) 1 • Hiirav beräknas ca 564 milj. kr.
(507.61 tillfalla statsverkct. Utöver de av bolaget ?trligen anordnade lotteri-

erna har bolaget under år 1984 anordnat ett lotteri till förmftn för det
fredsarhete. som bedrivs av folkrörelser och andra ideella organisationer.
och vars syfte är upplysning. fostran. utbildning och utvecklingsarbete
rörande freds- och nedrustningsstr;ivandena. Frcdslotteriet gav en behållning av 20 milj. kr. År 1985 heräknar holaget en sammanlagd omsättning av
ca 1400 milj. kr.
Omsättningen hos Tipstjänst beriiknas under år 1984 ha uppgått till ca
3 290 milj. kr. (2 875. 9). Till statsverket beräknas I 471.2 milj. kr. (I 312.5)
ha inlevererats. Utöver de av bolaget anordnade olika formerna av tippning och lotto har bolaget sedan september 1984 anordnat utlottning på de
löpnummer som finns tryckta på tips- och lottokupongerna (joker). Beträffande stryktips och måltips har fr. o. m. den 15 september 1984 vinnarnas
andel av omsättningen höjts från 50 till 60 %. lotteri vinstskatt inräknad. År
1985 beräknar holaget en sammanlagd omsättning av ca 3900 milj. kr.,
därav från det nya jokerspelet ca 500 milj.kr.

Omsättningen på totalisatorspclct hos A TG beräknas under år 1984 ha
uppgått till ca 3 200 milj. kr. (2964,6). varav ca 320 milj. kr. (296.5)
beriiknas tillfalla staten. I april 1984 triiffades ett avtal mellan staten å ena
sidan och Svenska travsportens centralförbund (STC) och Svenska galoppsportens centralförhund (SGCJ å den andra sidan i fråga om riktlinjer
för hiisttiivlingar med totalisatorverksamhet. m.m. Avtalet avser tiden den
I juli 1984 - den 31 december 1988 (jfr prop. 1983/84: 180). År 1985 väntas
totalisatorskatten inbringa ca 350 milj. kr. till staten.

Byggnadsstyrclsen
Byggnadsstyrelscns huvuduppgift är att förse de civila statliga myndigheterna med ändamfdsenliga lokaler. Verket arbetar fortlöpande med åtgärder för att öka effektiviteten i lokalutnyttjandet och att förbättra lokalekonomin. Som ett led i detta arbete ser byggnadsstyrclsen över vissa
1

Beloppen inom paren les avser rcsul!al under år 1983.
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standard- och normfrågor, omfattande bl. a. areastandard för enskilda
tjänsterum, möjligheter till större samutnyttjande av lokaler, utarbetande
av effektivare planlösningar samt översyn av de bestämmelser som reglerar byggandet av lokaler. Verket arbetar vidare med åtgärder i syfte att öka
myndigheternas kostnadsmedvetande i lokalfrågor och att skapa incitament för att få till stånd ett rationellare utnyttjande av myndigheternas
lokaler. Regeringen har tillkallat en särskild utredare med uppgift att se
över statsförvaltningens lokalförsörjning i dess helhet. Utredaren skall
under våren 1985 lämna förslag om principer och former för byggnads- och
anläggningsverksamheten samt fastighetsförvaltningen inom statsförvaltningen.

Tullverket

Tullverket har till uppgift att debitera, uppbära och redovisa tull samt
vissa andra skatter och avgifter. Bekämpning av narkotikasmuggling och
åtgärder mot den ekonomiska brottsligheten är verksamheter som också
ingår i tullverkets uppgifter. Tullverket bör även i fortsättningen ägna
dessa största uppmärksamhet. Kontrollen av importen av tekovaror. tillsynen av att olika miljöbestämmelser efterlevs samt oljebekämpning är
andra prioriterade områden för tullverket.
För att kunna tillgodose trafikens ökade krav på insatser från tullverkets
sida behöver tullverket i ökad utsträckning ta ut avgifter för de förrättningar som utförs utom normal förrättningstid och förrättningsplats.
Ett omfattande samarbete äger sedan länge rum mellan de nordiska
ländernas tullmyndigheter bl. a. inom ramen för Nordiska tulladministrativa rådet.
Bank· och försäkringsverksamhet, m. m.

Banklagsutredningen (Fi 1976: 04) avlämnade sitt slutbetänkande (SOU
1984: 26-29) Ny banklagstiftning i april 1984. En av utredningens huvuduppgifter har varit att anpassa banklagarna till den nya aktiebolagslagen.
Betänkandet är f. n. föremål för beredning inom finansdepartementet. En
lagrådsremiss i ämnet beräknas kunna föreläggas lagrådet under år 1985.
Under år 1983 tillsattes en kommitte (Fi 1983: 06) med uppgift att se över
kreditmarknadens struktur. Kommitten kommer bl. a. att behandla frågan
om vilka skiljelinjer som bör upprätthållas mellan verksamheten i olika
typer av kreditinstitut. Frågor som rör utländska banketableringar i Sverige har utredningen behandlat i ett delbetänkande (Ds Fi 1984: 20) som
avlämnades i oktober 1984. Betänkandet har remissbehandlats. Proposition beräknas kunna föreläggas riksdagen under våren 1985.
Inom försäkringsområdet arbetar försäkringsverksamhetskommitten (E
1979: 01) med en översyn av de grundläggande principerna för bedrivande
av försäkringsrörelse. Kommitten avlämnade år 1983 ett delbetänkande.

·i.-
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som under år 1984 ledde till ändrade regler om koncession för försäkringsrörelse. m.m. De nya bestämmelserna gäller fr. O; m. den I januari 1985.
Kommitten avser att avlämna sitt slutbetänkande under år 1985.
Det tidigare skattesparsystemet ersattes den I april 1984 med det s.k.
Allemanssparandet. LI nder år 1984 har sparandet uppgått till drygt 10
miljarder kr. i årstakt. Den I januari 1985 har bestämmelser om bosparlån
för ungdomar införts i lagen om allemanssparandet. Ungdomar som allemanssparar ges därmed rätt att fr. o. m. den I januari 1986 få lån för att
underlätta bosättning och bostadsanskafTning. Vidare höjs det maximala
månatliga sparbeloppet från 600 till 800 kr.
Statens premiering av sparande inom vinstsparsystemet upphörde vid
årsskiftet 1984-1985. Fr.o.m. den I januari 1985 drivs vinstsparandet i
bankernas egen regi. Vinstutlottningar får ske efter särskilt tillstånd av
regeringen.
Värdepappersmarknadsutredningen ( E 1979: 02) har under hö!\ ten 1983
lämnat sitt slutbetänkande. Utredningen föreslår bl. a. att ett förbud mot
s.k. insiderspekulation införs vid sidan av gällande informationsplikt. En
proposition i ämnet beräknas kunna föreläggas riksdagen under våren
1985.
Medelsramen för ljärde fondstyrelsens förvaltning har fr. o. m. den 1
januari 1985 vidgats med 500 milj.kr. till 2350 milj.kr.
På uppdrag av finansdepartementet har under år 1984 gjorts en översyn
av myntverkets organisation m.m. I en nyligen avlämnad rapport förordas
att myntverket omvandlas till ett aktiebolag under riksbanken. Rapporten
remissbehandlas f. n. I detta sammanhang kommer också frågan om utgivningsrätten för mynt att behandlas.
Myntverket har. på uppdrag av regeringen. i december 1984 presenterat
ett förslag till utformning av tiokronorsmynt. För bedömning av om ett
sådant mynt bör införas i myntserien har förslaget remitterats till ett antal
instanser. En eventuell proposition om ändring i myntserien hör därför
kunna föreläggas riksdagen under våren 1985.

Bidrag och ersättningar till kommunerna
S/.:atfi'11(jiim11in1:.uystemet syftar till att utjämna de stora skillnader som
finns mellan enskilda kommuner resp. landstingskommuner i fråga om
skattekraft och kostnader för bedrivande av kommunal verksamhet. Bi-

dragssystemet är ett av de främsta medlen för en i möjligaste mån likvärdig
kommunal service i olika delar av landet.
Riksdagen beslöt våren 1979 (prop. 1978/79:95. FiU 35, rskr 335, SFS
1979:3621 om en omfattande reformering av skatteutjämningssystemet.
Denna reform var fullt genomförd år 1982.
För år 1985 får kommuner och landstingskommuner tillsammans ordinarie skatteutjämningsbidrag med preliminärt 10 848 milj. kr. Av landets
totalt 284 kommuner erhåller 254 kommuner (ca 90%) ordinarie skatteut-
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jämningsbidrag år 1985. Samtliga landsting utom Stockholms läns landsting får skatteutjämningsbidrag. Utöver ordinarie bidrag har beviljats extra
skatteutjämningsbidrag. Extra skatteutjämningsbidrag ges till kommuner
som av olika skäl har kommit i ekonomiska svårigheter. För år 1985 har
anslagits 200 milj. kr. för detta ändamål. Vid beviljande av bidrag för år
1985 har för de kommuner som har en utsatt finansiell situation också
beaktats effekterna av den inbetalning på likviditetskonto som görs i januari 1985.
Skatteutjämningshidragen för år 1985 motsvarar en kommunal skattesats på 3:17 kr. per skattekrona (skr.) i genomsnitt för landet eller 1324
kr./invånare. För att ge en bild av skatteutjämningsreformens betydelse för
olika delar av landet redovisas i följande tabell hur bidragen fördelar sig
länsvis under åren 1979 och 1985. Det extra skatteutjämningsbidraget ingår
i bidragssummorna.
Länsvis fördelning a'' skatteutjämningsbidrag åren 1979 och 1985
Län

1985 2

1979 1
Milj.
kr.

Kr.I'
skr

Milj.
kr.

Kr.P
skr

Stockholms
Uppsala
Södennanlands
Östergötlands
Jönköpings

86,0
62,2
64,3
117.1
127,2

0:18
1:11
1:09
I :27
1:84

181.0
142,8
188.2
435.0
484,8

0:23
1:42
1:86
2:77
4:23

Kronobergs
K<tlmar
Gotlands
Blekinge
Kristianstads

97,3
204.4
132.9
112.6
163,0

2:53
3:93
11 :75
3:34
2:68

355,8
587, I
222,7
328.4
576.2

5:45
6:64
11:35
5:75
5:63

Malmöhus
Hallands
Göteborgs och Hohus
Älvsborgs
Skaraborgs

92.0
111,2
155, I
232,6
177,6

0:49
2:19
0:84
2:46
3:05

452,5
328,5
2fi0.9
593.5
521,0

1:47
3:71
0:84
3:fi3
5:23

Värmlands
Örebro
Västmanlands
Kopparbergs
Gävleborgs

234,8
59,7
43.0
196.8
245.6

3:65
0:91
0:68
3:04
3:61

583,6
359.7
105.4
584,5
532,5

5:37
3:25
0:99
5:29
4:61

Västernorrlands
Jämtlands
Viisterbollens
N orrbollens

358,2
341.3
463.9
715.6

5:69
11:68
8:47
11:43

685,7
617.7
808.1
I 092,4

6:52
12:21
8:43
10:27

4594,4

2:22

Il 028,0

3:17

Summa
Dito i kr./inv.

555

I 324

1
Inkl. den förhöjning med två procentenheter som hänför sig till 1979 års särskilda
statsbidrag till kommuner och landstingskommuner. Skalleutjämningsbidraget till
de kyrkliga kommunerna som avskaffats fr. o. m. år 1983 ing:'ir ej i de för år 1979
redovisade beloppen.
~ Preliminära uppgifter
~ Bcriiknad föriindring av utdebiteringsbehovct vid slopande av skatteutjämningsbidragen.
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Det största betydelsen har skatteutjämningsbidragen för Gotlands. Jämtlands och Norrbottens län. Som framgår av tabellen motsvarar bidragen
för år 1985 en kommunal skattesats på 12:21 kr./skr. i Jämtlands län. 11 :35
kr./skr. i Gotlands län och 10:27 kr./skr. i Norrbottens län. I kronor per
invånare utgör bidragen i de nämnda tre länen 4 578. 3 978 resp. 4 131.
Minst betydelse - sett med länet som enhet - har skatteutjämningssystemet för Stockholms län, där bidragen motsvarar 0:23 kr./skr och 117 kr.
per invånare.
Skatteutjämningsbidragens utveckling under senare år framgår av följande sammanställning.
Skatteutjämningsbidrag till den kommunala sektorn åren 1979-1985 (milj. kr.)
1979

1980

1981

1982

1983

Ordinarie bidrag

4604

6613

8186

9886

9956 10 950 10 848 1

varav till
kommuner
landstingskommuner
kyrkliga kommuner

2705
1774
125

3 793
2688
132

4598
3450
138

5467
4337
82

5664
4292

Extra skatteutjämningsbidrag

115

96

226

206

402

385

127

105

306

300

4719

6709

varav särskild kompensation
(1981-83)/riktat stöd (1984)
Totalt

1984

1985

6259 6017
4691 4831

1801

8412 10092 10358 11335 Il 028

1
Bidragsnivån år 1985 hänger samman dels med neddragningen av grundgarantin
dels med slopande av den kommunala beskattningen av juridiska personer
2 Av 200 milj. kr. har hittills fördelats 180 milj. kr.

Våren 1983 utfärdades direktiv till en parlamentarisk utredning med
uppdrag att se över skatteutjämningssystemet. Översynen skall utgå från
att ramen för skatteutjämningsbidragen inte kan göras större. Därutöver
skall utredningen bl. a. ta upp hur automatiken i bidragen skall kunna
begränsas. Utredningen beräknas bli färdig vid årsskiftet 1985/86.
Fr. o. m. år 1985 slopas den kommunala beskattningen a1· juridiska
personer och kommunerna får en kompensation härför genom ett särskilt
statsbidrag. Detta bidrag beräknas uppgå till ca I 800 milj.kr. Regeringen
har i september 1984 beslutat om preliminära belopp för varje kommun och
kommer i början av år 1985 att besluta om de definitiva beloppen.
De kommunalekonomiska frågorna inför år 1986 kommer att behandlas i
en särskild proposition våren 1985. I bilaga I till budgetpropositionen
(finansplanen) redovisas vissa utgångspunkter för övervägandena i dessa
frågor.
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Internationellt ekonomiskt samarbete

Sverige tar aktiv del i arbetet inom flera internationella organisationer
för ekonomiskt-politiskt och valutapolitiskt samarbete. Finansdepartementet verkar härvid i samråd med övriga berörda departement och myndigheter. De ekonomiska attacheerna i Bryssel, Paris och Washington
spelar en viktig roll genom att tillhandahålla värdefull information på det
ekonomiskpolitiska området.
Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (QECD) är
den mest betydande organisationen för ekonomiskt samarbete mellan de
västliga industriländerna. Inom ramen för OECD analyseras det ekonomiska läget och diskuteras aktuella ekonomisk-politiska problem. Årligen
granskas dessutom varje enskilt medlemsland med avseende på den ekonomiska utvecklingen och den förda ekonomiska politiken.
Finansdepartementet deltar också i arbetet inom FN: s ekonomiska kommission för Europa <ECE), där främst den långsiktiga ekonomiska utvecklingen analyseras.
Internationella valutafonden OMF) spelar en central roll i det internationella valutasamarbetet. Den ekonomiska utvecklingen efter de kraftiga
oljeprishöjningarna under sjuttiotalet har karaktäriserats av betydande
bytesbalansproblem. Finansieringsbehoven är avsevärda. behoven att anpassa ekonomierna till de ändrade förhållandena likaså. Fondens roll i
anpassningsprocessen har kontinuerligt ökat. IMF spelar vidare en alltmer
central roll i arbetet med att lösa akuta betalningsproblem i de skuldtyngda
länderna. Regelbundet sker konsultationer mellan IMF och varje enskilt
medlemsland om främst betalningsbalansläget i landet.
Inom ramen för det europeiska frihandelsavtalet <EFT Al diskuteras
främst handelsfrågor men även det allmänna ekonomiska läget i EFT Aländerna, bl. a. i den ekonomiska kommitten.
Inom ramen för Sveriges samarbete med de europeiska gemenskaperna
(EG) hålls årligen ett möte mellan representanter för EG-kommissionen
och finansdepartementet, varvid frågor om den ekonomiska utvecklingen
och den ekonomiska politiken diskuteras.
Det nordiska samarbetet på det ekonomiska området är väl utbyggt. De
nordiska finansministrarna möts normalt två gånger per år för att avhandla
frågor av gemensamt intresse och för att förbereda gemensamma nordiska
insatser i internationella sammanhang. Vid dessa möten behandlas även
frågor och rekommendationer från Nordiska rådet vilka faller inom finansministrarnas ansvarsområde. Nordiska möten äger rum regelbundet för att
granska den ekonomiska utvecklingen i de nordiska länderna. Nordiska
ekonomiska forskningsrådet ger stöd till analyser av och utredningar om
det ömsesidiga beroendet mellan de nordiska ekonomierna. I den nordiska
ämbetsmannakommitten för valutafrågor och finansiella frågor bereds ekonomiska frågor av gemensamt nordiskt intresse. Gemensamma nordiska
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ståndpunkter i IMF förbereds i nordiska finansutskottet. Under år 1984 har
en arbetsgrupp under de nordiska finansministrarna arbetat med en handlingsplan för ekonomisk utveckling och full sysselsättning. Handlingsplanen förutsättes bli behandlad av finansministrarna i början av år 1985
för att framläggas som ett förslag från nordiska ministerrådet till Nordiska
Rådets session i Reykjavik i mars 1985.
FN:s konferens för handel och utveckling <UNCTAD) håller normalt
möten vart fjärde år. Finansdepartementets medverkan avser främst monetära och vissa finansiella frågor.
Finansdepartementet medverkar vidare i de bilaterala blandade regeringskommissionerna med Förbundsrepubliken Tyskland, Norge samt Japan.

Sammanfattning
Förändringarna inom finansdepartementets verksamhetsområde i förhållande till motsvarande utgiftsändamål på statsbudgeten för budgetåret
1985/86 framgår av följande sammanställning.
Anvisat
1984/85
milj. kr.

Förslag
1985/86
milj. kr.

Förändring
milj. kr.

63,5
1695,2

64,9
1855,6

+ 1.4
+ 160,4

A Finansdepartementet m. m.
B Skatte- och indrivningsväsen
Pris-. konkurrens- och konsumentfrågor
D Vissa centrala myndigheter
E Bidrag och ersättningar till
kommunerna
F Övriga ändamål

93,7
804,9

98.0
902,5

+ 4,3
+ 97,6

12066,I
253,I

12066,0
228.2

- 0,1
- 24,9

Totalt för finansdepartementet

14976.5

15 215,2

+238,7

c
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Utdrag
PROTOKOLL
vid regeringssammanträde
1984-12-20

FINANSDEPARTEMENTET

Föredragande: statsrådet Feldt

Anmälan till statsbudgeten för budgetåret 1985/86 såvitt avser
finansdepartementets verksamhetsområde

Sjunde huvudtiteln

A.

FINANSDEPARTEMENTET M. M.

A 1. Finansdepartementet
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

40280815
39548000
40588000
1984/85

Personal

Beräknad ändring
1985/86

217

Anslag
Förvaltningskostnadcr
(därav lönekostnader)

39548000
000)

(33 765

39548000

+I 040000
813000)

(+

+I 040000

Med hänvisning till sammans.tällningen beräknar jag anslaget för nästa
budgetår till 40588000 kr. Jag har vid beräkningen av medelsbehovet
tillämpat en modell som motsvarar ett ettårigt huvudförslag i myndigheternas anslagsframställning dvs. en reduktion om 2 %.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Finansdepartementet för budgetåret 1985/86 anvisa ett förslagsanslag av 40 588 000 kr.
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A 2. Finansråd/ekonomiska attacheer
1934982
1867000
2 182000

1983/84 utgift
1984/85 Anslag
1985186 Förslag

Från anslaget bestrids kostnaderna för finansråd/ckonomiska attacheer.
Sådana tjänster finns inrättade i Bryssel. Paris och Washington. Anslagsbehovet beräknar jag till 2 182 000 kr. för nästa budgetår.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Finansrådle/.:.onomiska attacheer för budgetåret 1985/86 anvisa ett förslagsanslag av 2 182000 kr.

A 3. Kommittecr m. m.
1983/84 utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

22032346
21 300000

Reservation

2 106171

21300000

Från anslaget bestrids förutom kostnaderna för finansdepartementets
kommitteer även kostnaderna för de ekonomiska långtidsutredningarna.
Fyra nya komm~teer har tillkallats under år 1984. Dessa är innovationsskattekommitten (Fi 1984:01 ), arvs- och gåvoskattekommitten (Fi
1984:02), skatteförvaltningskommittcn (Fi 1984:03) sam! utredningen med
uppdrag att utreda frågan om direkta val av styrelser i allmänna pensionsfonden (Fi 1984:04). Under år 1984 har vidare fem kommittcer fullgjort sina
uppdrag, nämligen banklagsutn:dningen (Fi 1976:04), 197~ års fastighetstaxeringskommittc (Fi 1976:05), kulturskattekommitten (Fi 1979: 15). kontokortskommillen (E 1980:04) och utredningen IB 1982:04) om beskattningen av aktiebolagens utdelade vinster.
Med hänsyn till den beräknade omfattningen av utrcdningsverksamheten bör anslaget föras upp med oförändrat belopp för nästa budgetår.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Kommitti'er 111. 111. för budgetåret 1985/86 anvisa ett reservationsanslag av 21300000 kr.
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A 4. Extra utgifter

1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

729422
795000
795000

Reservation

21884

Jag förordar att anslaget förs upp med oförändrat belopp i statsbudgeten
för nästa budgetår. Jag har därvid räknat med att fortsatt bidrag till utgivningen av Sveriges statskalender skall bestridas från detta anslag.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Extra utgifter för budgetåret 1985/86 anvisa ett rescrvationsanslag av 795 000 kr.
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SKATTE- OCH INDRIVNINGSV ÄSEN

Allmänt om skatte- och indrivningsväsendet
Skatteadministrationen omfattar en lång kedja av funktioner. De viktigaste leden utgörs av folkbokföring - uppbörd - taxering - revision process och indrivning. För att samtliga dessa led skall kunna fungera
tillfredsställande krävs en effektiv samordning. Från olika håll har framhållits att den nuvarande organisationen inte är ändamålsenlig.
Mot denna bakgrund har en särskild utredare (Fi 1984:03) fått i uppdrag
att utreda frågan om hur en effektiv styrning och samordning av skatteförvaltningen skall utformas. Utgångspunkt för utredningsarbetet är att det i
varje län skall finnas en från länsstyrelsen fristående länsskattemyndighet.
Utredningsarbetet skall vara avslutat senast den 1 juli 1985. Utredningsuppdraget har många beröringspunkter med statskontorets studie av länsförvaltningen i Norrbottens län. Statskontoret kommer inom kort avrapportera sin utredning till regeringen.
Det är viktigt att inte arbetet på att effektivisera skatteförvaltningens
organisation avstannar i avvaktan på att utredningarnas förslag kan genomföras. Förbättringar inom ramen för nuvarande myndighetsstruktur
bör fortlöpande kunna genomföras. Som ett exempel på sådana åtgärder
kan nämnas att lönekostnaderna för länsstyrelsernas skatteavdelningar
fr. o. m. budgetåret 1984/85 särredovisas. Syftet är bl. a. att förbättra möjligheterna till en samlad resursbedömning för hela skatteförvaltningen.
Riksskatteverket bär ett stort ansvar för ledning, samordning och uppföljning inom skatteadministrationen. För att förbältra verkets möjligheter
i detta hänseende bör vissa resurser tillföras verket för dessa funktioner
genom omdisposition inom anslaget.
Inom ramen för den s. k. RS-reformen började en ny taxeringsorganisation genomföras 1979. Målsättningen med reformen var att alla deklarationer skulle granskas och föredras inför taxeringsnämnderna av tjänstemän
vid länsstyrelse eller lokal skattemyndighet samt att granskningen skulle
inriktas på att upptäcka fall av väsentliga skatteundandraganden. Skatteadministrationen effektiviserades bl. a. genom ett väl utbyggt ADB-stöd
som underlag för granskning och taxering.
I dag granskas fortfarande drygt hälften av samtliga deklarationer av
fritidsfunktionärer. Insatsen för fördjupad kontroll t.ex. taxeringsbesök är
bara 20 % av vad som ursprungligen beräknades. Att målsättningarna inte
kunnat uppfyllas beror bl. a. på att antalet deklarationer ökat kraftigt efter
det att de ursprungliga resursberäkningarna gjordes. De produktionstal
som sattes upp som mål för deklarationsgranskningen har inte kunnat
uppnås bl. a. beroende på den ökade komplexiteten i lagstiftningen. Ar-
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betsbclastningcn har utvecklats olika i olika delar av landet. Förutsättningarm1 för gransknings- och kontrollarbetet varierar därför över landet.
l takt med att statsfinanscrna försämrats har även skatteförvaltningen
fått genomgå en allt striktare budgetprövning där det ställs ökade krav på
prioriteringar och höjd effektivitet. Skatteflykten och kvalificerad ekonomisk brottslighet har medfört att det blivit allt angelägnare att föra över
resurser till svårkontrollerade och komplicerade deklarationer.
För att möjliggöra en fortsatt utveckling i denna riktning krävs dock att
deklarations- och granskningsarbctet förenklas. Fr. o. m. 1985 års taxering
slopas den särskilda självdeklarationen i s. k. utbokommun för fysiska
personer. Reformen innebär klara fördelar för såväl skattskyldiga som
taxeringsmyndigheter. Den kommunala taxeringen för juridiska personer
slopas fr. o. m. 1986 års taxering. Även denna reform innebär betydande
rationaliseringsvinster. Skatteförenklingskommitten presenterade i våras
ett förslag (SOU 1984:21) till förenklad löntagardeklaration. Ett förenklat
deklarationsförfarande för löntagare medför att resurssituationen för skatteförvaltningen förbiittras. Enligt föreliggande planer bör det förenklade
förfarandet kunna genomföras vid 1987 års taxering. Kommissionen mot
ekonomisk brottslighet har vidare lämnat ett förslag <SOU 1983:75-76) om
hur företagens uppgiftslämnande för beskattningsändamål kan förbättras.
Avsikten med förslaget är bl. a. att frigöra de resurser som nu går åt för
kontroll av rutinuppgifter och överföra dessa till en mer avancerad kontroll. Som framhållits i propositionen (1984/85:32) angående åtgärder mot
ekonomisk brottslighet förutsätter förslaget en del ytterligare utredningsarbete.
Den I januari 1985 träder ett nytt system för månatlig och samordnad
uppbörd av källskatt och socialavgift i kraft (prop. 1983/84: 167, SfU 28,
rskr 369). Ansvaret för debitering och uppbörd av arbetsgivaravgifter
överförs härigenom från riksförsäkringsvcrket till skatteförvaltningen och
samordnas administrativt och tidsmässigt med uppbörden av källskatt. I
det nya systemet ligger även en höjning av ambitionsnivån i fråga om
kontrollen av arbetsgivaravgifterna.
Personalomsättningen inom skatteförvaltningen är i vissa delar av landet
hög. Skattemyndigheterna har, i konkurrens med det privata näringslivet,
svårigheter att behålla e1farna tjänstemän. Förutom förlusten av kvalificerade tjänstemän medför övergångarna till privat tjänst att nedlagda kostnader för utbildning inte ger den tänkta avkastningen. När det gäller frågan
att rekrytera och behålla kvalificerad personal finns numera vissa möjligheter att i speciella fall ge s. k. marknadslönetillägg. Syftet är att vidmakthålla myndigheternas kompetens. Riksskatteverket har på regeringens
uppdrag utrett behovet av särskilda rekryteringstjänster. I rapporten, som
nyligen överlämnats till regeringen, föreslår verket ett antal åtgärder på
såväl kort som lång sikt. På lång sikt anser riksskatteverket att man bör
pröva om den grundläggande skatteutbildningen kan överflyttas till det
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allmänna utbildningsväsendet. Förslagen bereds f.n. inom regeringskansliet.
Exekutionsväsendet har genom olika åtgärder förstärkts. Införandet av
utsökningsbalken den 1 januari 1982 har förändrat kronofogdemyndigheternas sätt att arbeta. Samtliga kronofogdemyndigheter har anslutits till
ADB-systemet för exekutionsväsendet (REX) vad gäller de allmänna millen. Registreringen av de enskilda målen i ADB-systemet påbörjades budgetåret 1983/84 och utbyggnaden kommer att fortsätta. Detta leder till en
bättre gäldenärsöverblick och enklare samordning av verkställigheten av
målen. Genom införandet av ett särskilt påminnelseförfarande har antalet
mål sjunkit. Trots detta fortsätter de restförda beloppen att öka. På grund
av bl. a. myndigheternas sinsemellan ojämna arbetsbelastning är det svårt
att i den nuvarande organisationen öka effektiviteten. Riksskatteverket har
med anledning härav lämnat ett förslag till ändrad arbetsorganisation för
kronofogdemyndigheterna. Samtidigt har riksdagens revisorer genomfört
en granskning av exekutionsväsendet. Revisorerna föreslår att kronofogdemyndigheterna organisatoriskt skall knytas till skatteförvaltningen.
I sitt av riksdagen godkända betänkande (SkU 1984/85:3) delar skatteutskottet revisorernas uppfattning om att skatte- och indrivningsväsendet behöver effektiviseras. Utskottet framhåller att det i första hand är
angeläget att snabbt få till stånd en mera välfungerande och effektiv skatteförvaltning och att ett arbete i denna riktning också pågår inom olika
utredningar. I avvaktan på kompletterande utredningar bör frågan om
landets indelning i kronofogdedistrikt anstå. Däremot kan enligt utskottets
mening exekutionsväsendets arbets- och personalorganisation under tiden
successivt anpassas till nya förutsättningar.
För skatteindrivningsutredningens (B 1981 :02) arbete har frågan om
kronofogdemyndigheternas storlek viss betydelse. Utredningens arbete
kan därför komma att bidra till att frågan om landets indelning i kronofogdedistrikt ytterligare belyses.
I avvaktan på att slutlig ställning tas till de organisatoriska frågorna för
exekutionsväsendet har ett effektivitetskrav ställts på samtliga kronofogdemyndigheter varefter myndigheter med störst arbetsbörda tilldelats extra resurser. Sålunda fick rikskatteverket under budgetåret 1984/85 i uppdrag att omfördela 6 milj. kr. till de mest resurssvaga myndigheterna.
Under budgetåret 1985/86 bör riksskatteverkct få fördela vissa medel enligt
samma princip.
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8 I. Riksskatteverket
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

247780704
255 983000
283046000

Riksskatteverket är dels central förvaltningsmyndighet i fråga om be·
skattning, uppbörd av skatt, folkbokföring och val, dels centralmyndighet
för administration av exekutionsväsendet; allt i den mån uppgifterna ej
ankommer på annan myndighet. Verket är dessutom beskattningsmyndighet för sjömansskatt, kupongskatt och punktskatter. En huvuduppgift
för verket inom skatteområdet är att verka för en effektiv, rättvis och
likformig beskattning. Denna uppgift fullgör verket bl. a. genom råd. anvisningar och föreskrifter, utbildning och genom information till myndigheter
och allmänhet.
Riksskatteverket leds av en styrelse. Chef för verket är en generaldirektör som även är styrelsens ordförande. Denne har närmast under sig en
överdirektör. Verket är organiserat på åtta huvudenheter, nämligen en
avdelning för verkets administration, en för rättsärenden, en för direkt
skatt, en för indirekt skatt, en för kontroll och revision. en för administration av exekutionsväsendet, en för folkbokföring och val samt en för
driftteknik. Dessutom finns en enhet för allmänna ombud och ett sekretariat för verksledningen.
Inom riksskattcverket finns en nämnd för rättsärenden och sjömansskattenämnden.
1984/85

'Beräknad ändring 1985/86
Riks-

Föredraganden

~kalle-

verkel
Personal

I 016

+21

187016000

+28657000

+24088000

(141689000)

(+25811000)

( + 22 085 000)

45596000

+ 3925000

+ 2326000

23371000

+ 2012000

+

255983000

+34594000

+27063000

Anslag

Förvaltningskostnader
(därav lönckostnader)
Expenser för annat
än eget behov
Utbildning och
information

649000

Riksskatteverkets yrkanden
I enlighet med regeringens direktiv till myndigheterna har riksskattevcrket i anslagsframställningen för budgetåret 1985/86 redovisat ett huvudförslag som, jämfört med det pris- och löneomräknade anslaget för innevarande budgetår, innebär en minskning med 2 %.
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I. Löne- och prisomräkning uppgår till 16365000 kr.

2. Riksskattevcrkets huvudförslag innebär att anslaget räknas ned med
5 547 000 kr. sedan löne- och prisomräkning gjorts. Minskningen hänför sig
till lönekostnader, 3470000 kr., övriga förvaltningskostnader, 727000 kr.,
Expenser för annat än eget behov I 000000 kr. samt till Utbildning och
information 350000 kr. Verket avser att genomföra den personalminskning
som följer av huvudförslaget genom naturlig avgång. Förslaget innebär
bl. a. att tretton tjänster avsedda för revision dras in. Förslaget innebär
vidare att löncbudgcten på ADB-sidan minskas med 740000 kr. motsvarande fem årsarbetskrafter. Införandet av ett nytt ADB-system för punktskatter budgetåret 1983/84 medför att punktskattesektionens personal styrka kan minska med två årsarbetskrafter enligt den ursprungliga
avvecklingsplanen. Verket framhåller att fortsatta besparingar kommer att
leda till dels en allmän kvalitetssänkning i verksamheten dels till att vissa
arbetsuppgifter inte längre kan utföras.
Riksskatteverkets verksamhet kan delas in i två grupper. Den första
gruppen. som utgör 3/4 av myndighetsanslaget, består av funktioner som i
huvudsak styrs av lagstiftning eller politiska beslut. Inom den regelstyrda
verksamheten ankommer det enligt verket på statsmakterna att skapa
förutsättningar för besparingar genom förenklingar av regelsystemet.
Den andra gruppen består av funktioner där riksskatteverket i hög grad
kan bestämma inriktning och ambitionsnivå. Om besparingar genomförs
på detta område drabbas den högt prioriterade offensiva kontrollverksamheten.
3. Utöver huvudförslaget lämnar riksskatteverket ett utbyggnadsalternativ innebärande en utbyggnad av verksamheten med 4275000 kr. utöver
pris- och löneomräkning. Förslaget innebär en tillfällig satsning på att
förstärka verkets lednings- och samordningsfunktion. Riksskatteverket
önskar tillfälligt förstärka koncernledningsfunktionen för att bl. a. utarbeta
resultatuppföljningssystem och en gemensam personalpolitik för hela
skatte- och indrivningsväsendet. För övrigt innebär förslaget en satsning
på den offensiva kontrollverksamheten i enlighet med förslag från kommissionen mot ekonomisk brottslighet.
Riksskatteverket har i såväl huvudfÖrslaget som i utbyggnadsalternativet räknat med att resurserna för bl. a. arbetet med samordnad och månatlig uppbörd av källskatt och arbetsgivaravgift, som tillförts verket genom
särskilt regeringsbeslut under budgetåret 1984/85, kommer att tillföras
verket även under budgetåret 1985/86.
Riksskatteverket har föreslagit att det s. k. REX-projektet som arbetat
med införandet av ADB-system vid kronofogdemyndigheterna upplöses
och i stället inordnas i verkets ordinarie verksamhet för att sköta driften av
systemet.
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FöredraJ!andens ö1·en'iiJ!llllde11

För nästa budgetår bör medel för riks~kallevcrkcts verksamhet beriiknas med utgångspunkt i verkets ellåriga huvudförslag. Riksskallcverkc::t
har under ett flertal år tilldelats medel efter en princip som innebär en
reducering av anslaget med 2 % efter pris- och löneomri\kning. fag delar i
viss mån verkets uppfattning all en reducering med 2 '/(. kan komma all
leda till att även högt prioriterade omräden berörs. Jag anser därför att den
av verket föreslagna utgiftsminskningen vad gäller resurser för revisiLmer
inte bör genomföras.
Det är angeläget att arbetet med att forma skatteförvaltningen till en
sammanhållen enhet fortsätter. En särskild utredare <.Fi 1984:03) har fätt i
uppdrag att senast den I juli 1985 pn:sentera ett förslag till hur en effektiv
styrning och samordning av skalleförvaltningen skall åstadkommas. Arbetet med att effektivisera och förbättra skalleförvaltningen far emellertid
inte avstanna i avvaktan på att utredningsresultatet kan genomföras. Riksskatteverket har det avgörande ansvaret for samordning, ledning och uppföljning inom skatteadministrationen. Riksskatteverket har fr. o. m. budgetåret 1984/85 fått ansvar för medelstilldelningen för vissa engångsutgifter
avseende de lokala skattemyndigheterna och kronofogdemyndigheterna.
Detta innebär en delegering av ansvar från regeringskansliet till riksskatteverket men också att riksskatteverkets samordningsansvar för skatteadministrationen förstärks. Verket bör under budgetåret 1985/86 få en viss
förstärkning för att intensifiera arbetet på detta område. Jag har beräknat
medel motsvarande sex årsarbetskrafter för detta ändam;il. Viss del av
dessa resurser avser en tillfällig förstärkning för att bygga upp lcdningsfunktionen inom skatteförvaltningen.
Riksskattcverket har i sin anslagsframställning för budgetåret 1985/86
redovisat en gemensam långtidsbedömning för hela skaueförvaltningen
inkl. exekutionsväsendct. Redovisningen ökar förutsättningarna för statsmakterna att få en god överblick över hela vc::rksamhetsområdet. I din::ktiven till den ovan nämnda särskilda utredaren anfördes att effektiviserande
åtgärder av mindre ingripande art bör kunna vidtas i avvaktan pf1 resultatet
av utredningsarbctet. Jag anser att utarbetandet av en gemt:nsam långtidsbedömning är ett exempel på sådana åtgärder som bör kunna vidtas inom
ramen för nuvarande myndighetsstruktur.
Kommissionen mot ekonomisk brottslighet har föreslagit ytterligare insatser för att komma till rätta med den ekonomiska brottsligheten. Som jag
tidigare anfört bör utgiflsminskningar undvikas på det offensiva kontrollområdet. Jag anser också att ansträngningarna att komma tillrätta med den
ekonomiska brottsligheten bör intensifieras ytterligare. Jag föreslår därför
att riksskatteverket genom omprioritering av resurserna tillförs förstärkningar för detta ändamål.
I bl. a. syfte att förstärka riksskattevcrkets samordnande roll har riksskatteverket under budgetåret I 984/85 fått i uppdrag att fördela vissa
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medel inom cxekutionsviisendet. Beloppet motsvarar en del av den utgiftsminskning p; 1 2 <;-;- som tilHimpats för kronofogdemyndigheterna och som
allts[1 ;°1terforts för att förstiirka de mest resursansträngda kronofogdemyn0

digheterna. Metoden har visat sig fungera väl varför jag föreslt1r att riksskatteverket tilldelas s;irskilda medel aven det kommande hudgetåret.
M<'ilsättningen iir att kronofogdemyndigheter med relativt sett lite resurser
i förhMlande till arhetsvolym skall

rn förstärkningar. Jag har vid beräkning-

en av medel för kronofogdemyndigheterna. vilket jag senare återkommer
till. reserverat dessa medel under anslagsposten Diverse ändamål. Även
för de lokala skattemyndigheternas del hör vissa medel som heräknas
under anslaget stiillas till riksskatteverkets förfogande.
Samtliga kronofogdemyndigheter har nu anslutits till ADB-systemet för
exekutionsviisendet !REX) vad gäller de allmänna målen. Som riksskatteverket föreslagit bör det s. k. REX-projektet därför upphöra och i stället,
för den löpande driften av systemet, inordnas i verkets linjeorganisation.
Kostnaderna för REX-projektet har hittills finansierats via anslaget för
kronofogdemyndigheterna. Anslagna lönemedel. 8, I milj.kr.. bör fr. o. m.
hudgetåret 1985/86 överföras till riksskatteverkets rnyndighetsanslag. Under hudgetåret 1985/86 bör verket för vissa åtgärder av tillfällig art härutöver tillföras 750000 kr.
Med hänvisning till vad jag anfört och i övrigt till sammanställningen
beräknar jag anslaget till 283046000 kr.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Riksska11e1wke1 för hudgetåret 1985/86 anvisa ett förslagsanslag av 283 046000 kr.

8 2. Lokala skattemyndigheterna
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
19!W86 Förslag

735 322 669
750 535 000
838492000

De lokala skattemyndigheterna verkställer mantalsskrivning, upprättar
allmän röstlängd. tar befattning med taxeringsarhete samt debitering och
uppbörd av skatt m.m .. bestämmer pensionsgrundande inkomst samt utövar kontroll över att viss uppgiftskyldighet inom den allmänna försäkringskassan fullgörs.
Varje län är indelat i fögderier. Inom varje fögderi finns en lokal skattemyndighet. Länsstyrelsen är chefsmyndighet för de lokala skattemyndigheterna i länet. I hela landet finns 120 lokala skattemyndigheter. Varje
sådan myndighet förestås av en fögderichef. Antalet tjänster vid de 120
lokala skattemyndigheterna i landet uppgår till ca 4 400.
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Anslagsframställningarna
Varje länsstyrelse lämnar anslagsframställning för de lokala skattemyndigheterna i länet. Länsstyrelsernas anslagsframställningar för budgetåret
1985/86 innehåller som huvudförslag en anslagsnivå som utgör pris- och
löneomräknat anslag för budgetåret 1984/85 minskat med 2%. Medelsbehovet enligt detta alternativ ökar med 37 592 000 kr.
Åtskilliga länsstyrelser har yrkat att huvudförslaget, dvs. innevarande
budgetårs anslag pris- och löneomräknat minskat med 2 %, inte skall
tillämpas vid resurstilldelningen för budgetåret 1985/86. Länsstyrelserna
anser att en minskning av resurserna för lokala skattemyndigheterna enligt
huvudför!'>laget inte kan mötas med omprioriteringar och rationalisering av
verksamheten i någon nämnvärd grad. En reducering med 2 % kommer
därför att leda till att kraven på service och rättssäkerhet allvarligt eftersätts. Länsstyrelserna understryker att lokala skattemyndigheternas arbetsbörda under de senaste åren fortsatt att öka till följd av bl. a. ny och
ändrad lagstiftning. För att klara besparingar är lokala skattemyndigheterna beroende av förenklande författningsändringar.
Länsstyrelserna yrkar sammanlagt ett femtiotal nya tjänster för de lokala skattemyndigheterna. De personalförstärkningar som begärs avser
dels tjänster för fortsatt utbyggnad av granskningsorganisationen för taxering i första instans, dels förstärkning på grund av ökade ärende- och
arbetsvolymer. Ett flertal länsstyrelser redovisar dessutom ett behov av
nya tjänster till de lokala skattemyndigheterna men avstår med hänsyn till
det statsfinansiella läget från att framföra yrkanden. Länsstyrelsernas yrkanden om personalförstärkningar m. m. innebär att medelsbehovet ökar
med 58896000 kr.
Riksskatteverkets yttrande
Riksskatteverket har yttrat sig över anslagsframställningarna för de lokala skattemyndigheterna.
Riksskatteverket uttalar sig mot en schablonmässig nedskärning av resurstilldelningen med 2.% för budgetåret 1985/86.
Rikskatteverket framhåller att de lokala skattemyndigheternas verksamhet i mycket hög grad styrs av regelsystemens utformning. Kombinationen
av en ökad ärendevolym och ny och ändrad lagstiftning har inneburit en
kraftigt ökad arbetsbelastning för myndigheterna. Verket betonar också att
belastningen på tilldelade resurser utvecklats olika över landet.
Riksskatteverket utgår vid sina resursbedömningar ifrån att förenklingar
t. ex. förenklad löntagarbeskattning kommer till stånd. Även om reformerna inte ger effekt förrän efter budgetåret 1985/86 anser verket att nya
resurser inte bör tillskjutas i dagsläget.
Riksskatteverket framhåller att kvalificerade befattningshavare inom
skatteförvaltningen är attraktiva inom många områden inom näringslivet.
Detta har resulterat i en mycket stor personalomsättning. Riksskatteverket
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uppskattar rekrytcringshehovet inom den lokala oc~ regionala förvaltningen till mer än 200 handläggare per år. På sikt bör utbildningen av skattehandläggare enligt verkets uppfattning överflyttas till det allmiinna utbildningsväsendct. För att komma tillriitta med det akuta rekryteringsbehovet
vid de lokala skattemyndigheterna och länsstyrelsernas skatteavdelningar
föresliir riksskattcverket att I0 milj. kr. tillförs för detta ändamål. Medlen
hör disponeras av verket för fördelning dit behoven är störst.
FiircdmRandens ii1·cn·iigande11

Ett antal länsstyrelser har i sina anslagsframställningar för de lokala
skattemyndigheterna yrkat att anslagen inte skall minskas med 2 % enligt
det s. k. huvudförslaget. Riksskatteverket delar denna uppfattning. Under
budgetåret 1984/85 har de lokala skattemyndigheterna undantagits från den
generella utgiftsminskningen. Bland orsakerna till att avsteg gjorts från den
i övrigt strikta tilliimpningen av huvudförslaget kan nämnas den ökade
miingden sjiilvdeklarntioner. Dessutom har författningsbestämmelserna
som styr de lokala skattemyndigheternas verksamhet ändrats ofta. Situationen har inte förändrats nämnvärt under det gångna året.
Jag gör därför samma bedömning inför det kommande budgetåret och
föreslår således att lokala skattemyndigheterna tilldelas medel utan utgiftsminskning på 2%.
Ett intensivt arbete med att fiirenkla reRehy.Hemen pågår inom olika
utredningar och i regeringskansliet. Redan fr. o. m. 1985 års taxering slopas den för fysiska personer särskilda sjiilvdeklarationen som i vissa fall
skall lämnas i annan kommun än hemortskommunen. Den slopade utbotaxeringen innebi\r klara fördelar för såväl skattskyldiga som taxeringsmyndigheter. Reformen innebiir all arbetsbelastningen minskar vid de
nesta lokala skattemyndigheter. Vid Stockholms fögderi ökar dock arbetsbelastningen något eftersom de fysiska personer som f. n. har att avge
särskild sjiilvdcklaration och som saknar hemortskommun i riket skall
taxeras i det för riket gemensamma distriktet. För budgetåret 1985/86
heräknar jag detta resursbehov till 500000 kr. Förstärkningen bör - med
h~insyn till att övriga myndigheters arbetshörda minskar - finansieras
genom en omfördelning inom anslaget.
Jag avser att under våren 1985 föreslå regeringen att för riksdagen
presentera ett förslag om förenklad löntagarbeskattning. Förslaget väntas
leda till betydande rationaliseringseffekter. Förenklingarna av de materiella reglerna och av deklarationsredovisningen bör leda till att ett mycket
stort antal av de vanligaste orsakerna till att fel görs i deklarationerna
försvinner. Det ligger nära till hands att resursbesparingarna i första hand
utnyttjas för att förverkliga riksdagens beslut i samband med RS-reformen,
nämligen att avveckla fritidsgranskningen av självdeklarationer. Det förenklade deklarationsförfarandet bör härutöver kunna leda till en styrning
av resurserna mot de svårkontrollerade deklarationerna. Avsikten är att
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det förenklade deklarationsförfarandet skall tillämpas första gången vid
1987 års taxering. Förslaget får således ingen omedelbar effekt men det
långsiktiga perspektivet påverkar ändå min bedömning av resursbehovet
för budgetåret 1985/86. Vidare har beslut fattats om slopande av den
kommunala taxeringen av juridiska personer. Även detta förslag leder till
påtagliga administrativa fördelar framför allt vid länsstyrelsernas skatteavdelningar. Resursbesparingen består bl. a. i att granskningen av ca 20000
särskilda sjiilvdeklarationer bortfaller.
I propositionen ( 1984/85: 32) angående åtgärder mot ekonomisk brottslighet har regeringen redovisat det principförslag som kommissionen mot
ekonomisk brottslighet lämnat angående företagens uppgiftslämnande.
Kommissionen föreslår att företagen skall lämna en skattemässig resultatredovisning enligt ett standardiserat räkenskapsschema. Ett genomförande
av förslagen bör leda till att en stor del av den rutinmässiga deklarationsgranskningen kan klaras maskinellt och att deklarationer av speciellt intresse kan sorteras ut för mer ingående granskning. Innan förslaget kan
genomföras krävs dock kompletterande utredningsarbete.
Den 1 januari 1985 träder ett nytt system för månatlig och samordnad
upphiird av källskatt och arbetsgivaravgift i kraft (prop. 1983/84:167, sru
28. rskr 369). Samordningen förväntas ge rationaliseringseffekter och ökar
förutsättningarna för en effektiv arbetsgivarkontroll. För denna nya omfattande arbetsuppgift som tillförts lokala skattemyndigheterna har knappt
250 tjänster inrättats vid myndigheterna. Jag har vid medelsanvisningen
beriiknat sammanlagt 35 milj.kr. för dessa tjänster.
Den 1 januari 1985 införs en statlig f astighetsskatt som omfattar hyreshus. kontorshus. småhus samt bostadsbyggnader på lantbruk. För de
lokala skattemyndigheternas del innebär lagstiftningen ett visst merarbete
dels avseende deklarationsgranskningen, dels avseende preliminärskattehanteringen. För merarbetet vad gäller deklarationsgranskningen har jag
beräknat resurshehovet till 3.2 milj.kr. Fastighetsskatten bör beaktas vid
bestämmandet av särskild beräkningsgrund för preliminär skatt för inkomstftret 1986. Dessutom bör debiteringen av preliminär B-skatt beträffande vissa skattskyldiga med betydande fastighetsinnehav ändras. Arbetet är i viss mån av engångskaraktär. Jag har beräknat resurserna för detta
merarbete till 4 milj.kr. under budgetåret 1985/86. Sammanlagt har således
7 .2 milj. kr. beräknats för arbetet med den statliga fastighetsskatten. Medlen bör ställas till riksskatteverkets förfogande för fördelning mellan länen
efter behov.
Inom skatteförvaltningen har rekryteringen på senare tid utgjort ett
problem. Riksskattcverket har på regeringens uppdrag utrett behovet av
särskilda rekryteringstjänster inom den regionala och lokala skatteförvaltningen. Verket föreslår i sin rapport, som nyligen har redovisats till regeringen, att det försöksvis införs ett nytt rekryteringssystem som bygger på
att den grundliiggande skatteutbildningen i huvudsak överförs till det allmänna utbildningsväsendet. I avvaktan på att ett sådant system kan ge-
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nomföras föreslår verket att IO milj.kr. tillförs skatteförvaltningen under
budgetåret 1985/86 för att täcka det uppdämda rekryteringsbehovet av
handläggare. Verkets rapport bereds f.n. inom regeringskansliet.
Jag är medveten om att rekryterin,::ssituationcn behöver förbättras. Erforderligt medelsutrymme för rekrytering har inom varje län skapats genom uppkommande vakanser och ledigheter. Möjligheterna att för någon
längre tid överblicka det ekonomiska läget och utrymmet för nyrekrytering
är därför begränsat. Framför allt i storstadslänen, där avgångarna till det
privata näringslivet är störst, är situationen problematisk. Med hänsyn till
mitt förslag att undanta de lokala skattemyndigheterna från tillämpningen
av huvudförslaget och då riksskatteverkets rapport ännu inte är slutbehandlad anser jag mig inte kunna biträda riksskatteverkets förslag om ett
resurstillskott för detta ändamål. Situationen måste enligt min uppfattning
lösas inom ramen för tilldelade resurser. Jag föreslår därför att en viss del,
totalt 5 milj.kr., av den för de lokala skattemyndigheterna beräknade
lönesumman ställs till riksskatteverkets förfogande. Avsikten är att verket
skall fördela resurser till de län som på grund av stora avgångar har
svårigheter att tillgodose sitt rekryteringsbehov av handläggare. Länsstyrelsernas skatteavdelningar har liknande problem. Chefen för civildepartementet föreslår därför att ett belopp om 5 milj.kr. inom ramen för tilldelade
medel ställs till regeringens disposition för fördelning till de länsstyrelser
som har problem med att finansiera sitt rekryteringsbehov vid skatteavdelningarna.
Lokala skattemyndigheterna disponerar 15 milj.kr för arbetet med den
reformerade inkomstbeskattningen. Den sista etappen av den reformerade
inkomstbeskattningen skall genomföras under budgetåret 1985/86 varför
dessa medel bör stå till myndigheternas förfogande även under detta budgetår. För tiden därefter får en bedömning av arbetssituationen göras i
samband med kommande budgetbehandling.
Ett antal myndigheter har fått medel för anskaffning av nya telefonväxlar. Anskaffningarna ger utrymme för rationaliseringar och driftkostnadsminskningar. Investeringarna skall därför finansieras genom en minskning
av anslaget under en tioårig avskrivningsperiod. Av sammanställningen
över medelstilldelningen för resp. län framgår i vilka fall en sådan reduktion skett.
Under anslagsposten Diverse ändamål, vilken disponeras av riksskatteverket, har jag beräknat medel för täckande av vissa engångsutgifter samt
en reserv för oförutsedda medelsbehov. Vidare har jag beräknat medel för
rekryteringstjänster och för arbetet med fastighetskatten.
Mina ställningstaganden till länsstyrelsernas förslag, vilka redovisas närmare i det följande, innebär med bortseende från det under anslaget beräknade uppbördsmedlen en medelsanvisning om 895 309000 kr. Ökningen i
förhållande till innevarande budgetår uppgår till 87 957 000 kr. De särskilda
uppbördsmedlen beräknar jag till 56 817 000 kr. vilket är en ökning med
4 138 000 kr. i förhållande till innevarande budgetår.
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Sammanställning
Lokala skattemyndigheterna
Anslag
Förvaltningskostnader

1984/85
669157000
Beräknad ändring
1985/86:
Länsstyrelserna +46 388 000
Föredraganden +74819000
Uppbiirdsmedel

Därav:
lönekostnader

Därav
engångsutgifter

( 623753000)
( + 38 347000)
(+69520000)

( +2 6780001

Lokalkostnader

Diverse
ändamål

Summa

118307000

15750000

803 214000

+11730000
+10776000

+6500000

+58118000
+92095000

Ersättning från allmänna
pensionsfonden
52679000

1984/85
Beräknad ändring
1985186
- 4 138 000

- 4138000

Nett'lutgift

+87957000

Förvaltnings- Därav:
kostnader
lönekostnader

Län

Stockholms län
1984/85
Beräknad ändring 1985/86:
Länsstyrelsen
Föredraganden
Uppsala län
1984/85
Beräknad ändring 1985/86:
Länsstyrelsen
Föredraganden

Siidermanlands län
1984/85
Beräknad ändring 1985/86:
Liinsstyrelsen
Föredraganden
Östcrgiitlands län
1984/85
Ber;iknad ändring 1985/86:
Länsstyrelsen
Föredraganden
Jönköpin~s

133 275 000

( 124 823 000)

+15851000
+ 16250000

( + 13 429 000)
( + 14637 000)

16452000
+ 2611000
+ 1624000
18318000
+ 615000
+ 2051000
26324000
+ 1799000
+ 2 882000

(

Därav
engångsutgifter

(+500000)

Lokalkostnader

Summa

26325000

159600000

+2708000
+2 804000

+18559000
+ 19054000

15 269000)

(+ 2312000)
(+ I 523 000)

2600000
(+ 142000)

19052 000
+ 3063000

+ 452000
+ 514000

+ 2 138000

2912000

21 230000

188000
95000

+ 803 000
+ 2 146000

24 712000)

4193000

30517000

(+ I 674 000>
(+ 2716000)

+ 158000
+ 260000

+ 1957000
+3142000

23 232 000)

3 629000

28458000

(+ 1240000)
(+ 2 557000)

+ 340000
+ 196000

'+ J 739000
+ 2914000

D 511000)

1913000

16 345 000

(

16 798000)

(+ 496000)
(+ 1908000)
(

+
+

län

19Mi85

24829000

(

Be~;iknad

ändring 1985/86:
Länsstyrelsc:n
Föredraganden

Kronobergs län
1984/85
Rerliknad ändring 1985/86:
Liinsstyrelsen
Föredraganden

+ 1399000
+ 2 718000
14432000
+ 767000
+ 1819000

(

(+ 721000)
(+ 1717000)

+
+

96000
11000

863 000
+ J 830000

+
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Kalmar län
1984185
Beräknad ändring 1985/86:
Länsstyrelsen
Föredraganden
Gotlands län
1984/85
Beräknad ändring 1985/86:
Länsstyrelsen
Föredraganden
Blekinge län
1984/85
Beräknad ändring 1985/86:
Länsstyrelsen
Föredraganden
Kristianstads län
1984/85
Beräknad ändring 1985/86:
Länsstyrelsen
Föredraganden
Malmöhus län
1984/85
Beräknad ändring 1985/86:
Länsstyrelsen
Föredraganden
Hallands län
1984/85
Beräknad ändring 1985/86:
Länsstyrelsen
Föredraganden
Götehorgs och Bohus län
1984/85
Beräknad ändring 1985/86:
Länsstyrelsen
Föredraganden
Älvsborgs län
1984/85
Beräknad ändring 1985/86:
Länsstyrelsen
Föredraganden
Skaraborgs län
1984/85
Beräknad ändring 1985/86:
Länsstyrelsen
Föredraganden
Värmlands län
1984/85
Beräknad ändring 1985/86:
Länsstyrelsen
Föredraganden

Förvaltnings- Därav:
kostnader
lönekostnadcr

18479000

(

(+

(+ 2 167 000)

4829000

4546000)

+

325000
714000
12 513 000

+ 619000
+ 1423 000
20386000

(+

(+

Därav
engångsutgifter

Lokalkostnader

17236000)

+ I 038000
+ 2286000

+
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21 179000

2 700000

914000)

256000)
679000)

Summa

+ 442000

+ 1480000

89000

+ 2375000

515 000

5 344000

+

(+ 35 000)

+
+

31000
15000

+

+

356000
729000

Il 144000)

2 872000

(+ 482000)
(+ 1295000)

+ 253000

+

+ 267000

+ 1690000

19017000)

2271000

22657000

+ 234000
+ 196000

+ 2123000
+ 2887000

(

(

15 385 000
872000

+ 1889000
+ 2691000

(+ I 008000)
(+ 2541000)

61518000

( 57 505000)

13 821000

75 339000

+ 2250000
+ 6640000

(+ 1937000)
(+ 6272000)

+1054000
+I 386000

+ 3 304000
+ 8026000

15990000)

1725000

18 726000

+I 009000
+ 990000

+ 2875000
+ 2932000

15 972000

88 589000

40000
73000

+ 2646000
+ 6011 000

28 212 000)

4 366000

34 342000

(+ 1420000)
(+ 3176000)

+ 1286000
+ 936000

+ 2960000
+ 4361000

18684000)

3429000

23 243 000

+ 440000
+ 453000

+ 1443000
+ 2842000

210490001

4098000

26856000

(+ I 153000)
(+ 2306000)

+ 378000
+ 398000

+ I 702000
+ 2869000

17001000
+ 1866000
+ 1942000
72617000

+ 2606000
+ 6084000

29976000
+ 1674000
+ 3425000
19814000
+ I 003000
+ 2389000
22 758000

+ 1324000
+ 2471000

(

(+ I 767000)
(+ 1839000)
(

(+771000)

(+ 20000)

668930001

(+ 2160000)
(+ 5624000)

(

(

(+ 602000)
(+ 2 250000)
(

+

( +313 000)
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Län

Örebro län
1984/85
Beräknad ändring 1985/86:
Länsstyrelsen
Föredraganden
Västmanlands län
1984185
Beräknad ändring 1985/86:
Länsstyrelsen
Föredraganden
Kopparbergs län
1984/85
Beräknad ändring 1985/86:
Länsstyrelsen
Föredraganden
Gävleborgs län
1984/85
Beräknad ändring 1985/86:
Länsstyrelsen
Föredraganden
Västernorrlands län
1984/85
Beräknad ändring 1985/86:
Länsstyrelsen
Föredraganden
Jämtlands län
1984/85
Beräknad ändring 1985/86:
Länsstyrelsen
Föredraganden
Västerbottens län
1984/85
Beräknad ändring 1985/86:
Länsstyrelsen
Föredraganden
Norrbottens län
1984/85
Beräknad ändring 1985/86:
Länsstyrelsen
Föredraganden
Diverse ändamål m. m.
1984/85
Beräknad ändring 1985/86
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Förvaltnings- Därav:
kostnader
lönekostnader

Därav
engångsutgifter

Lokalkostnader

17299000)

Summa

2902000

21263000

31000
35000

+ I 054000
+ 2025000

2281000

20142000

59000
79000

+ I 347 000
+ 1802000

3 304000

24900000

+ 257000
+ 243 000

+ 2197000
+ 3 261000

21135000)

3306000

25844000

(+ 832000)
(+ 2 256000)

+I 044000
+1015000

+ 1931000
+ 3398000

20308000)

3 329000

25 189000

+ 132000
+ 222000

+ I 034000
+ 2499000

974000

12054000

83000
83000

+ 958000
+ 1417000

2917000

22 130000

(+ 1266000)
{+ 2126000)

+ 83000
+ 103 000

+ 1561000
+ 2353000

21239000)

5 953 000

29080000

+ 359000
+ '2435000

(+ 170000)
(+ 2249000)

+ 932000
+ 459000

+ 1291000
+ 2894000

Diverse
ändamål
10105000
+10645000

Till regeringens
disposition
5645000
- 4145000

18361000
+ I 023000
+ 1990000
17861000
+ 1288000
+ I 723000
21596000
+ 1940000
+ 3018000
22538000
+ 887000
+ 2 383000
21860000
+ 902000
+ 2277000
Il 080000
+ 875000
+ 1 334000

(

917000)
(+ 1883000)

(+

{

(

(

(+ 631000)
(+ 2069000)
{

23127000

+
+

(+640000)

(+125000)

10253000)

(+ 792000)
{+ 1252000)
17974000

(

(+ 132000)

20303000)

(+ I 109000)
{+ 2860000)

19213000
+ 1478000
+ 2250000

16621 ()00)

(+ I 059000!
(+ 1618000)
(

+
+

+
+

Summa
15750000
+ 6500000
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Lin
<personal)

Länsstyrelsernas
yrkanden

Föredragandens
överväganden

Stockholms län
(946)

I. Samordnad uppbörd av
källskatt och arbetsgivaravgift
+707:!000 kr.
2. Slopad utbotaxering
+890 000 kr.
3. Ökade lokalvårdskostnader + 1 100 000 kr.

I. + 7 457 000 kr.

Uppsala län
(1051

Finans~t;partementet

I. Länsstyrelsen yrkar
två handläggartjänster och en expeditionstjänst till Enköpings
fögderi, ett biträde
till Tierps fögderi
samt fyra handläggartjänster för offensiv
granskning, två handläggartjänster för
granskning och fem biträdestjänster till
Uppsala fögderi.
2. Anskaffning av inven!arier m.m.
+ 142000 kr.
3. För ökade omkostnader fört.ex. posthantering begärs
+65 000 kr.
4.

2. +500000 kr.
3. + 776000 kr.
I.

-

2. -

3. -

4. för arbetet med
samordnad uppbörd av källskatt och arbetsgivaravgift
+713000 kr.

Södermanlands
län
(112)

I. -

I. Samordnad uppbörd
+I 030000 kr.

Östergötlands
län
(166)

I. För tillfällig persona! förstärkning
yrkas 900 000 kr.
2. -

I.

2. Samordnad uppbörd
+ I 426 000 kr.

Jönköpings län
( 163)

I. -

I. Samordnad uppbörd
+I 342 000 kr.

Kronobergs län

I. -

I. Samordnad uppbörd
+ I 020 000 kr.

I. -

I. Samordnad uppbörd
+I 265 000 kr.

(96)

Kalmar län
<118)
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Län
<personal)

Länsstyrelsernas
yrkanden

Föredragandens
överväganden

Gotlands län
(30)

I. En biträdestjänst
och medel för två
årsarbetskrafter
till granskningsenheten.
2. För inbindning av
arkivalier yrkas
35 000 kr. och för
inrikes resor ytterligare 10000 kr.
3.

I.

-

2. -

3. Samordnad uppbörd
+445000 kr.

Blekinge län
(74)

I. -

I. Samordnad uppbörd
+722000 kr.

Kristianstads
län
(135)

I. För kostnader i samband med flyttning
till nya lokaler av
Simrishamns fögderi
yrkas 771 000 kr.
2.

I. 575 000 kr. har
reserverats under anslagsposten Diverse ändamål.
2. Samordnad uppbörd
+ 1571000 kr.

Malmöhus län
(407)

I. Länsstyrelsen har anmält behov av nya
telefonväxlar till
Eslövs och Landskrona
fögderier, + 300 000 kr.
2. -

I. Medel har avsatts under anslagsposten
Diverse ändamål.

3. -

Hallands län
(111)

Göteborgs och
Bohuslän
(472)

I. Till Kungsbacka fögderi yrkas två handläggare och två biträden samt 440 000 kr.
gemensamt för fogderierna för tillfällig
personal.
2.

I.

-

2. Samordnad uppbörd
+ 3 249000 kr.
3. - 20 000 kr. med
hänsyn till anskatTandet av
ny telefonväxel
till Trelleborgs fögderi.
I.

2. Samordnad uppbörd
+995000 kr.
I. Samordnad uppbörd
+2081000 kr.
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Län
(personal)

Länsstyrelsernas
yrkanden

Föredragandens
överväganden

Älvsborgs län
(201)

I. För ökade lokalvårds-

I. + 78 000 kr.

kostnader vid AleVättle fögderi yrkas 78 000 kr.
2. Samordnad uppbörd
+ 1 694 000 kr.
Utöver de
tjänster som
anges isärskilda regeringsbeslut
får för detta
ämlamål ytterligan: en
tjänst i BglC/
Fe 2-Fe 6 finoas inrättad
vid lokala
skattemyndigheten i Ulricehamns fögderi.

2.

Skaraborgs län
( 132)

I. Utbyte av telefon-

växlar i Falköpings
och Skara fögderier
+ 313 000 kr.
~

-

3. -

Värmlands län
(149)

Örebro län
( l'.!3)

I. Skatteredovisning

I. Medel har av-

satts under anslagsposten Diverse ändamål.
2. - 35 000 kr. med
hänsyn till anskaffandet av
ny telefonväxel
i Lidköpings
fögderi.
3. Samordnad uppbörd
+ 1310000 kr.
I. +30000 kr.

från Försvarets civilforvallning överflyttad till Karlstads fögderi,
+ 30000 kr.
~

-

2. Samordnad uppbörd
+I 16'.! 000 kr.

I.

-

I. Samordnad upphörd
+973 000 kr.
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Län
(personal)

Länsstyrelsernas
yrkanden

Föredragandens
överväganden

Västmanlands
län
(118)

I. Till Västerås och
Sala fögderier
yrkas tre resp.
en handläggare
2. 132 000 kr. yrkas
för säkerhetsfrämjande åtgärder.
bildande av fackbibliotek m. tl.
engångsutgifter.

I. -

3. -

Kopparbergs
län
(145)

1. För kostnader i samband med flyttning
till nya lokaler av
Mora fögderi begärs
540000 kr.

2. För diverse inventarier yrkas ett engångsbelopp om
100000 kr. och för
ökade omkostnader för
inrikes resor m.m.
begärs 90 000 kr.
3.

2. Under ans lagsposten Diverse
ändamål har
47 000 kr. avsatts för säkerhetsfrämjande åtgärder vid
Västerås fögderi.
3. Samordnad uppbörd
+ 738 000 kr.

I. 500 000 kr.
har avsatts
under anslagsposten
Diverse ändamål.
2. -

3. Samordnad uppbörd
+ 1812000 kr.

Gävleborgs län
(142)

I. -

I. Samordnad uppbörd
+ 1 130 000 kr.

Västernorrlands
län
(131)

1. För diverse inventarier yrkas ett engångsbelopp om
155 000 kr. och
för ökade lokalvårdskostnader begärs 45 000 kr.
2. -

I. +45000 kr.
för ökade lokalvårdskostnaderi
Sollefteå
fögderi.

Jämtlands län
(69)

1. Till granskningsenheten yrkas två handläggartjänster.
2.

2. Samordnad uppbörd
+997000 kr.

I.

2. Samordnad uppbörd
+717000 kr.
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Lin

(personal)

Vastcrbottens
län
(125)

Norrbottens län
( 130)

Finansdepartementet

Länsstyrelsernas
yrkanden

Föredragandens
överväganden

I. Till Lycksele fögderi
yrkas en handläggartjänst och till Vilhelmina fögderi en
kontoristtjänst. Vidare yrkas medel för
fyra tandskanslister
till fögderierna gemensamt.
2. -

I. -

I. -
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2. Samordnad uppbörd
+I 183 000 kr.
I. Samordnad upp-

börd
+I 138 000 kr.

Med hänvisning till sammanställningarna hemställer jag att regeringen
föreslår riksdagen

att till Lokala skattemyndigheterna för budgetåret 1985/86 anvisa
ett förslagsanslag av 838 492 000 kr.

B 3. Kronofogdemyndigheterna

1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

539717105
531633000
551539000

Kronofogdemyndigheternas verksamhet avser dels det allmännas fordringar för skatter, böter, allmänna avgifter m. m., dels ärenden som anhängiggörs av enskilda rättsägare. Den förra ärendegruppen dominerar.
Kronofogdemyndigheternas indrivningsverksamhet regleras bl. a. i utsökningsbalken i vilken det finns bestämmelser om exekutiv försäljning av fast
egendom. Dessutom är kronofogdemyndighet skyldig att handlägga ärenden enligt lagen (1970:741) om statlig lönegaranti vid konkurs. Fr. o. m.
den t januari 1980 är vissa kronofogdemyndigheter tillsynsmyndigheter
enligt 42 § konkurslagen (1921 :225) och har i denna egenskap tillsyn över
förvaltningen i konkurser.
För den exekutiva verksamheten är landet indelat i kronofogdedistrikt. I
varje distrikt finns en kronofogdemyndighet med en kronodircktör eller
kronofogde som chef. lnom länet åligger det länsstyrelsen särskilt att ta
befattning med bl. a. beskattningsväsendet, uppbördsväsendet och exekutionsväsendet. Riksskatteverket är centralmyndighet för administration av
exekutions väsendet.

I landet finns 81 kronofogdedistrikt med sammanlagt ca 2 800 tjänster.
3
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Anslagsframstiil/11i11gar11a
Länsstyrelsernas anslagsframställningar för kronofogdemyndighett!rna
för budgetåret 1985/86 innehåller som huvudförslag en anslagsnivå som
utgör pris- och löneomräknat anslag för budgetåret 1984/85 minskat med
2 %. Medelsbehovet enligt detta alternativ ökar med 22 129000 kr.
Åtskilliga länsstyrelser har yrkat att huvudförslaget. dvs. en minskning
med 2%, inte skall tillämpas vid resurstilldelningen för budgetåret 1985/86.
Några län har redovisat en tillämpning av huvudförslaget som innebär att
medelstilldelningen reduceras med 5 % under en treårsperiod. Verksamheten är strikt reglerad i lagar och förordningar varför kronofogdemyndigheternas möjligheter till rationaliseringar och omprioriteringar är begränsade.
Bristen på resurser har medfört ökade balanser och längre handläggningstider.
Länsstyrelserna yrkar ca 30 nya tjänster samt ca 2,6 milj.kr. i lönemedcl
för tillfälliga insatser. Länsstyrelserna i Malmöhus och Göteborgs och
Bohus län yrkar att de medel som avsatts för särskilda insatser för bekiimpande av ekonomisk brottslighet permanent läggs in i de ordinarie löneanslagen.
Länsstyrelsernas yrkanden om personalförstärkningar m. m. innebär att
medelsbehovet ökar med 35 576000 kr.

Riksskatte1•erkets yttrande
Riksskatteverket har yttra! sig över länsstyrelsernas anslagsframställningar för kronofogdemyndigheterna.
Vetket konstaterar att arbetsmängden inom kronofogdemyndigheternas
arbetsområde fortfarande är stor. Trots en ökad satsning på komplicerade
indrivningsfall och införandet av det ADB-baserade redovisningssystemet
för exekutionsväsendet <REX) m. m. fortsätter.de restförda beloppen att
ligga kvar på en hög nivå. Antalet inkomna mål minskar. Detta gäller både
allmänna och enskilda mål.
Riksskatteverket. avstyrker att huvudförslaget ·genomförs vid kronofogdemyndigheterna.
Riksskatteverket framhåller att en reform~rrng av kronofogdemyndigheternas arbeisorganisation är angelägen för all komma till rätta med den
ojämna fördelningen av resurserna i förhållande till arbetsvolymerna. Verket anser att indrivningsarbetet sannolikt skulle· klaras godtagbart om
landets samlade resurs.er omfördelades mellan kronofogdemyndigheterna.
Om statsmakternas ställningstagande till riksskalteverkets förslag till ändrad arbetsorganisation för kronofogdemynciigheterna dröjer bör viss omfördelning kunna ske enligt den metod sorri tillämpats un<;ler budgetåret
1984/85. Omförd~lningen bör enligt verket ske inom ramen för totalt sett
oförändrade medel.
Riksskatteverket tillstyrker att medlen för .bekämpande av ekonomisk
brottslighet permanent läggs in i de ordinarie lön!;!anslagen för kronofogdemyndigheterna i Stockholm, Göteborg och Malmö.
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Verket konstaterar att flertalet yrkanden om tjänster uch särskilda medel redan tillgodosetts genom riksskatteverkets beslut om fördelning av de
medel som ställts till förfogande för budgetåret 1984/85.
Föredragandens öven•äganden

Kronofogdemyndigheternas huvudsakliga arbetsuppgifter är verkställighet i allmänna mål - skatter, böter och avgifter - och enskilda mål. Vad
gäller statsverkets fordringar uppgick beloppet att indriva i oktober 1984
till drygt 15 miljarder kr. Samtidigt sjunker antalet inkomna mål. Speciella
åtgärder har också vidtagits för att underlätta kronofogdemyndigheternas
verksamhet. Jag tänker då framför allt på införandet av det s. k. REX-systemet och påminnelseförfarandet. En stor del av de besparingar som
REX-systemet förväntades leda till har ännu inte effektuerats.
Jag avser vidare i dagarna föreslå regeringen att för riksdagen presentera
ett förslag till utvidgning av det allmännas möjligheter att ta i anspråk
återbetalningar av skatter och avgifter för betalning av fordringar som det
allmänna har på återbetalningsberättigade personer. Enligt förslaget skall
avräkning kunna ske mot så gott som alla fordringar på skatter, avgifter
och böter som överlämnats till kronofogdemyndigheterna för indrivning.
Förslaget innebär ett viktigt led i strävandena att effektivisera kronofogdemyndigheternas arbete. Återbetalningarna av skatter och avgifter uppgår
årligen till ca 50 miljarder kr. Mot detta belopp skall ställas det allmännas
fordringar på ca 15 miljarder kr. Även skatteindrivningsutredningens (B
1981 :02) arbete syftar till att effektivisera kronofogdemyndigheternas
verksamhet. Utredningen ser f. n. över reglerna för bevakning av statens
rätt som borgenär vid indrivning.
Riksskatteverket har lämnat ett förslag till ändrad arbetsorganisation för
kronofogdemyndigheterna. Förslaget syftar bl. a. till att undanröja den
ojämna fördelningen av resurser i förhållande till arbetsvolymerna. Parallellt med riksskatteverkets utredningsverksamhet har även riksdagens
revisorer genomfört en granskning av exekutionsväsendet. Granskningen
har främst avsett frågan om hur kronofogdemyndigheterna använder sina
personalresurser vid handläggning av allmänna mål. Revisorerna föreslår
bl. a. att kronofogdemyndigheterna organisatoriskt knyts till den regionala/lokala skatteadministrationen. Revisorerna anser att riksdagen bör
begära att regeringen snarast lägger fram en principplan för skatte- och
exekutionsväsendets organisation. I avvaktan på detta bör enligt revisorernas uppfattning kronofogdemyndigheternas distriktsindelning lämnas oförändrad.
I sitt av riksdagen godkända betänkande (SkU 1984/85:3) delar skatteutskottet revisorernas uppfattning om att skatte- och exekutionsväsendet behöver förbättras. Utskottet understryker att det i första hand är
angeläget att snabbt få till stånd en mera välfungerande och effektiv skatteförvaltning. I avvaktan på kompletterande utredningar bör frågan om
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landets inledning i kronofogdedistrikt anstå. Däremot kan, enligt utskottets mening, exekutionsväsendets arbets- och personalorganisation under
tiden successivt anpassas till nya förutsättningar.
Regeringen har, som utskottet också konstaterar, redan uppmiirksammat behovet av förbättringar av skatteförvaltningens organisation. En särskild utredare skall senast den I juli 1985 presentera förslag till hur en
effektivare skatteförvaltning skall åstadkommas. Jag delar utskottets uppfattning om att denna fråga f.n. framstår som mest angcliigen att lösa.
Frågan om exekutionsväsendets framtida organisation bör anstå tills vidare. För skatteindrivningsutredningens arbete har frågan om kronofogdemyndigheternas storlek viss betydelse. Utredningens arhete kan därför
komma att bidra till att frågan om landets indelning i kronofogdedistrikt
ytterligare belyses.
Eftersom ett eventuellt beslut om ändrad arhetsorganisation sflledes
dröjer bör - inom ramen för nuvarande organisation - åtgiirder vidws för
att lindra effekterna av den ojämna resursfördelningen myndighett:rna
emellan. Under innevarande budgetår har riksskatteverket haft i uppdrag
att fördela 6 milj.kr. mellan kronofogdemyndigheterna. Riksskatteverket
har tillfört de resurssvaga kronofogdemyndigheterna, dvs. de myndigheter
som relativt sett har en stor arbetsbörda i förhållande till personalstyrkan,
extra resurser. Jag har erfarit att metoden fungerat väl. I sammanstiillningarna över medelstilldelningen för resp. län har jag under anvisade
medel för budgetåret 1984/85 inkluderat de extra resurser som tillförts
genom riksskatteverkets beslut. Jag föreslår att riksskatteverket får i uppgift att fördela medel även under budgetåret 1985/86. Även under budgetåret 1985/86 bör kronofogdemyndigheterna i viss mftn undantas från tilllämpningen av huvudförslaget. I förslaget till statsbudget för niista budgetår har jag, som framgår av sammanställningarna, beräknat medel för kronofogdemyndigheterna enligt ett ettårigt huvudförslag, vilket innebiir att
anslaget efter pris- och löneomräkning minskas med ~ ',+ dvs. med totalt
10,4 milj.kr. Samtidigt bör 5 milj.kr. återföras och ställas till riksskatteverkets disposition under anslagsposten Diverse ändamål.
Dessa åtgärder kan i vissa fall visa sig otillräckliga. Vid vissa mindre
distrikt med endast en kronofogdetjänst kan det av olika skäl vara förenat
med svårighet att återbesätta tjänsten som kronofogde när denna blivit
vakant. Ett lämpligt tillvägagångssätt bör, i dessa och liknande situationer,
vara att den lediga chefstjänsten vakantsätts. Vissa administrativa funktioner t. ex. den övergripande ledningsfunktionen, planering och budgetfrågor bör förläggas till en annan kronofogdemyndighet i länet. Chefen för
denna myndighet bör samtidigt förordnas att fullgöra de uppgifter som
åvilar kronofogde vid myndigheten där chefstjänsten är vakant.
Länsstyrelserna i Malmöhus och Gävleborgs län har yrkat att huvudförslaget skall tillämpas på så sätt att anslagsnivån minskas med 5 % under
en treårsperiod. Det bör ankomma på riksskatteverket att beakta detta vid
sitt beslut om fördelning av de särskilda medlen.
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Kronofogdemyndigheterna i Stockholm. Göteborg och Malmö har under
ett antal år efter framställning till regeringen fått disponera särskilda resurser för bekämpande av den ekonomiska brottsligheten. Enligt vad jag
erfarit är resultatet av dessa satsningar gott. Jag föreslår därför att de
tillfälliga förstärkningarna nu permanent riiknas in i resp. myndighets
löneanslag.
Sedan det s. k. REX-systemet införts vid samtliga kronofogdemyndigheter vad gäller allmänna m<°1I hör det s. k. REX-projektet överföras till
riksskatteverkets organisation för att sköta driften av systemet. Jag föresl<°ir därför att anslagsposten Kostnader för datamaskintid reduceras med
8. I milj.kr. och att beloppet stiills till riksskatteverkets disposition.
Den I januari I98 I höjdes grundavgiften för utsökningsmål senast. Med
hänsyn till den tid som förflutit sedan dess avser jag senare föreslå regeringen att denna avgift h(~js fr. 0. m. den I juli 1985.
Ett antal myndigheter har fött medel för anskaffning av nya telefonväxlar. Anskaffningarna ger utrymme för rationaliseringar och driftkostnadsminskningar. Investeringarna skall därför finansieras genom en minskning
av anslaget under en tioårsperiod. Av sammanställningarna över medelstilldelningen för resp. län framgår i vilka fall en sådan reduktion skett.
Under anslagsposten Diverse ändamål. vilken till viss del disponeras av
riksskatteverket. har jag reserverat medel för vissa engångsutgifter.
Mina ställningstaganden till länsstyrelsernas anslagsframställningar,
vilka redovisas närmare i det följande innebär, med bortseende från det
under anslaget beräknade uppbördsmedlen. en medelsanvisning om
560 807 000 kr. Ökningen i förhållande till innevarande budgetår uppgår till
18 655 000 kr. De särskilda uppbördsmedlen beräknar jag till 9 268 000 kr.
Detta innebär en minskning med ca I 251 000 kr. i förhållande till innevarande budgetår.
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Sammanställning
Kronofogdemyndigheterna
Anslag
Förvaltnings- Därav
kostnader
lönekostnader
407 341 000

( 375 877 000)

+25 767 000

( +20 729000)

+14113000

(+12554000)

1984/85
Beräknad
förändring
1985/86:
Länsstyrelserna
Föredraganden
Uppbördsmedel

Ersättning från allmänna
pensionsfonden

1984/85
Beräknad
ändring
1985/86

Därav
engångsutgifter

( + 1455 000)

Lokalkostnader

Exekutiva Diverse
förrättändamål
ningskostn.

Summa

74408000

6678000

53 725000

542152000

+ 5 946 000

+ 766 000

+4485 000

+32 379000

+6303000

+517000

-2 278 000

+ 18 655 000

10 519 000
+ 1251000

+ 1251000

+ 19906000

Nettoutgift

Förvaltnings- Därav
lönekostkostnader
nader

Därav
engångsutgifter

Lokalkostnader

Exekutiva
förrättningskostn.

Summa

Stockholms län

94 821 000
1984/85
Beräknad ändring
1985/86:
Länsstyrelsen
+6376000
Föredraganden +3488000

(87467000)

23499000

2206000

120526000

(+6009000)
(+3153000)

+1361000
+ 1437000

+ 110000
+ 172000

+7847000
+5097000

8258000)

1233000

73000

10194000

5000
5000

+ 987000
+ 332000

101000

12 027 000

8000
8000

+ 524000
+ 385 000

66000

18 223 000

7000

+ 933000
+ 498000

Uppsala län

8888000
1984/85
Beräknad ändring
1985/86:
+ 941000
Länsstyrelsen
Föredraganden + 249000

(

(+ 892000)
(+ 221000)

+
+

41000
78000

+
+

Södermanlands
län

10647000
1984/85
Beräknad ändring
1985186:
+ 482000
Länsstyrelsen
Föredraganden + 303000

(

1279000

9810000)

(+ 281 000)
(+ 267000)

(+ 85000)

+
+

34000
74000

+
+

Östergötlands län

15916000
1984/85
Beräknad ändring
1985/86:
+ 883000
Länsstyrelsen
Föredraganden + 439000

2241000

( 14 798000)

(+ 796000)

(+ 398000)

+
+

43000
54000

+

+ 5000
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kostnader
lönekostnadcr

Därav
engångsutgifter
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Lokalkostnader

Exekutiva
förrättningskostn.

Summa

Jönköpings län
12142000
1984/85
Beräknad ändring
1985/86:
+1111000
Länsstyrelsen
Fi)redraganden + 3.nooo

( 11197000)

1688000

(+ 867000)
(+ 295000)

+ 486000
+ 380000

6 60900())

763 000

(+ 347 000)
(+ 18000())

+ 147000
+ 126000

( 10157000)

1214000

(+ 532()()())
(+ 274000)

+ 141000
+ l56 ()()()

2 535000)

273000

+
+

94000

13924000

9000
7000

+ 1606000
+ 724000

30000

8100000

2000
3000

+ 531 000
+ 335000

89000

12346000

9000
7000

+ 885000
+ 672000

12000

2976000

Kronobergs län
7307000
1984/85
Beräknad ändring
1985/86:
Länsstyrelsen
+ 382000
Föredraganden + 206 ()()()

+
+

Kalmar län
11043000
1984/85
Beräknad ändring
198.'.i/86:
Länsstyrelsen
+ 735 ()()()
Föredraganden + 309000

+
+

Gotlands län
2 691 ()()()
1984/85
Beräknad ändring
1485186:
Länsstyrelsen
+ 97 ()()()
Föredraganden + 79 ()()()

(

(+
(+

82000)
71 ()()())

+

5000
3000

+
+

I 000
I 000

+
+

103000
77000

Blekinge län
6 611 ()()()
1984/85
Beräknad ändring
1985/86:
+I 072000
Länsstyrelsen
Föredraganden + 186000

6101 (){)())

951000

100000

7662000

46000
54000

+ 10000
+ 8000

+I 128000
+ 248000

1836000

72000

15 720000

14000
21000

+ 106000
+ 5000

+ 554000
+ 420000

( 37 528000)

8352000

1746000

50832000

(+ 1361 {)()())
I+ 19430()())

+I 046000
+ 1251000

+137000
+ 136000

+2 795000
+3475000

8478000)

991000

135000

10321000

77000
37000

+ 10000
+ 10000

+2 129000
+ 307000

(

(+ 602000)
(+ 163000)

+
+

Kristianstads län
1984/85
13812000
Beräknad ändring
1985/86:
Länsstyrelsen
+ 462000
Föredraganden + 394 {)()()

( 12871000)
(+ 407000)
(+ 349000)

+

Malmöhus län
40 734()()(1
1984185
Beräknad ändring
1985186:
Länsstyrelsen
+1612000
Föredraganden +2088000

Hallands län
9195 ()()()
1984185
Beräknad ändring
1985186:
+2042000
Länsstyrelsen
Föredraganden + 260000

(

(+1346000)
(+ 233000)

(+640000)

+
+
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Förvaltnings- Därav
kostnader
lönekostnader

Därav
engångsutgifter

Lokalkostnader

Exekutiva
förränningskostn.

Summa

Göteborgs och
Bohuslän
1984/85
41099000
Beräknad ändring
1985/86:
+2435000
Länsstyrelsen
Föredraganden +2 120000

( 38 342000)

7907000

I 124000

50130000

(+2220000)
(+2014000)

+ 343 000
+ 300000

+ 88000
+ 87000

+2866000
+2507000

( 15 053 000)

1923 000

75000

18256000

(+ 473 000)
(+ 402000)

+ 596000
+ 598000

6000
5000

+1169000
+ 1050000

( 10272000)

2 490000

41000

13 823 000

(+ 332000)
(+ 216000)

+ 386000
+ 401000

3000
3000

+ 801000
+ 665000

( 11892000)

1587000

67000

14476000

7000
6000

+1366000
+ 350000

2406000

121000

13 149000

(+ 527000)
(+ 246000)

+ 209000

+ 12000
+ 9000

+ 607000
+ 494000

9541000)

2072000

135 000

12483 000

25000
63000

+ 10000

+ 10000

+ 550000
+ 342000

3 158 000

100000

15 355 000

+ 247000
73000

+208000
+ 8000

+ 1802000
+ 256000

( 12 307000)

2222000

83 000

15555000

(+ 479000)
(+ 321 OOQ)

+ 194000

+ 193000

+ 3000

+ 869000
+ 715000

Älvsborgs län
16 258000
1984/85
Beräknad ändring
1985/86:
+ 567000
Länsstyrelsen
Föredraganden + 447000

+
+

Skaraborgs län
11292000
1984/85
Beräknad ändring
1985/86:
Länsstyrelsen
+ 412000
Föredraganden + 261000

+
+

Värmlands län
12822000
1984/85
Beräknad ändring
1985/86:
Länsstyrelsen
+ 1244000
Föredraganden + 225000

(+ 938000)
(+ 186000)

(+ 133000)

+ 115000
+ 119000

+
+

Örebro län
10622000
1984/85
Beräknad ändring
1985/86:
Länsstyrelsen
+ 595000
Föredraganden + 276000

9938000)

Västmanlands län
10276000
1984/85
Beräknad ändring
1985/86:
+ 515000
Länsstyrelsen
Föredraganden + 269000

(

(+ 457000)
(+ 243000)

+
+

Kopparbergs län
12097000
1984/85
Beräknad ändring
1985/86:
Länssstyrelsen + 1347000
Föredraganden + 321000

(

10916000)

(+ 544000)
(+ 266000)

(+591000)

Gävleborgs län
13 250000
1984/85
Beräknad ändring
1985/86:
+ 672000
Länsstyrelsen
Föredraganden + 516000

+

6000
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Förvaltnings- Därav
kostnader
lönekostnader

Därav
engångsutgifter
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Lokalkostnader

Exekutiva
förrättningskostn.

Summa

Västernorrlands
län
13 303000
1984185
Beräknad ändring
1985186:
Länsstyrelsen
+ 630000
Föredraganden + 402000

( 12 333 000)
(+ 516000)
(+ 336000)

1618000
(+

6000)

30000
69000

+
+

51000

14972000

4000
4000

+ 664000
+ 475 000

45000

7623000

5000
3000

+ 699000
+ 468000

36000

10713 000

3000

+ 469000
+ 368000

76000

19041000

6000
6000

+ 495000
+ 673000

+
+

Jämtlands län
6859000
1984/85
Beräknad ändring
1985/86:
Länsstyrelsen
+ 380000
Föredraganden + 193000

6336000)

719000

(+ 328000)
(+ 170000)

+ 314000
+ 272000

8578000)

1163000

(

+
+

Västerbottens län
9514000
1984/85
Beräknad ändring
1985/86:
Länsstyrelsen
+ 401000
Föredraganden + 289000

(

(+ 277000)
(+ 232000)

68000
76000

+
+

+

Norrbottens län
16142000
1984/85
Beräknad ändring
1985186:
Länsstyrelsen
+ 274000
Föredraganden + 456000

( 14560000)

2823000

(+ 116000)
(+ 375000)

+ 215000
+ 211000

Kostnader
Diverse ändamål Utbildning av
för datapersonal vid
kronofogdemyn- maskin tid
digheterna
1984/85
Beräknad
förändring
1985/86:
Myndigheterna
Föredraganden

Blanketter
och bokföringsmaskiner

+
+

Till regeringens Summa
resp. riksskatteverkets disposition

4990000

34823000

3 157 000

10755000

53 725000

+910000
+450000

+3162000
-5447000

+410000
+253000

+2466000

-2 278 000

Prop. 1984/85: 100 Bilaga 9 Finansdepartementet
Län
(personal)

Länsstyrelsernas
yrkanden

Föredragandens
överväganden

Stockholms län
(678)

I. Till kronofogdemyndigheten i Huddinge
yrkas en kronofogdetjänst, en kronokommisarietjänst samt en
assistenttjänst, till
Sollentuna yrkas en
kronokommissarietjänst
och en assistenttjänst.
till Täby yrkas en ekonomtjänst. Vidare yrkas
625 000 kr. till Stockholm för en arbetsgrupp för komplicerade
indrivningsfall.

I. +I 050000 kr.

Uppsala län
(61)

I. En tjänst som kronofogdesekreterare. två
kronoassistcnstjänster,
två kontorsbiträdestjänster samt en tjänst
som arkivassistent yrkas.

I. -

Södermanlands

I. För anskaffning av
ett kompaktarkiv yrkas ett engångsbelopp,
85 000 kr. Omkostnaderna beräknas öka med
50000 kr.

I. -

I. Till kronofogdemyndigheten i Norrköping yrkas en kronofogdetjänst och en
ekonomtjänst.

I. -

I. Till kronofogdemyndigheten i Jönköping yrkas en ekonomtjänst. Vidare
begärs medel för att
en vakant tjänst vid
myndigheten i Värnamo
skall kunna tillsättas.
2. För anskaffning av
vissa inventarier
yrkas 140000 kr.

I. -

(76)

Östergötlands
län
(113)

Jönköpings län
(85)

Kronober~s

för en särskild arbetsgrupp för bekämpande av
ekonomisk
brottslighet.

2. -

län

(47)
Kalmar län
(74,5)

I. Omkostnaderna beräknas öka med 114 000

kr.
Gotlands län
(19)

I. -

42

Prop. 1984/85: 100

Bilaga 9

Län
(personal)

Länsstyrelsernas
yrkanden

Föredragandens
överväganden

Blekinge län
(46)

I. Medel till ekonomisk
expertis i länsgruppen yrkas, 350 000
kr. Omkostnaderna
beräknas öka med
100000 kr.
2. För kostnader i samband med flyttning
till nya lokaler av
kronofogdemyndigheten
i Karlskrona begärs
330000 kr.

I. -

Kristianstads
län
(96.5)

1. De exekutiva förrättningskostnadema
beräknas öka med
100000 kr.

I. -

Malmöhus län
(281,5)

I. Länsstyrelsen yrkar
att de medel som anvisats för bekämpande av ekonomisk
brottslighet permanent
knyts till kronofogdemyndigheten i Malmö.
2. Till myndigheten i
Helsingborg yrkas
en ekonomtjänst.
3. Länsstyrelsen har anmält behov av ny
telefonväxel till myndigheten i Landskrona.
4. -

I. + I 050 000 kr.
för den särskilda Ekogruppen.

Hallands län
(65)

Finansdepartementet

I. En assistenttjänst
och medel för utökning av den särskilda
arbetsgruppen i Halmstads distrikt. samt
en kronofogdetjänst
och en byrådirektörs· tjänst till Varbergs
distrikt yrkas.
2. För kostnader i samband med flyttning
till nya lokaler av
myndigheten i Halmstad yrkas 500 000 kr.
3. För anskaffning av
diverse inventarier
yrkas 140000 kr.

2. Under anslagsposten Diverse
ändamål har
300000 kr. reserverats.

2. 3. 125000 kr. har
avsatts under
anslagsposten
Diverse ändamål.
4. -20000 kr.
p.g.a. anskaffandet av ny
telefonväxel
till kronofogdemyndigheten
i Trelleborg.
I. -

2. Medel har reserverats under anslagsposten Diverse
ändamål.
3. -
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Län
(personal)

Länsstyrelsernas
yrkanden

Föredragandens
överväganden

Göteborgs och
Bohuslän
(300)

I. Länsstyrelsen yrkar
att de medel som anvisats för bekämpande
av ekonomisk brottslighet permanent knyts
till kronofogdemyndigheten i Göteborg.

I. +I 050000 kr.

Skaraborgs län
(75)

I. -

I. - 35 000 kr.

Värmlands län
(89)

I. För anskaffning av
vissa inventarier m.m.
begärs ett engångsbelopp, 133 000 kr. Omkostnaderna beräknas
öka med 80000 kr.

I. -

Västmanlands
län
(73)

I. Till kronofogdemyndigheten i Köping
yrkas en kronofogdesekreterartjänst.

I. -

Kopparbergs
län
(80)

I. För kostnader i samband med flyttning
till nya lokaler av
kronofogdemyndigheten i Mora yrkas
465000 kr.
2. För anskaffning av
inventarier begärs
126000 kr. Omkostnaderna beräknas öka
med 120000 kr.

I. Medel har avsatts under
anslagsposten
Diverse ändamål.

för den särskilda Ekogruppen.

Älvsborgs län
(112)

p.g.a. anskaffandet av ny
telefonväxel
till kronofogdemyndigheten i
Lidköping.

Örebro län
(76)

2.

-

Gävleborgs län
(92)

I. Lokalvårdskostnadcr
na beräknas öka med
156000 kr.

I. + 156000 kr.

Västernorrlands
län
(94)

I. Till kronofogdemyndigheten i Härnösand yrkas en byråsekreterartjänst
2. Lokalvårdskostnaderna beräknas öka.

I. -

Jämtlands län
(48)

I. En ekonomtjänst yrkas.

2. + 25000 kr.
I. -
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Lin

Länsstyrelserna~

(personal)

yrkanden

\' ästerbottens
län
(65,6)

I. Omkostnaderna beräknas öka med 50 000
kr.

45

Föredragandens
överväganden

). + 31 000 kr.
p.g.a. besparing på lokalkostnader.

Norrbottens län
(106)

Med hänvisning till sammansällningarna hemställer jag att regeringen
föreslår riksdagen
att till Kronofof.:demyndigheterna för budgetåret 1985/86 anvisa ett
förslagsanslag av 551 539000 kr.

B 4. Stämpelomkostnader

1983/84 Utgift
1984/85 Anslag

2924000
2624000

1985/86 Förslag

2534000

Från detta anslag bestrids kostnaderna för postverkets uppbörd av influtna stämpelmedel och tillhandahållande av stämpelmärken.
Kostnaderna för stämpelväsendet under nästa budgetår beräknar jag till
2 534000 kr.
Jag vill i detta sammanhang erinra om att en särskild utredare
(8 1977:06) arbetar med att bl. a. se över reglerna om expeditionsavgift. I
översynen. som i denna del i första hand syftar till att få till stånd ett
förenklat och mer lättöverskådligt system än det nuvarande. ingår att
undersöka möjligheterna till rationalisering av stämpelmedelsuppbörden
samt överväga om stämpelmärkena bör mönstras ut ur ett framtida system.
Utredningsmanm:n räknar med att uppdraget skall kunna vara slutfört vid
årsskiftet 1985-86.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Stii111pe/0111kost11ader för budgetåret 1985/86 anvisa ett förslagsanslag av 2 534 000 kr.
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B 5. Kostnader för årlig taxering m. m.

1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

142213638
117000000
137000000

Från detta anslag betalas f. n. bl. a. ersättningar till ordförande och
kronoombud i taxeringsnämnder enligt 129 § taxeringslagen (1956: 623)
samt kostnader för handräckning på grund av avtal med främmande makt i
vissa beskattningsärenden.
Från detta anslag bör även andra kostnader som kan bli aktuella för
allmän eller särskild fastighetstaxering kunna få bestridas.
Regeringen har genom beslut den 6 december 1984 fastställt det högsta
antal av lekmän förstahandsgranskade deklarationer inom varje län för
vilken ersättning utgår vid 1985 års taxering. Först när ett system med
förenklat deklarationsförfarande för löntagare genomförts kan antalet deklarationer som förstahandsgranskas av lekmän reduceras.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Kostnader för årlig taxering m. m. för budgetåret 1985/86
anvisa ett förslagsanslag av 137 000000 kr.

B 6. Ersättning till postverket m. 0. för bestyret med skatteuppbörd m. m.

1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

36577 549
37400000
43027000

Från anslaget betalas ersättningar till postverket, affärsbankerna, sparbankerna och föreningsbankerna för deras medverkan vid skatteuppbörden. Ersättningarna avser bl. a. uppbörd och redovisning av skatt som
inbetalas genom postverket och bankerna, utbetalning genom postkontoren av överskjutande preliminär skatt samt kostnader för postverkets
bestyr med mervärdeskatten. Från anslaget betalas vidare ersättning till
postverket för de kostnader som uppstår genom att kyrkobokföringsmyndigheterna underrättas om permanenta adressförändringar som har anmälts till posten.
Enligt en promemoria som har upprättats inom postverket beräknas
medelsbehovet för verket för nästa budgetår till 33 607 563 kr. Därav avser
33 332 313 kr. ersättning för post verkets arbete i samband med in- och
utbetalningar av skatt, befordran av frankeringsfria försändelser, bestyret
med mervärdeskatt m. m. samt drygt 275 000 kr. ersättning för information
till folkbokföringsmyndighet.
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Postbefordringsavgifter och inbetalningsavgift i postgirorörelsen har av
postverket beräknats i gällande avgiftsnivå.
Föredragandens överväganden
Med utgångspunkt i postverkets beräkningar och det avtal som har
träffats med bankerna om dessas medverkan i skatteuppbörden förordar
jag att anslaget förs upp i statsbudgetförslaget för nästa budgetår med
43 027 000 kr. Det ankommer emellertid på regeringen att sedermera besluta om de ersättningsbelopp som skall utgå. Detta sker på grundval av
särskilda framställningar som bygger på vederbörandes faktiska medverkan, m.m.
Jag vill i detta sammanhang nämna att ersättning till postverket för
distribution av skattsedlar och förtryckta deklarationsblanketter betalas
från det under sjätte huvudtiteln upptagna förslagsanslaget Ersättning till
post verket för befordran av tjänsteförsändelser.
Jag hemställer all regeringen föreslår riksdagen
all till Ersättning till postverket m.jl. för bestyret med skatteuppbörd m. m. för budgetåret 1985/86 anvisa ett förslagsanslag av
43 027 ()()()kr.
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PRIS-, KONKURRENS- OCH KONSUMENTFRÅGOR

C I. Marknadsdomstolen

1983/84 utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

2252956
2292000
2402000

Marknadsdomstolen handlägger ärenden enligt konkurrenslagen
(1982:729), marknadsföringslagen (1975: 1418), lagen (1971: 112) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden, konsumentkreditlagen (1977: 981), lagen ( 1978: 763) med vissa bestämmelser om marknadsföring av alkoholdrycker och lagen ( 1978: 764) med vissa bestämmelser om marknadsföring
av tobaksvaror, konsumentförsäkringslagen (1980: 38) samt lagen
(1984: 292) om avtalsvillkor mellan näringsidkare.
Marknadsdomstolen består av ordförande och vice ordförande samt tio
andra ledamöter, av vilka fyra är särskilda ledamöter, tre för ärenden om
konkurrensbegränsning och ärenden om avtals villkor mellan näringsidkare
och en för ärenden om marknadsföring och ärenden om avtalsvillkor i
konsumentförhållanden. Till domstolen är knutet ett kansli.
1984/85

Beräknad ändring 1985/86
Marknadsdomstolen

Personal

Föredraganden

9

Anslag
Förvaltningskostnader
(därav lönekostnader)
Lokalkostnader
Engångsanvisning

1767000
(1364000)
525000
2292000

+ 82000
50000)
- 32000
+ 50000

(+

+100000

+ 92000
76000)
- 32000
+ 50000

(+

+110000

Marknadsdomstolen
Under verksamhetsåret 1983 har 34 ärenden inkommit till marknadsdomstolen och 34 ärenden har avgjorts. Domstolen hade den 30 juni 1984
en balans på 31 ärenden. Den genomsnittliga handläggningstiden för alla
typer av ärenden var under år 1983 ca 12 månader.
Marknadsdomstolen föreslår i sin anslagsframställning bl. a. följande.
1. Huvudförslaget skulle för marknadsdomstolen innebära en anslagsminskning på ca 47000 kr. och skulle därmed efter hand kräva att antalet
sekreterare minskas från tre till två. Konsekvenserna härav skulle bli
ökade handläggningstider och växande ärendebalanser. Domstolen har
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genom ny lagstiftning tillförts ytterligare ärendetyper och kan därför i
stället behöva tillföras ytterligare medel. Domstolen hemställer att huvudförslaget inte skall genomföras.
2. Pris- och löneomräkning m.m. 82 000 kr.
3. Domstolen yrkar 50000 kr. i engångsanvisning för fortsatt utgivning
av domstolens avgöranden.

Föredragandens överväganden
Mot bakgrund av de skäl domstolen anför har inte något huvudförslag
tillämpats.
Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen
föreslår riksdagen
att till Marknadsdomstolrn för budgetåret 1985/86 anvisa ett förslagsanslag av 2 402 000 kr.

C 2. Näringsfrihetsombudsmannen

1983/84 utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

5 927 355
6005000
6216000

Näringsfrihetsombudsmannen (NO) handhar uppgifter som tillkommer
honom enligt konkurrenslagen (1982: 729) och förordningen (1982: 1048)
med instruktion för NO.
NO biträds i sin tjänsteutövning närmast av en ställföreträdare. Verksamheten är uppdelad på rotlar, vilka omfattar olika branscher av näringslivet.
1984/85

Beräknad ändring 1985/86

NO
Personal

Föredraganden

31

Anslag
Förvaltningskostnader
(därav lönekostnader)
Lokalkostnader

5 563000
(5164000)
442000

6005000

+:!21000
(+180000)
+ 5000

(+ 185 000)
+ 5000

+226000

+211000

+206000

Näringsfrihetsombudsmannen
Under de senaste 10-15 åren har antalet ärenden hos NO visat en
stigande trend. Denna utveckling har blivit särskilt markant genom de nya
uppgifter som tillkommit genom den nya konkurrenslagen. Antalet ären4 Riksdagen 1984185. 1 sam/. Nr 100. Bila}fa 9
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den i balans tenderar också att öka. NO bedömer därför att den nuvarande
anslagsnivån måste behållas för att NO tillfredsställande skall kunna fullgöra de krav som ställs på verksamheten.
NO anför i sin anslagsframställning bl. a. följande.
I. Huvudförslaget skulle för NO innebära en minskning av anslaget med
125 ()()()kr., vilket ungefär motsvarar en tjänst.
2. Pris- och löneomräkning 226000 kr.

Föredragandens ö1·er1•äga11den
Med hänsyn dels till all näringsfrihetsombudsmannen visat stor återh~11l
samhet med lokalkostnaderna genom all inrymma en större personal i
befintliga lokaler, dels till en ökande ärendemängd till följd av den nya
konkurrenslagen har jag räknat med ett begränsat huvudförslag innebärande en besparing på en procent.
Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen
föreslår riksdagen
all till Näringsfrilzetsomb11ds111a1111e11 för budgetåret 1985/86 anvisa
ett förslagsanslag av 6216000 kr.

C 3. Statens pris- och kartellnämnd
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

35201970
34 275 000
35497000

Statens pris- och kartellnämnd (SPK) är central förvallningsmyndighet
för frågor rörande prisövervakning och har till uppgift all följa utvecklingen av och främja allmän kännedom om pris- och konkurrensförhållanden
inom näringslivet med undantag av bank- och försäkringsväsendet. SPK
skall föra kartell- och marknadsregister samt utföra sådana utredningar
som behövs för den löpande pris- och konkurrensövervakningen och för
tillämpning av konkurrenslagen ( 1982: 729) och lagen ( 1971: 112) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden. SPK administrerar sådana prisregleringar, som kan beslutas när allmänna prisregleringslagen ( 1956: 236) är i
tillämpning.
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SPK'
Personal

51

Föredraganden

174

+3

28942000
(25916000)
5 333 000

+1890000
(+1531000)

+I 032000
(+ 969000)
+ 190000

34275000

+1890000

+1222000

Anslag
Förvaltningskostnader
(därav lönekostnader)
Lokalkostnader

Statens pris- och kartellnämnd
SPK redovisar ett huvudförslag i enlighet med regeringens anvisningar
men begär medel enligt ett konsolideringsförslag som utgår från ett prisoch löneomräknat anslag utan någon minskning med 2%. Vidare begärs
resurser för ökade arbetsuppgifter, bl. a. i samband med jordbruks- och
fiskprisregleringama, som tillkommit efter beslutet om de särskilda besparingar som genomförts under senare budgetår. Ett genomgående drag för
många av de uppgifter som SPK har är att de kräver en samlad överblick
över hela det svenska näringslivet. Tidigare har omprioriteringar kunnat
ske så att vissa områden har lämnats utan ingående bevakning. Sådana
luckor i baskunskaper om marknadsförhållanden framstår alltmer som en
begränsande faktor i nämndens pris- och konkurrensövervakande verksamhet, bl. a. mot bakgrund av de ökade krav på utredningsverksamheten
som följer av den nya konkurrenslagen.
SPK föreslår i sin anslagsframställning bl. a. följande.
I. Huvudförslag 35 334 000 kr.
2. Pris- och löneomräkning 1780000 kr.
3. För konsolidering av verksamheten begärs undantag från 2 % besparingen (+721000 kr.).
4. För utökade arbetsuppgifter inom ramen för jordbruks- och fiskprisregleringama och utredningar för statliga myndigheter om kostnadsmässiga konsekvenser av förslag till nya eller ändrade regler begärs tre tjänster
i högst F 15 samt medel för databearbetningar av dessa kostnadsberäkningar (+530000 kr.).

Föredragandens överväganden
Jag har beräknat statens pris- och kartellnämnds anslag med utgångspunkt i nämndens huvudförslag.
Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen
förslår riksdagen
att till Statens pris- och kartellnämnd för budgetåret 1985/86 anvisa
ett förslagsanslag av 35 497 000 kr.
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C 4. Konsumentverket
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

40887393
43215000
45651000

Konsumentverket är central förvaltningsmyndighet för konsumentfrågor och har till uppgift att stödja konsumenterna och förbättra deras
ställning på marknaden. I anslutning härtill fullgörs de uppgifter som enligt
marknadsföringslagen ( 1975: 1418) och lagen (1971: 112) om avtals villkor i
konsumentförhållanden ankommer på konsumentombudsmannen. Verket
fullgör vidare uppgifter enligt konsumentkreditlagen ( 1977: 981). konsumentförsäkringslagen ( 1980: 38) och förordningen ( 1979: 638) om statligt
stöd till glesbygd.
Verket leds av en styrelse. Chef för verket är en generaldirektör. Denne
är tillika konsumentombudsman <KO).
Medel för konsumentverkets verksamhet anvisas i programtermer. Följande programindelning har gällt hittills
I. Marknadsinriktade aktiviteter
2. Systeminriktade aktiviteter
3. Allmäu information
4. Varuprovningar m.m. på uppdrag
Konsumentverket har i en skrivelse till regeringen den 27 juli 1984
hemställt att regeringen medger att organisationen inom informationsfunktionen vid verket ändras samt att benämningen på program 3 ändras från
Allmän information till Tidskrifter. Regeringen har genom förordning om
ändring i förordningen ( 1976: 429) med instruktion för konsumentverket
godkänt huvuddragen i förslaget till omorganisation. Förändringen innebär
all programmen får ökat ansvar för informationen inom sina respektive
områden. Informationsbyrån har omorganiserats till en tidskriftsenhet med
ansvar för utgivning av verkets periodiska tidskrifter. Ansvaret för förlagsproduktionen har lagts på respektive program. Vidare har e!I informationssekretariat direkt knutet till verkschefen inrättats. Förändringen medför
sålunda att benämningen på program 3 bör ändras från Allmän information
till Tidskrifter.
Programmet Varuprovningar m.m. på uppdrag redovisas under en förslagsvis betecknad anslagspost med ett formellt belopp på I 000 kr. Under
denna post redovisas kostnader och intäkter för verkets uppdrags verksamhet. Anslagsposten får inte belastas. För att lösa tillfälliga likviditetsproblem för uppdragsverksamheten disponerar konsumentverket en rörlig kredit hos riksgäldskontoret på f. n. högst 300000 kr.
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Programsammanställning
I 000-tal kronor

I. Marknadsinriktade
aktiviteter
2. Systt."minrikiade
;iklivileter
3. 1\llmiin information \fr. o. m.
19R5/R6 beniimnt
Tidskrifter)
4. Varuprovningar
rn. m. pft uppdrag
Summa kostnader
Avgår intiikter under
anslaget
Summa anslag

1984/!\5

1985/Rf>

Anslag

Konsumentverkel

::!676::!

333M

3::!446

10746

13 271

13058

13!\41

R736

8576

Föredraganden

I

I

51400

55372

54081

R 185

8430

8430

1

46942

45651

43215

Kons11ment1·erk<•t
Konsumentverket har i sina anslagsheräkningar utgått från huvudförslaget. Verket begär härutöver en tillfällig resursförstärkning med anledning
av den föreslagna konsumenttjänstlagen.
Konsumentpolitiken ses f. n. över av en kommitte <Fi 1983: 03). Översynen skall vara slutförd den 30 april 1985. Konsumentverket föreslår
därför inga väsentliga förändringar av verksamhetens inriktning. Frågor
om hushållens ekonomi och om produktsäkerhet prioriteras liksom tidigare och kommer att ta i anspråk en allt större del av resurserna. Lagtillliimpningen kommer i större utsträckning alt inriktas mot sådana frågor.
Verket påtalar att en fortsatt medelstilldelning under planeringsperioden
enligt huvudförslaget medför amhitionssänkningar när det gäller marknadshevakning. utredningsverksamher. produktion av informations- och
utbildningsmaterial. produktsäkerhetsarhete, utbildning och varuförsörjning. Genom rationaliseringar. främst minskning av lokalkostnaderna. beräknar verket dock kunna begränsa den del av resursminskningarna som
rör den operativa verksamheten.
Programmet Marknadsinriktade aktiviteter
I.
2.
3.
som

Huvudförslag 33014000 kr.
Pris- och löneomräkning I 318 000 kr.
Verksamheten under programmet kommer att koncentreras på frågor
rör större ekonomiska risker. produktsäkerhet och energibesparingar.

1
Exkl. medel som regeringen den 14 juni 1984 har beslutat tillföra konsumentverket
for åtgiirdcr i samband med hemkonsulentorganisationens avveckling.
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Utsatta gruppers intressen kommer att beaktas särskilt. Av resursskäl
kommer fler inkomna ärenden än tidigare att avslutas utan åtgärd. Den
föreslagna konsumenttjänstlagen kommer att medföra behov av särskilda
medel för personal eftersom tidigare överenskommelser angående avtalsvillkor på tjänsteområdet måste ses över. Konsumentverket begär två
extra tjänster för dessa uppgifter ( + 350000 kr.). Konsumentverket stryker
under att det är angeläget att särskilda resurser sätts av under en begränsad
tid för att lagens genomslag inte skall fördröjas.
Programmet Systeminriktade aktiviteter
1. Huvudförslag 13 271 000 kr.
2. Pris- och löneomräkning 508000 kr.
3. Det långsiktiga utvecklingsarbete som bedrivs under programmet
inom områdena hushållsekonomi. glesbygd, utbildning inom ungdomsskolan och stöd till lokal konsumentverksamhet kommer att fortsätta och ta
merparten av de disponibla resurserna i anspråk. Inom de prioriterade
områdena koncentreras arbetet i än högre grad på de konsumentproblem
som särskilt utsatta grupper har.

Programmet Tidskrifter
1. Huvudförslag 8 736 000 kr.
2. Pris- och löneomräkning 455 000 kr.
3. Verksamheten under programmet omfattar utgivningen av verkets
periodiska tidskrifter samt samordning m. m. av verkets marknadsföring
av publikationer etc. Upplagorna för tidningarna Råd och Rön samt Konsumenträtt och Ekonomi förväntas bli oförändrade under budgetåret
1985/86.

Programmet Varuprovningar m.m. på uppdrag
Programmet omfattar varuprovningar m.m. som verket mot betalning
åtar sig att utföra. Syftet med uppdragsverksamheten är att främja utvecklingen av bra konsumentvaror.
Uppdragsverksamheten har vuxit under de senaste budgetåren. Under
innevarande budgetår beräknas ökningen bli 10 %. Verket eftersträvar
motsvarande ökning under budgetåret 1985/86.
Intäkter under anslaget
Konsumentverkets verksamhet finansieras till nära 20 % genom intäkter
från försäljning av publikationer m.m. Konsumentverket beräknar att intäkterna under budgetåret 1985/86 kommer att uppgå till 8 430 000 kr.
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Fiiredragandens ii1·en·iir.:1111den
Konsumentpolitiken ses f. n. över av den konsumentpolitiska kommitten <Fi 1983: 03). Översynen skall vara slutförd den 30 april 1985. I avvaktan på resultatet av det arbetet iir inga väsentliga förändringar av konsumentpolitiken aktuella.
Jag vill erinra om att förutom det övergripande arhete som sålunda pågår
regeringen har vidtagit åtgiirder för förstärkning av konsumentskyddet
inom speciella omr{1den. Viktiga reformer vilka hör till justitiedepartementets verksamhehomrr1de gäller hl. a. fastighetsmäklarnas verksamhet och
konsumenttjänster och konsumenternas köp av varor. Vidare har inom
hostadsdepartemcntcts verksamhetsområde f1tgärder vidtagits för utvidgat
konsumentskydd vid nyhyggnad av gruppbyggda småhus.
Jag har heriiknat konsumentverkets anslag med utgångspunkt i huvudförslaget. Jag har inget att crinr;i mot de prioriteringar verket redovisar.
Konsumentverket har bcgiirt en tillfällig resursförstärkning för insatser
verket anser nödviindiga med anledning av konsumenttjänstlagen. Givetvis iir det angeläget att lagen snabbt får genomslag på marknaden. Jag delar
därför verkets bedömning att omförhandlingar m.m. av avtalsvillkor bör
ske tämligen omgående. Jag utgår ifrån att utrymme för verkets arbete med
anledning av konsumenttjänstlagen kommer att finnas genom att verkets
intäkter bedöms bli n{1got högre i\n vad jag beräknade föregående budgetår.
Hemkonsulentorganisationen avvecklas den I januari 1985. Regeringen
har beslutat att konsumentverket för tiden den I januari-den 30 juni 1985
skall tillföras 750000 kr. för att övergångs vis kunna fullfölja de arbetsuppgifter som ålegat hemkonsulenterna. Jag har beräknat 1.5 milj. kr. för
dessa uppgifter under anslaget för budgetåret 1985/86.
Med hänvisning till vad jag har anfört och till sammanställningen hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen
att till K1111.1wne11t1·erket för budgetåret 1985/86 anvisa ett förslagsanslag av 45 651 000 kr.

C 5. Allmänna reklamationsnämnden
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

7832093
7881000
8262000

Allmänna reklamationsnämnden har till uppgift att på begäran av enskild
konsument pröva tvister mellan konsument och näringsidkare rörande
vara eller tjänst samt rekommendera hur tvisten bör lösas. Nämnden skall
dessutom på begäran av domstol avge yttrande enligt lagen (1974: 8) om
riittcgfmgcn i tvistemål om mindre värden.
Chef för nämnden är en heltidsanställd ordförande.
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Beräknad ändring 1985186
Allmänna
reklamationsnämnden

Föredraganden

7399000
(6456000)
482000

+6IOOOO
1+225 000)
+ 20000

+301000
(-415 000)1
+ 20000
+ 60000

7881000

+630000

+381000

39

Anslag
Förvaltningskostnader
(därav lönekostnader)
Lokalkostnader
Engångsanvisning

1

Korrigering till följd av att myndigheternas resursanvändning förändrats.

Allmänna reklamationsnämnden

Under budgetåret 1983/84 kom 7914 ärenden in till nämnden. Detta är en
ökning med 2 % i jämförelse med föregående budgetår. Rådgivning i
reklamationsfrågor och hjälp att få till stånd förlikning mellan parterna
utgör en omfattande del av arbetet vid nämndens kansli. Under budgetåret
har 3 234 ärenden avgjorts av kansliet. Antalet nämndbeslut har uppgått till
4601. Ärendebalansen vid utgången av budgetåret 1983/84 var 2429. Det är
en ökning med 79 ärenden i jämförelse med föregående år. Genomförda
undersökningar visar att näringsidkarna i mycket stor utsträckning ger
konsumenterna de rättelser som nämnden rekommenderar.
Allmänna reklamationsnämnden anför i sin anslagsframställning bl. a.
följande.
I. Huvudförslag 8 176 000 kr.
2. Pris- och löneomräkning m. m. 462000 kr.
3. Nämnden påtalar att dess verksamhet helt styrs av konsumenternas
efterfrågan på hjälp när det gäller att lösa tvister. Nämnden utgår i sin
medclsberäkning från ett pris- och löneomräknat anslag. dvs. från att
huvudförslaget inte skall genomföras. Även vid en sådan anslagstilldelning
bedöms ärendebalansen och handläggningstiderna öka. För att motverka
denna utveckling planeras bl. a. rationaliseringar och en översyn av de
värdegränser nämnden f. n. tillämpar för att ta upp ett ärende till prövning.
Nämnden yrkar vidare medel för besiktningar, inköp av kontorsutrustning
m.m. (+168000kr.)
FramställninR om förenklad handlä[?[?lling

Allmänna reklamationsnämnden har i en skrivelse till regeringen den 17
oktober 1984 bl. a. föreslagit ändringar i nämndens instruktion som gör det
möjligt för nämndens kansli att avvisa ärenden i vilka konsumentens talan
uppenbarligen inte kan bifallas samt att tillämpa förenklad prövning om
utgången i ärenden är uppenbar. Frågan bereds inom finansdepartementet.
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Föredragandens överl'äganden
Allmänna reklamationsnämndens verksamhet är beroende av konsumenternas behov av att få tvister lösta. Det är svårt att bedöma vilka
förändringar i verksamhetens omfattning som blir aktuella från år till år.
Nämnden bedömer att ärendetillströmningen kommer att öka.
Nämnden har redovisat åtgärder som syftar till att uppnå besparingar i
verksamheten. Jag bedömer att anslaget kan beräknas med utgångspunkt i
huvudförslaget. Jag har vidare engångsvis beräknat medel för anskaffning
av viss kontorsutrustning som möjliggör en effektivisering av nämndens
arbete.
Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen
föreslår riksdagen
att till Allmänna reklamationsniimnden för budgetåret 1985/86 anvisa ett förslagsanslag av 8 262 000 kr.
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VISSA CENTRALA MYNDIGHETER M. M.

D I. Byggnadsstyrelscn
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

1000
I 000

Byggnadsstyrclscn är central förvaltningsmyndighct för ärenden om anskaffning av lokaler för statliga myndigheter och förvaltning av statliga
fastigheter.
I byggnadsstyrclscns uppgift ingår främst att förvalta de fastigheter som
är upptagna i verkets förmögenhetsredovisning. att anskaffa lokaler för
statsmyndigheterna och utreda behovet av statliga byggnadsprojekt i den
mån dessa uppgifter inte ankommer på annan myndighet. att efter uppdrag
projektera, utföra och inreda byggnadsprojekt för statens räkning samt att
genom utvecklings- och normeringsarbete verka för rationaliseringar och
besparingar i fråga om byggande och fastighetsförvaltning för statens räkning.
Verket leds av en styrelse. Chef för verket är en generaldirektör som
också är ordförande i styrelsen. Den centrala förvaltningen är uppdelad på
sju byråer, nämligen en utredningsbyrå, en projekteringsbyrå, en byggnadsbyrå. en utrikesbyrå. en fastighetsbyrå. en teknisk byrå samt en
administrativ byrå. Härtill kommer ett planerings- och budgetsekretariat.
en inredningssektion, en personaladministrativ enhet samt ett revisionskontor. Vidare finns fem regioner, södra, västra. östra, mellansvenska och
norra med regionkontor i resp. Lund. Göteborg, Stockholm. Uppsala och
Umeå. Regionkontoren i Lund. Stockholm och Uppsala har enheter för
byggnadsverksamhet i egen regi. Inom byggnadsstyrelscn fanns vid utgången av budgetåret 1983/84 sammanlagt ca 2 160 anställda vilket är 75
färre än vid utgången av budgetåret innan. Av de anställda ingick ca I 520 i
den regionala organisationen. Av dessa var ca 750 sysselsatta med fastighetsdrift och ca 400 med byggnadsverksamhet i egen regi.
Omfattningen av byggnadsstyrelsens administration fastställs av regeringen. I statsbudgeten förs endast upp ett formellt anslag av 1 000 kr.
Byggnadsstyrelsen redovisar sin verksamhet uppdelad på huvudområdena: Lokalhållning, Fastighetsförvaltning. Anskaffning, Egen regi, Inredning samt Övrig verksamhet. Härtill kommer för verksamheten gemensamma funktioner. Kostnaderna för byggnadsstyrelsens verksamhet har
indelats i dels direkta kostnader. dels indirekta kostnader. Med indirekta
kostnader avses administrationskostnader som slutligt fördelas på de
nämnda huvudområdena.
Kostnaderna finansieras på följande sätt: Lokalhållning från hyresin-
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täkter. Fastighetsförvaltning från hyresintäkter. uppdragsintäkter och anslag för energibesparande åtgärder m.m .. Anskaffning från anslag till byggnadwerksamhet, uppdragsintäktt:r m.m., Inredning från inredningsanslag
och uppdragsintäkter, Övrig verksamhet med uppdragsintiikter. parkeringsavgifter m.m.
Byt:gnadsstyre/sen

Byggnadsstyrelsens huvuduppgifter - fastighetsförvaltning och lokalanskaffning - styrs av utvecklingen inom de statliga verksamhetsgrenar
för vilka verket är ansvarig för lokalhållningen. Detta innebär att uppgifterna inom dessa områden inte primärt kan styras genom förslag från
byggnadsstyrclsen. Ett minskat ekonomiskt utrymme för den offentliga
sektorn med en minskning av den statliga verksamheten får konsekvenser
för omfattning och inriktning för både anskaffning och förvaltning av
statliga fastigheter och lokaler. För byggnads verksamheten leder ett minskat ekonomiskt utrymme till ökade behov av ombyggnader för att utnyttja
lokalerna mer effektivt samt till behov av att avgriinsa större projekt för
genomförande i takt med i tiden tillgängligt investeringsutrymme. Det
minskade ekonomiska utrymmet kräver vidare att standard- och normfrågor ses över i kostnadsbesparande syfte. Inom befintligt fastighetsbestånd
måste åtgärder vidtas genom omdisponeringar och upprustningsåtgärder
för att undvika hyresförluster m. m. genom tomma lokaler. Det är särskilt
viktigt att vidta åtgärder för att använda befintligt lokalbestånd på ett
effektivare sätt och hyggnadsstyrelsen måste därvid biträda myndigheterna att genomföra verksamhetsförändringar inom ramen för befintliga lokaler. Detta för med sig ändrade former för verkets lokalförsörjningsplanering. Sektorskunnandet hos byggnadsstyrclsen och kostnadsmedvetandet
hos lokalbrukarna måste förbättras.
Byggnadsstyrelsen fortsätter arbetet med att effektivisera och hålla nere
kostnaderna för fastighetsdrift och fastighetsundcrhåll, bl. a. genom ökad
samordning av den statliga fastighetsdriften, ytterligare åtgärder för att
begränsa energiförbrukningen samt utveckling av system för planering på
längre sikt av fastighetsunderhåll.
På grundval av under 1983 systematiskt genomförda kontakter med
praktiskt taget samtliga brukare in~m byggnadsstyrelsens obligatoriska
ansvarsområde har verket fått underlag för att ändra en rad rutiner i syfte
att förbättra servicen till brukarna och öka effektiviteten i lokalanvändningen. Det gäller åtgärder av typen bättre ömsesidig löpande information,
klarare ansvarsfördelning, snabbare besked och åtgärder i den dagiiga
verksamheten, större planmässighet och mera brukarinflytande i fastighetsunderhållet m.m.
Byggnadsstyrelsen är statsförvaltningens expertorgan för bl. a. lokalförsörjning för civila statliga myndigheter. Inom verket finns kunskap om
lokalfrågor för i stort sett hela den civila statsförvaltningen. Byggnadssty-
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relsen har överblick över det statliga lokalbeståndet och hyrcsmarknaden.
mångsidigt utvecklad kompetens beträffande produktion och förvaltning
av statliga lokaler samt omfattande erfarenhet av hyrcsavtal och andra
hyresfrågor. Lokalförsörjning för den civila statsförvaltningen har karaktären av en koncernfråga. Detta synsätt får en kraftigare betoning i tider av
omprövning och besparing, där bl. a. val av lokalförsörjningsalternativ.
samordning mellan olika lösningar och en samlad prövning av areastandard och teknisk standard är viktiga inslag. Ansvar för fastighetsförvaltning och anskaffning av lokaler för statlig verksamhet har under senare år i
ökad utsträckning lagts på verket. Enligt byggnadsstyrelsens uppfattning
bör denna utveckling fortsätta i syfte att tillvarata verkets kunskaper och
erfarenheter inom verksamhetsområdet. Det är också angeläget att inte
splittra sakkunskap och expertis på för många håll inom den statliga
sektorn och närliggande områden. Myndigheter och andra lokalbrukare
bör uppmärksammas på byggnadsstyrelsens kunskaper och erfarenheter
inom lokalförsörjningsområdet.
Pris- och löneomräkning för byggnadsstyrelsens administrationskostnader beräknar styrelsen till sammanlagt 9 887 000 kr. Med tillämpning av
huvudförslaget beräknas för nästa budgetår förrnltningskostnaderna,
exkl. lokalkostnader, till 181200000 kr.. varav för löner 135935000 kr.
Lokalkostnader beräknas till 26 756000 kr. Sammanlagt beräknas administrationskostnaderna uppgå till 207 956 000 kr. I den följande redovisningen
ingår dessa kostnader i resp. verksamhetsområde i enlighet med följande
tabell. Utöver administrationskostnaderna beräknas en nettoförbrukning
under nästa budgetår av 8 000000 kr. för utredningar rörande hyggnadsföretag m.m.
Verksamhetsområde

Av byggnadsstyrelscn beräknat för

1984/85
I.
2.
3.
4.

Lokalhållning
Fastighetsförvaltning
Anskaffning
Inredning
5. Övrig verksamhet

1985/86

20650000
73 450000
96800000
10900000
2 800000

21 020000
74650000
98426000
11 060000
2 800000

204600000

207956000

1. Lok a I hå 11 ni n g omfattar lokalförsörjningsplanering, behovsprövning samt inhyrning av lokaler. Enligt byggnadsstyrelsen innebär ett minskat utrymme för investeringar i nybyggnader att betydelsen av en fortlöpande angelägenhetsgradering av aktuella projekt ökar. Etappindelningar
måste prövas i större utsträckning än tidigare. Befintliga lokaler måste
utnyttjas mer effektivt. Lokalstandarden varierar dock kraftigt mellan
olika områden. Det är enligt byggnadsstyrelsen angeläget att de restriktioner som blir aktuella inte drabbar brukare med låg lokalstandard. Detta
kräver ett mer intensivt planeringsarbete inom verket.
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Den lokalstandard som tillämpas idag bör enligt byggnadsstyrelsen ytterligare diskuteras. Standard och kostnader måste viigas mol övriga kostnader för verksamheterna. I första hand måste grundHiggande arbetsmiljökrav tillgodoses. Lokalbrukarna mf1sle i högre grad än tidigare vara
beredda alt tillsammans med verket pröva lokallösningar som innebär ett
ökat hänsynstagande till begränsningarna i befintliga lokaler och knapphet
på medel för större ändringsarbeten. I övrigt måste syftet vara alt de totala
kostnaderna för lokalbrukarnas verksamhet blir så låga som möjligt.
Den av byggnadsstyrelsen förvaltade lokalarean uppgick vid utgången
av budgetåret 1983/84 till ca 8,9 miljoner m2 , varav ca 5 ,8 miljoner m 2
utgjorde statsägda lokaler. Detta innebär en ökning under budgetåret med
ca 60000 m 2 , företrädesvis statliga lokaler.
Enligt regeringens anvisningar för myndigheternas anslagsframställningar för budgetåret 1985/86 skall civila statliga myndigheter redovisa i vilken
omfattning och vid vilka tidpunkter som begränsningar i lokalinnehavet
beräknas kunna genomföras under de närmaste följande fem budgetåren.
Redovisningarna skall utföras i samråd med byggnadsstyrelsen. Ca 50
myndigheter har redovisat förslag till lokalbesparingar som enligt verkets
bedömning bör leda till reducering av lokalkostnaderna under budgetåret
1985/86. Av det redovisade materialet framgår att den disponerade lokalarean kan minskas med ca !4 000 m 2• För att åstadkomma reella lokalbesparingar kommer byggnadsstyrelsen att samråda med berörda myndigheter och utreda hur de lokaler som lämnas skall kunna användas för
annan verksamhet. Byggnadsstyrelsens administrationskostnader för programmet beräknas för budgetåret 1985/86 till ca 21 milj. kr.
'.!.Fastighetsförvaltning omfattar ekonomisk och teknisk förvaltning av fastigheter. Den ekonomiska fastighetsförvaltningen avser uthyrning av lokaler samt ekonomiska och juridiska frågor som sammanhänger med fastighetsägande. Den tekniska fastighetsförvaltningen omfattar fastighetsdrift samt fastighetsunderhåll och ombyggnader. Förvaltningens primära ändamål är att tillgodose de statliga myndigheternas lokalbehov. Den skall bedrivas så att fastigheternas värde och tekniska funktion
vidmakthålls. Den skall vidare ge ett godtagbart ekonomiskt resultat vid en
marknadsanpassad hyressättning.
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Resultatbudget för fastigheter som förvaltas av hyggnadsstyrelsen.
1984/85

Av byggnadsstyrelscn beräknad
ändring 1985/86

Intäkter
Hyror från statsmyndighetcr
Hyror från enskilda
Diverse intäkter

4 769000000
181000000
83000000

+369500000
+ 5 000000
+ 11600000

Summa intäkter

5033000000

+ 386100000

I 049200000
I 850000000
96900000 1

+152800000
+ 49000000
+ 1570000

228 750000
1355000000

-

Kostnader
Teknisk fastighetsförvaltning i statsägda lokaler
Hyror m. m. för inhyrda lokaler
Administrationskostnader
Kapitalkostnader
al avskrivningar
b) ränta på kapitalet
Summa kostnader
Resultat efter avskrivningar,
finansiella intäkter och
kostnader
Extraordinära intäkter
Resultat före avsiittningar
och skatt
Kommunalskal t
Årets resultat
1

+ 15 150000
5 000000

4579850000

+ 213520000

453150000
30000000

+172580000
- 20000000

483 150000
-I 000000

+152580000
0
±

482150000

+152580000

Inkl. administrationskostnader för lokalhållningen och övrig verksamhet 23 450 000

kr.

Resultatförbättringen sammanhänger till stor del med förväntad sänkning av statens avkastningsränta.
Regeringen föreskriver att byggnadsstyrelsens bokslut skall innehålla
förslag till disposition av överskottet. Överskottet för fastighetsförvaltningen för budgetåret 1983/84 uppgick enligt bokslutet till ca 331 milj. kr.
varav 302 milj. kr. avser inrikes fastighetsförvaltning.
En del av detta överskott, 8 milj. kr., har uppkomit genom realisationsvinster vid fastighetsförsäljning varav 7 milj. kr. avser försäljning av inrikes fastigheter. Byggnadsstyrelsen föreslår att realisationsvinsten för
1983/84 får användas för fastighetsunderhåll och ombyggnadsarbeten och
därmed jämförliga åtgärder.
Under utgifterna för fastighetsförvaltningen har byggnads styrelsen beräknat sammanlagt ca 1202 milj. kr. för teknisk fastighetsförvaltning inkl.
energibesparande åtgärder i statsägda lokaler. Av beloppet avser ca 772
milj. kr. fastighetsdrift, vilket innebär en ökning om ca 63 milj. kr. jämfört
med innevarande budgetår. För fastighetsunderhåll samt ombyggnad och
komplettering beräknar byggnadsstyrelsen sammanlagt ca 412 milj. kr.,
varav ca 20 milj. kr. avser slottsbyggnader m. m. och 22 milj. kr. utrikes
fastigheter. Detta innebär en ökning för den inrikes fastighetsförvaltningen
med ca 87 milj. kr. - varav för slottsbyggnader 10 milj. kr. - och för
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utrikes fastigheter med ca 3 milj. kr. Byggnadsstyrelsens administrationskostnader för programmet beräknas till ca 75 milj. kr., dvs. en ökning med
ca I milj. kr. Förräntning av det av byggnadsstyrelsen förvaltade kapitalet
och avskrivningar beriiknas öka med ca 15 milj. kr. resp. minska med ca 5
milj. kr. Överskottet av fastighetsförvaltningen beräknas till ca 635 milj.
kr. vilket är en ökning med ca 153 milj. kr. i förhållande till budgetåret
1984/85.
3. Anskaffning omfattar delprogrammen Byggproduktion och Köp
och försäljning av fastigheter. Delprogrammet Byggproduktion omfattar
projektering och byggande. För projekteringen anlitas utomstående konsulter. Projektledning utförs av projekteringsbyrån och vid regionkontoren. De senare svarar även för byggledning, kontroll och besiktning. För
utförandet anlitas entreprenörer eller egenregicnhctcrna i Stockholm.
Uppsala och Lund.
Inom byggproduktionen leder enligt byggnadsstyrelsen ett fortsatt begränsat investeringsutrymme till att frågorna om bl. a. angelägenhetsgradering av enskilda byggnadsprojekt tydligare än hittills måste vidareutvecklas genom hela planeringsprocessen från utredningsfasens början.
Med utgångspunkt i bl. a. en sådan angclägenhetsgradering för inrikes
byggande har byggnadsstyrelsen redovisat att en investeringsnivå budgetåret 1985/86 för projekt inom verkets lokalhållningsansvar av ca 615 milj.
kr. är nödvändig för att föreliggande behov skall kunna tillgodoses hjälpligt. I förhållande till motsvarande beräkningar för innevarande budgetår är
detta en reducering med ca 200 milj. kr. Byggnadsstyrelsen räknar vidare
med en investeringsnivå budgetåret 1985/86 för projekt inom verkets uppdragsverksamhet av ca 580 milj. kr. Sammantaget beräknas investeringsnivån därmed till ca 1200 milj. kr., vilket motsvarar en reducering om ISO
milj. kr. i förhållande till beräkningarna för budgetåret 1984/85. Byggnadsstyrelsen redovisar att byggnadsprojekt med en beräknad investeringsnivå
budgetåret 1985/86 av ca 290 milj. kr. därutöver kan påbörjas.
För fastighetsköp uppgick förbrukningen på de olika berörda anslagen
under budgetåret 1983/84 till ca 40 milj. kr. För budgetåren 1984/85 och
1985/86 beräknar styrelsen medelsförbrukningen till 153 milj. kr. resp. 119
milj. kr.
Kostnaderna för byggproduktion och för fastighetsköp bestrids slutligt
från anslag till byggnadsverksamhet m. m. samt friin uppdragsmedel.
Byggnadsstyrelsens administrationskostnader för programmet beräknas
för innevarande budgetår till ca 97 milj. kr. Eftersom verksamheten är
beroende av investeringsvolymen kan resursbehovet för budgetäret
1985/86 inte slutgiltigt bedömas förrän vid ingången av budgetåret.
4. Byggverksamheten i c gen regi omsätter sammanlagt ca 250 milj.
kr. per budgetår. Både ny- och ombyggnadsarbeten inom styrelsens byggproduktion och arbeten inom förvaltningsprogrammet utförs i egen regi.
Under senare är har verksamheten i ökad utsträckning inriktats mot under-
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håll- ot:h ombyggnad där det kan vara svårt att upphandla arbeten till fast
pris. Genom egcnrcgiverksamheten får byggnadsstyrelsen insyn i byggbranschen och detaljkunskap om kostnader och produktionsteknik. Erfarenhetsåtcrföringen från verksamheten stärker verkets kompetens som
beställare och byggherre.
5. Inredning omfattar planering och upphandling av inredning för
lokaler inom utbildnings- och jordbruksdepartementens verksamhetsområden och i övrigt efter regeringens särskilda beslut. Sålunda har verket bl. a.
fått ansvaret för planering och anskaffning av inredning för lokalerna för
regeringskansliet i Stockholm. Härtill kommer sådana projekt, där lokalbrukarna uppdrar åt verket att planera och upphandla inredning och ställer
erforderliga medel till verkets förfogande. Utomlands svarar byggnadsstyrelscn för projektering, förvaltning och anskaffning av inredning för utrikesrepresentationens kanslilokaler, chefsbostädernas representationsdelar
samt vissa andra bostäder m. m. Kostnaderna för inredningsverksamhcten
beräknas till ca 145 milj. kr. innevarande budgetår och ca 125 milj. kr. för
budgetåret 1985/86.
Administrationskostnaderna beräknas till ca 10,9 resp. ca I I.I milj. kr.
budgetåren 1984/85 resp. 1985/86.
6. Övrig verksamhet omfattar effektivisering och rationalisering
inom städningsområdet samt övrig uppdragsverksamhet som rådgivning i
transportfrågor, slutande av avtal för sådana transporter av bohag för
statsanställda som bekostas av staten i egenskap av arbetsgivare samt
försäljning m. m. av den inredning som lämnas kvar av omlokaliseringsmyndigheter i de lokaler som utryms.
Byggnadsstyrelsen svarar för central planering och utveckling av städ\'erksamheten inom den statliga sektorn. I uppgiften ingår också att svara
för central inköpssamordning inom området.
Effektiviserings- och rationaliseringsarbetet genomförs som ett särskilt
sparprojekt med målet att sänka statens lokalvårdskostnader - f. n. ca l
miljard kr. per år - med i genomsnitt 20% inom en treårsperiod.
Samtliga länsstyrelser har åtagit sig att vara huvudmyndighet för en
lokal lokalvårdsorganisation. Förhandlingar pågår för att etablera ytterligare ett 20-tal sådana organisationer. Samtliga länsstyrelser har besökts
varvid förutsättningar för och resultatet av verksamheten noga penetrerats.
Effektiviserings- och rationaliseringsarbetet kommer att bedrivas fortlöpande. Verket avser att under 1985/86 rapportera resultatet av det arbete
som nu påbörjats.
Byggnadsstyrelsen bedriver också försök med extern konsultverksamhet med internationell inriktning.
Till de gemensamma funktionerna räknas utvecklingsarbete,
teknisk service, kalkylering, upphandling och besiktning, ekonomi och
administration samt den gemensamma kontorsdriften för myndigheterna
inom kv. Garnisonen.
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De sammanlagda kostnaderna för förvaltningskontoret Garnisonen beräknas uppgå till ca 35.5 milj .. ~r. för budgetåret 1985/86. Verksamheten
finansieras ge;:nom ett kontorsdriftpföiigg som debiteras lokalbrukarna i
förhållande till disponerad area.
I de ovan redovisade kostnaderna ingär t:n tidigare redovisad engångsanvisning för utbyte av telefonväxeln i kv. Garnisonen vilket godkändes av
riksdagen på grundval av prop. 1983/84:100 bil. 9 \FiU 26, rskr 2\5). Den
nya växeln beräknas tas i bruk i dt:cember 1984.

Föredragandens öven·iiganden
Byggnadsstyrelsen är statsförvaltningens expertorgan för bl. a. lokalförsörjning för civila statliga myndighela. Ansvaret för fastighetsförvaltning
och anskaffning av lokaler för statlig ve;:rksamhet har under senare år i
ökad utsträckning lagts på verket.
Byggnadsstyrelsens huvuduppgift är all förse myndigheterna med ändamålsenliga lokaler. Arbetet med att öka effektiviteten i lokalutnyttjandet
och att förbättra lokalekonomin pågår fortlöpande. Byggnadsstyrelsen ser
av denna anledning över standard- och normfrågor omfattande bl. a. storleken på olika rumstyper, möjligheten till större samutnyttjande av lokaler
samt utveckling av effektivare planlösningar. Verket är vidare mer restriktivt i sin prövning av verksamhetskrav och ökar insatserna för att undvika
outhyrda överstora lokaler.
Det är viktigt att incitament skapas för sfiviil enskilda lokalbrukare som
lokalhållaren byggnadsstyrelsen att få till stånd ett rationellare lokalutnyttjande. En förutsättning för att detta arbete skall ge resultat är att myndigheterna får ett ökat ansvar för sina lokalkostnader. Lokalbrukarna måste
också vara beredda att i större omfattning än tidigare pröva lokallösningar
som tar hänsyn till begränsningar i befintliga lokaler och minskat ekonomiskt utrymme för ändringsarbeten. Jag avser att senare återkomma till
regeringen med förslag om anvisningar för myndigheternas anslagsframställningar för budgetåret 1986/87 bl. a. vad avser redovisning av lokalkostnader. Det är angeläget att byggnadsstyrelsen biträder myndigheterna i det
arbete med lokalfrågor som kommer att erfordras.
Byggnadsstyrelsen fortsätter arbetet med att effektivisera fastighetsdriften och fastighetsunderhållet genom ökad samordning, utveckling av system för planmässighet vad gäller fastighetsunderhåll m. m. för att begränsa kostnaderna för fastighetsförvaltningen. Jag anser det vara av särskild
vikt att långsiktiga planer för fastighetsunderhållct utvecklas.
1 det föregående redovisas den av byggnadsstyrelsen beräknade omslutningen inom de olika verksamhetsområdena under innevarande och nästa
budgetår. Inom verksamhetsområdet Fastighetsförvaltning beräknar jag
sammanlagt I 182 milj. kr. för drift, reparations-. och underhållskostnader
samt energibesparande åtgärder m. m. Av detta belopp har jag beräknat
kostnaderna för inrikes fastighetsdrift till 750 milj. kr. varav för löner,
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tjänster m. m. exklusive förbrukning ca 270 milj. kr. För fastighetsunderhåll samt ombyggnad och komplettering har jag beriiknat 392 milj. kr.
varav 20 milj. kr. är en effekt av ändrad åldersstruktur i fastighetsbeständet och 50 milj. kr. utgör medel för eftersatt underhåll och åtgärdande av
skador till följd av materialfel etc.
1984/85

Kostnader för fastighetsunderhåll samt
ombyggnad och komplettering
därav
a) slottsbyggnader m. m.
b) utrikes fastigheter
1

Beräknad ändring 1985186
Byggnadsstyreben

Foredragandcn

322 :!00000 1

+89800000

+69800000

I IO 000 000 I
(185000001

I+ IO 000 0001
(+ 3500000)

( + 3 5000001

Enligt regleringsbrev.

Byggnadsstyrelsen får efter regeringens bemyndigande ta i anspråk
realisationsvinster som uppkommer vid försäljning av inrikes fastigheter
för underhåll och ombyggnad. Realisationsvinsten för budgetåret 1983/84
var 7 milj. kr. Jag avser att senare återkomma till regeringen med förslag
att byggnadsstyrelscn skall få ta i anspråk realisationsvinsten for underhåll
och ombyggnad.
Byggnadsstyrelsen har, med hänvisning till de avskrivningsregler som
gäller för byggnader som används för försvarsändamål. hemställt att få
engångsnedskriva statskapitalet med 3 997 716 kr. avseende mark för förrådsanläggningar och förråd för civilförsvaret. Jag har inget att erinra mot
byggnadsstyrelsens förslag.
För verksamhetsområdet AnskalTning av fastigheter och lokaler innebär
de förslag till anslag för byggnadsverksamhct som redovisas under olika
huvudtitlar i budgetpropositionen en viss minskning av investeringsvolymen för nästa budgetår. Jag anser mot denna bakgrund i likhet med
byggnadsstyrelsen att medel för myndighetens verksamhet bör beräknas
enligt ett ettårigt huvudförslag med en reduktion om 2 %. Jag beräknar
kostnaderna för byggnadsstyrelsens administration till ca 207 milj. kr. för
nästa budgetår enligt följande sammanställning.
1984/85

Beräknad ändring 1985/86
Byggnadsstyrelsen

Förvaltningskostnader
Lokalkostnader

Föredraganden

179038000
25543000

+2162000
+1213000

+ 1513000
+1213000

204581000

+3375000

+2756000
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Vid beräkningen av förvaltningskostnaderna har jag tagit hänsyn till
kostnaderna för byggnadsstyrelsens del i den nya telefonväxeln i kv.
Garnisonen.
Jag vill erinra om att omfattningen av byggnadsinvesteringarna och av
reparations- och underhållsåtgärder och därmed verksamheten inom byggnadsstyrelsen kan komma att förändras i förhållande till budgetförslaget
med anledning av de konjunktur- och arbetsmarknadsåtgärder som fortlöpande övervägs.
Kostnaderna för byggnadsstyrelsens administration och övriga driftkostnader bestrids, inom ramen för de ekonomiska och andra begränsningar som regeringen beslutar, slutligt från hyresinkomster samt de anslag
m. m. som står till förfogande för förvaltning och anskaffning av fastigheter
och lokaler och för inredning samt av inkomster från uppdrags verksamhet.
I statsbudgeten tas endast upp ett formellt belopp av 1000 kr. under detta
anslag.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att
I. bemyndiga regeringen att besluta om engångsnedskrivning av
statskapitalet i enlighet med vad jag redovisat i det föregående,
2. till Byggnadsstyre/sen för budgetåret 1985/86 anvisa ett förslagsanslag av I 000 kr.

D 2. Inköp av fastigheter m. m.

1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

36976382
50000000
30000000

Reservation

91415 540

Anslaget används för fastighetsförvärv efter beslut av regeringen i varje
särskilt fall, bl. a. för markinköp i samband med omlokalisering av statlig
verksamhet och förvärv av tomtmark för förvaltningsbyggnader och polishus. Byggnadsstyrelsen har av regeringen bemyndigats att - om kostnaden i det enskilda fallet inte överstiger l milj. kr. - själv besluta i frågor
som gäller bl. a. fastighetsregleringar och kompletteringsköp.
Regeringen erhöll i enlighet med förslag i prop. 1983/84: 100 bil. 9,
riksdagens bemyndigande att för angelägna fastighctsförvärv förskottsvis
ta i anspråk tillgängliga medel från sådana reservationsanslag som står till
byggnadsstyrelsens förfogande och i efterhand begära medel för förvärven
hos riksdagen (FiU 26, rskr 215).
Byggnadsstyrelsen

Under budgetåret 1983/84 har utbetalats ca 37 milj. kr. för fastighetsförvärv. Byggnadsstyrelsen hade vid utgången av budgetåret till regeringen
redovisat förslag om ytterligare förvärv till en sammanlagd kostnad av ca
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39 milj. kr. För innevarande budgetår beräknar styrelsen kostnaden för
aktuella förvärv till ca 60 milj.kr.
Förhandlingar pågår fortlöpande med kommuner och enskilda om markoch fastighetsförvärv för statlig förvaltning. Verksamhetsplanen omfattar
bl. a. förvärv för central och regional förvaltning såväl i Stockholmsområdet som i landsorten. Verket bör vidare hålla en viss beredskap för sådana
byggnadsobjekt som kan komma att tidigareläggas.
Byggnadsstyrelsen beräknar att etc genomförande av nu aktuella förvärv
skulle ge ett medelsbehov av ca 85 milj. kr. för nästa budgetår. Därvid har
vissa medel beräknats för förvärv av sådana fastigheter där styrelsen är
ensam eller dominerande hyresgäst och där köp är affärsmässigt motiverat
med hänsyn till kontraktstidens utgång. Anslaget för nästa budgetår föreslås föras upp med 55 milj. kr.

Föredragandens öven•iiganden
Med beaktande av anslagsbehållningen och med hänsyn till riksdagens
tidigare lämnade bemyndigande räknar jag med all anslaget tillfälligt kan
minskas till 30 milj. kr.
Byggnadsstyrelsen har med hänsyn till kostnadsutvecklingen och med
syfte att förenkla handläggningen av mindre ärenden föreslagit att styrelsens bemyndigandegräns för beslut om fastighetsförvärv höjs från I milj.
kr. till 2 milj. kr. Jag avser att senare föreslå regeringen att byggnadsstyrelsens bemyndigandegräns för fastighetsköp - i likhet med vad som gäller
för om- och nybyggnadsinvesteringar - i varje enskilt fall höjs till 2 milj.kr.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Inköp av fastigheter m. m. för budgetåret 1985/86 anvisa ett
reservationsanslag av 30000000 kr.

D 3. Tullverket: Förvaltningskostnader

1983/84 utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

711177829
671522000
724102000

Tullverket har till uppgift att debitera, uppbära 'och redovisa tull samt
vissa andra skatter och avgifter. Verket övervakar vidare efterlevnaden av
särskilda bestämmelser om införsel och utförsel av varor och utövar i
övrigt uppsikt över trafiken till och från utlandet samt fullgör kontrolluppgifter, som sammanhänger därmed och vissa andra övervaknings uppgifter.
Verket svarar även för åtgärder till havs och i kustvattnen, Vänern och
Mätaren för att avvärja eller begränsa skada till följd av utflöde av olja eller
annat som är skadligt.
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Den centrala ledningen för tullverket utövas av generaltullstyrclsen.
Styrelsen har fr. o. m. den 1juli 1984 ny organisation. Chef för verket är en
generaltulldirektör. Till verksledningen hör ett tullråd. ett sekretariat och
en organisationsenhet. I stället för den tidigare avdelningsindelningen är
verksamheten numera fördelad på sex byråer. kanslibyrån. ekonomibyrån,
personalbyrån. taritThyrån. bevaknings- och kontrollbyrån samt kustbevakningsbyrån. Styrelsen är viirdmyndighet för ett utökat revisionskontor.
Tullverkets regionala och lokala förvaltning är indelad i fyra tullregioner
och tre gränstulldistrikt. Tullregionerna kallas norra. östra, södra och
västra tullregionen. Griinstulldistrikten är Karlstads. Östersunds och Haparanda gränstulldistrikt. Ledningsorgan för respektive tullregioner är tulldirektionerna i Sundsvall. Stockholm. Malmö och Göteborg. Tullregionerna indelas för annan verksamhet än kustbevakning i sammanlagt 19 tulldistrikt. Ledningsorgan för tulldistrikten är distriktstullkammare.
19114/85

Beräknad ändring 1985/86
Generalstyrelsen

Personal
Generaltullstyrelsen
Tullstaten
Revisionskontor

Föredraganden

315
3664
9

+
+

n

19

3988

+

6

19

623 952

+52101

+52450

15661.m
59225

(+44879)
+ 6689

( +46 753)
+ 6200

Anslal?
Förvaltningskostnader
därav
lönekostnader
lokalkost nadcr.
förslagsvis
revisions kontor
Summa kostnader

Avgår intäkter

1645

684822

+

97

+58887

+

130

+58780

13 300

+ 4700

+ 6200

671522

+54187

+52580

General r11lls tyrelsen
Verksamhetsinriktning

Styrelsen presenterade i sin anslagsframställning för budgetåret 1984/85
förslag till verksamhetsinriktning för de följande tre åren. Förslaget innebär en kombination av rationaliseringar, insatser och inkomstförstärkningar. Styrelsens utgångspunkt var att lämna ett sammanhållet förslag där
totaleffekten blir störst om rationaliseringar och inkomstförstärkningar
kombineras med vissa begränsade punktförstärkningar.
Styrelsen har strukturerat inriktningen av verksamheten under några
centrala avvägningsfrågor som styrelsen anser grundläggande för den fortsatta planeringen av verksamheten.
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Kontroll, kontrollstrategi och service
En sedan länge svår avvägning gäller servicen i förhållande till kontrollnivån. Kontrollinslaget i verksamheten har successivt måst skäras ner
beroende på resursbrist samtidigt som näringslivets önskemål om insatser
från tullverkets sida har ökat. De krav på service trafiken ställer kan
exemplifieras med krav på snabbt godsflöde, smidig cxpediering, inrättande av nya tullupplag, tullklarering på obekväm tid m. m. Styrelsen menar
att man nu nått en punkt där kontrollverksamheten inte får eftersättas
ytterligare. Ett fastställande av en lägsta nivå på kontrollen skulle emellertid, med befintliga resurser, i hög grad påverka servicen i en negativ
riktning. Enligt styrelsen iir det möjligt att uppnå en tillfredsställande
balans mellan service och kontroll genom att belägga vissa typer av tullförrättningar, som idag är avgiftsfria, med avgift.
En del i kontrollen är den direkta gränskontrollen. Styrelsen framhåller
att en utökning av denna är angelägen för att övervaka att in- och utförselbestämmelserna efterlevs. På senare tid har vissa sådana bevakningsuppgifter - så som smuggling av djur och elektronisk materiel - fått ökad
aktualitet. Styrelsen menar att resurserna för gränskontrollen är klart
otillräckliga om de kontrollambitioner samhället har satt upp skall kunna
uppfyllas.
Styrelsen har också tagit upp frågan om de bakomliggande faktorerna för
kontrollen, dvs. strategierna för hur kontrollen bör utformas. Utgångspunkten för tullkontrollen är att all trafik över landets gränser inte kan bli
föremål för en lika ingående kontroll. Därför är statsmakternas prioritering
av områden för kontroll nödvändig (narkotikasmuggling, ekonomisk
brottslighet och efterlevnaden av miljöbestämmelser). En angelägen uppgift inom ramen för kontrollen är att finna ett system, som ger en tillfredsställande garanti för att alla varor som passerar gränsen registreras av
tullmyndigheterna. Åtgärder som vidtagits i detta syfte exemplifieras av de
nyligen införda reglerna för samlastningsgods samt kontroll av exporten.
Vad gäller importen är en allmän utgångspunkt att minska arbetsinsatserna
för granskning av importdeklarationerna till förmån för den fysiska kontrollen och för revisionsbesök hos importörer och speditörer. Inom tullverket håller man därför på att ta fram ett ADB-system för granskning och
registrering av tulldeklarationer, det s. k. TRK-systemet. Ytterligare en
faktor i detta sammanhang är att söka förenkla de materiella bestämmelserna och procedurreglerna. Styrelsen påpekar också att det är viktigt att
lagregler m. m. inte är onödigt komplicerade och kräver förhållandevis
stora insatser.
Av väsentlig betydelse för kontrollarbetet är också samarbete och samarbetsavtal med andra länder.
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Sanktions m öj I i g heter
Möjligheten att kunna tillgripa administrativa sanktioner mot felaktigt
lämnade uppgifter i tulldeklarationer m. m. är enligt generaltullstyrelsen av
stor hetydelse för tullverkets möjlighet att häst utnyttja sina resurser. Rätt
avvtigda avgiftssanktioner minskar enligt styrelsen behovet av andra rättsliga åtgärder och kan t.o. m. vara ett alternativ till ytterligare personalförstärkningar. Styrelsen har under senare år flera gånger framhållit vikten av
att ha tillgång till lämpliga sanktionsmedel.
Kustbevakningen
Kraven på kusthevakningens insatser ökar. Styrelsen framhåller därför
att det är viktigt att besluten i de olika utredningar som rör kusthevakningen fatlas så snart som möjligt, i fas med varandra och i ett övergripande
sammanhållet perspektiv. Sker ej detta finns det enligt styrelsen risk för
stagnation i kustbevakningens verksamhet, vilket får allvarliga konsekvenser för framtiden.

Budgetförslag
Rationaliseringar
I anslagsframställningen för budgetåret 1984/85 redovisade styrelsen ett
be5paringsalternativ som innehär 6% neddragning på tre år. där kustbevakning och övrig bevakning undantagits. Styrelsen har valt att uppnå
utsatt mål genom att dra in totalt 90 tjänster under treårsperioden. Innevarande år har 20 tjänster dragits in och för budgetåret 1985/86 planeras
ytterligare 25 tjänster dras in. Styrelsen framhåller att för att uppnå det
slutliga hesparingsmiilet krävs att hl. a. de förslag tullagsberedningen lagt
fram genomförs snarast.

Resurser för insatser

I likhet med föregående år föreslår styrelsen resursförstärkningar för
vissa insatser.
Till gränskontrollen i Trellehorg och Helsingborg föreslår styrelsen sammanlagt ytterligare 15 tjänster mot bakgrund av den stigande trafikvolymen.
För utredning av grövre tullbedrägerier förelås 10 nya tjänster som till
viss del bör inriktas på att förhindra att Sverige utnyttjas som ett genomgängsland för illegal handel med hl. a. elektronisk materiel som klassificeras som krigsmateriel. För närvarande uppehålls heredskapen genom
tillfällig förstärkning från främst utredningsresurser avsatta för bekämpning av ekonomisk brottslighet.
Inom kusthevakningens område förelås ytterligare 6 tjänster, som behövs för att hcmanna de större fartyg styrelsen äskat medel för under
anslaget Anskaffning av viss materiel.
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För det fortsatta utarbetandet av det tidigare nämnda ADB-systemet för
granskning och registrering av importdeklarationer, TRK-systemet, begär
styrelsen 1,7 milj. kr.
Mot bakgrund av det förslag styrelsen lämnat om ökat avgiftsuttag för
förättningar som utförs utom normal förrättningstid och förrättningsplats
föreslår styrelsen att ytterligare 4.7 milj.kr. tillförs verket av inkomsterna
från dessa förrättningar.
Inkom stförst ärkn inga r
För det förslag till utökat avgiftsuttag vid förrättningar som styrelsen
presenterat beräknar styrelsen inkomsterna till mellan 50 och 100 milj. kr.
per år.
Styrelsen har föreslagit att avgift införs för tullverkets tillsyn över rörelsen på transitlager i likhet med vad som gäller för tullkreditlager och
provianteringslager. Transitlager får endast inrättas av innehavare av tullupplag och används för förvaring av oförtullade varor i högst två år.
Intäkterna för denna avgift beräknas till ca 1 milj.kr. per år.
Styrelsen har också föreslagit att det införs en avgift för att inneha
tullupplag. Det finns omkring 300 tullupplag i landet. Tullupplag används
för att förvara oförtullad vara under högst 30 dagar. Tillsynen av dessa är
mycket resurskrävande för tullverket på grund av att de ofta ligger långt
från platser där övrig tullverksamhet bedrivs. Styrelsen föreslår därför att
de beläggs med en avgift om 15 000 kr. per år och tullupplagstillstånd,
vilken skulle täcka en del av de kostnader verket har för tillsynen. Den
föreslagna avgiften beräknas inbringa ca 5 milj. kr. per år.
Styrelsen har vidare föreslagit att en registreringsavgift införs med 400
kr. för registrering som kreditimportör och med ytterligare 400 kr. för
registrering som hemtagare. Avgiften motsvarar de kostnader verket har
för registreringen och beräknas inbringa närmare I milj. kr. årligen.
Vidare föreslår styrelsen att verket i likhet med många andra myndigheter ges möjlighet att själv bestämma priserna och behålla de medel som
inflyter vid försäljning av viss statistik och informationsmaterial.
Förvaltning av fastigheter
Generaltullstyrelsen förvaltar fastigheter för tullverket till ett vid utgången av budgetåret 1984/85 bokfört anskaffningsvärde av sammanlagt
65 128 341 kr. Vid utgången av detta budgetår uppgick de ackumulerade
avskrivningarna för byggnader till 17261742 kr. Det bokförda nettovärdet
av fastigheterna utgjorde således 47 866 599 kr. Under budgetåret 1983/84
har styrelsen genomfört huvuddelen av upprättad plan för avveckling av
tullverkets uthyrningsfastigheter. Den intäktsminskning som följer härav
motsvaras av en i stort sett lika stor minskning av drifts- och underhållskostnaderna.
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fastighel~förvaltning

1984/85

Beräknad ändring 1985/86
Generaltullstyrelsen

Föredraganden

Intäkter
Ersättning för lokaler som
disponeras av tullverket
Hyror och arrenden för lokaler
och markområden
Diverse intäkter

50927000

+4 770600

+4200000

160000
I 000

+ 260000

+ 260000

51088000

+5030600

+ 4460000

I 590000
43927000
1200000

+ 290000
+6687660
- 100000

+ 235 000
+6 120000
- 100000

46717000

+6877660

+6255000

4371000

-1847060

-1795000

Kostnader
Drift och underhåll
Hyra och arrende
Avskrivningar enl. plan
Årets resultat

Föredragandens överväganden
Generaltullstyrelsen presenterade i sin anslagsframställning för budgetåret 1984/85 förslag till verksamhetsinriktning för de följande tre åren. I
anslagsframställningen för budgetåret 1985/86 har styrelsen preciserat inriktningen under några centrala avvägningsfrågor som styrelsen anser
grundläggande för den fortsatta planeringen av verksamhten. Jag finner att
de avvägningsproblem styrelsen tagit upp väl speglar de frågeställningar
som bör lösas i den långsiktiga planeringen av tullverkets verksamhet och
inriktning och delar i allt väsentligt den inriktning verket vill ge verksamheten under kommande år.
Kontroll och service
I likhet med generaltullstyrclsen anser jag att avvägningen mellan servicen till trafiken och tullverkets kontrollverksamhet är en prioriterad
fråga som nu måste få en lösning. Denna fråga behandlades också i propositionen (1984/85: 19 bil. 3) om en samordnad och intensifierad narkotikapolitik där betydelsen av en effektiv kontroll betonades särskilt. Kontrollinslaget i verksamheten har nu nått en nivå som inte får sänkas ytterligare.
Den successiva neddragningen av kontrollen som skett under senare år är
en följd av att det inte funnits möjlighet att tillföra tullverket de ytterligare
resurser som den ökade trafikströmmen och näringslivets ökade krav på
tullhehandlingen krävt. Därför har tullverket tvingats att ta en alltför stor
del av sina resurser i anspråk för den rena trafikcxpedieringen. Tullverket
har visserligen på senare år erhållit medel för insatser mot framförallt
narkotikasmuggling och ekonomisk brottslighet. Detta är dock inte tillräckligt för att tullverkets kontrollerande verksamhet skall kunna ske på en
för samhället tillfredsställande nivå. De resurstillskott verket erhållit för
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bekämpande av narkotikasmuggling och ekonomisk brottslighet måste ses
mot bakgrund av den ökade omfattningen av dessa brott samt de kostnader
och problem de medför för hela samhället.
Redan i budgetförslaget för år 1981/82 aviserades en översyn av tullverkets möjligheter att ta ut avgifter för sin medverkan inom andra områden
och på andra tider än de som normalt gäller för klarering av trafik. I den
reviderade finansplanen våren 1983 (prop. 1982/83: 150) angavs att generaltullstyrelsen skulle redovisa de möjligheter verket ansåg föreligga för att i
ökad utsträckning ta ut avgifter vid tullförrättningar utom normal förrättningstid och förrättningsplats.
Mot bakgrund av vad jag nu har sagt och i enlighet med de riktlinjer som
råder för den allmänna budgetpolitiken. där bl. a. myndigheternas möjligheter att ta ut avgifter för sin verksamhet skall tas till vara. har regeringen i
beslut den 22 november 1984 ställt sig bakom tullverkets förslag till utökat
avgiftsuttag vid förrättningar som sker på obekväm tid eller på plats där
tullverket inte har någon station eller postering. Generaltullstyrelsen skall
därvid efter samråd med riksrevisionsverket och kommerskollegium utarbeta och fastställa enligt vilken taxa förrättningskostnad skall tas ut och
vad som skall avses med normal förrättningstid samt beakta de handelspolitiska åtagandena gentemot andra ·1änder. Generaltullstyrelsen bör vid den
närmare utformningen överlägga med de myndigheter som blir berörda av
en utökad avgiftsbeläggning vid tullförrättning, Sveriges Turistråd och
företrädare för näringslivet.
Tullverket har redan idag författningsenlig möjlighet att ta ut sådana
avgifter men enligt mångårig praxis är större delen av trafiken undantagen.
I sammanhanget bör nämnas att statskontoret. på regeringens uppdrag,
undersökt om det finns hinder i gällande bestämmelser för denna typ av
avgiftsbeläggning och kommit fram till att så inte är fallet.
Sanktions m öj I i g heter
Beträffande administrativa sanktioner infördes den I juli 1984 en ny
bestämmelse i lagen (1975:85) med bemyndigande att meddela föreskrifter
om in- eller utförsel av varor. Bestämmelserna ger regeringen möjlighet att
föreskriva om sanktionsavgifter vid överträdelser av import- och exportrestriktioner. Enligt min mening finns även starka skäl att. i enlighet med
vad som gäller på den inrikes beskattningens område. införa sanktionsavgifter mot sådana felaktigheter i samband med tulldeklarering m.m .. som
leder till undandragande av tull. annan skatt och införselavgifter. En sådan
sanktionsmöjlighet skulle, förutom de fördelar generaltullstyrelsen framhållit, innebära att de allmänna åklagarna och domstolarna avlastas från
arbete med mindre allvarliga ärenden om varusmuggling och liknande
brott. Riksåklagaren har i en nyligen avlämnad rapport också betonat
vikten av dessa sanktionsmöjligheter. Ett förslag till sådana sanktionsavgifter, tulltillägg. bereds f.n. i regeringskansiiet. Jag räknar med att regeringen senare i vår kan återkomma med lagförslag i frågan.
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Pass kontrollanter
I propositionen om en samordnad och intensifierad narkotikapolitik
behandlades frågan om passkontrollanternas organisatoriska tillhörighet.
Där presenterades ett förslag från generaltullstyrelsen som innebär att den
internordiska passkontrollen på vissa orter överförs till tullverket, vilket
skulle medföra en besparing om 35-40 tjänster inom passkontrollorganisationen. Som angavs i propositionen bereds skrivelsen f. n. inom regeringskansliet.
Rationaliseringar
Jag har godtagit generaltullstyrelsens förslag om indragning av 25 tjänster budgetåret 1985/86 som ett led i besparingsmålet att fr. o. m. budgetåret
1984/85 dra in sammanlagt 90 tjänster under tre år. där de prioriterade
områdena är undantagna.
Regeringen har den 13 december 1984 beslutat att den försöksverksamhet som pågått med en gemensam sjöövervakningscentral i Malmö där
kustbevakningen, marinen och sjöfartsverket ingår skall avslutas och
övergå till en permanent ordning. Denna central möjliggör ett rationellare
utnyttjande av myndigheternas övervakningsresurser.
Resurser för insatser
I enlighet med vad jag uttalat i propositionen om en samordnad och
intensifierad narkotikapolitik har jag beräknat medelsbehovet till 3.9
milj.kr. för 31 tjänster samt till 500000 kr. för utökad godskontroll. Tjänsterna är avsedda för inrättande av kontrollgrupper i Göteborg. Malmö,
Helsingborg och Trelleborg samt vissa övriga förstärkningar till bl. a. tullkriminalsektionerna i Helsingborg och på Arlanda. Vad gäller den föreslagna ADB-anskaffningen har jag inte räknat med att denna kommer till stånd
under budgetåret 1985/86.
Av de sammanlagt 31 tjänster generaltullstyrelsen begärt medel för i sin
anslagsframställning för budgetåret 1985/86 kan jag endast biträda att styrelsen erhåller tio tjänster. I enlighet med vad som sagts i propositionen
(1984/85:32) om riktlinjer för det framtida arbetet mot ekonomisk brottslighet m.m .. skall dessa tjänster användas för att utreda grövre tullbedrägerier och motarbeta illegal trafik med strategiska varor. Vad avser de sex
tjänster som begärts till kustbevakningen anser jag att de två tjänster som
blir aktuella till följd av det förslag om ett nytt bevakningsfartyg som jag
återkommer till under anslaget Anskaffning av viss materiel bör kunna
lösas genom frigörande av tjänster från sambandscentralerna.
Härutöver anser jag att tullverket. för att kunna tillgodose ytterligare
krav från trafikens sida, bör få tillgodoräkna sig ytterligare 4,7 milj. kr. vilket gör sammanlagt 8 milj. kr. - av det utökade uttaget av förrättningsavgifter.
Mot bakgrund av vad jag tidigare sagt om tullverkets kontrollverksam-
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het anser jag det angeläget att det ADB-system (TRK-systemet) generaltullstyrelsen håller på att ta fram för granskning och registrering av tulldeklarationer snarast möjligt börjar tillämpas. Införandet av detta system
kommer att minska arbetsinsatserna med granskningen av importdeklarationerna och frigör därmed resurser som kan användas bl. a. till den fysiska
godskontrollen. Jag utgår från att detta arbete ges hög prioritet. Jag har för
detta ändamål beräknat 1,5 milj. kr.
Inkomstförstärkningar
Vad gäller styrelsens förslag om att få tillgodoräkna sig influtna medel
från försäljningen av visst statistiktryck och inforrnationsmatcrial anser jag
att verket bör ges möjlighet att tillgodoräkna sig den eventuella ökning av
intäkterna verket självt kan åstadkomma.
Generaltullstyrelsens förslag om förrättningsavgiftcr innebär också att
tullverket ges möjlighet att ta ut avgifterna av det transportföretag, som
befraktat de personer och fordon, som skall tullklareras. Ett något annorlunda men i princip likartat system föreslås för tlygtrafikens del. Förslaget
kan i dessa delar sägas innebära delvis en nyordning vad gäller avgiftsdebitering. Det är dock i dessa fall rationellt och lämpligt och bör enligt min
mening genomföras i huvudsak i e·ntighet med de riktlinjer som generaltullstyrelsen angivit.
Jag biträder även styrelsens förslag att införa avgifter för innehavare av
transitlager och tullupplag.
Styrelsens förslag om införande av registreringsavgifter för blivande
hemtagare och kreditimportörer anser jag ligger väl i linje med vad andra
myndigheter tar ut för motsvarande tjänster. Jag anser därför att dessa
avgifter även skall införas vid tullverket. Dessa inkomster bör avräknas
mot verkets behov av anslagsmedel. Jag har därför för registreringsavgifterna och för inkomster från försäljning av statistiktryck och informationsmatcrial avräknat sammanlagt 1.5 milj. kr.
Dessa avgifter är av sådan art som det enligt 8 kap. 3 § regeringsformen
ankommer på riksdagen att besluta om. Möjlighet för riksdagen att delegera beslutanderätten föreskrivs i bl. a. 8 kap. 9 § andra stycket regeringsformen. Sådant bemyndigande har meddelats vad gäller förrättningsavgifter
enligt 80 §tullstadgan (prop. 1975:8, KU 10, rskr 62). Enligt min mening
bör bemyndigande nu begäras även vad gäller de övriga avgifterna. Med
hänsyn till den princip som föreslås ifråga om debiteringen av förrättningsavgiftcrna anser jag det lämpligt att riksdagens godkännande inhämtas
även i denna fråga.
Lokalkostnader
Jag har beräknat tullverkets lokalkostnader för budgetåret 1985/86 i
enlighet med uppräkningen av hyrorna inom det av byggnadsstyrelsen
förvaltade lokalbest3ndet för år 1985, vilket innebär en uppräkning med
4%.
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Hemställan

Med hänvisning till vad jag nu har anfört och till sammanställningen
hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen att
I. bemyndiga regeringen att meddela föreskrifter om avgifter för
tullupplag, avgifter för tillsyn av transitlager och registreringsavgifter för kreditimportörer och hemtagare samt medge att regeringen överlåter åt generaltullstyrelsen att meddela föreskrifter
om sådana avgifter,
2. godkänna de principer för debitering av tullförrättningsavgifter
som jag har redogjort för,
3. godkänna förslaget till driftsstat för budgetåret 1985/86 för förvaltning 111· tulll'erkets fastigheter.
4. till Tulll'crket: Förmltnin1-:skostnader för budgetåret 1985/86 anvisa ett förslagsanslag av 724 !02 000 kr.

D 4. Tullverket: Drift och underhåll av teknisk materiel m.m.

1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

51354000
55608000

Från anslaget bekostas drift och underhåll av tullverkets tekniska utrustning samt vissa mindre anskaffningar. Under anslaget ingår också motsvarande kostnader inom försvarsdepartementets område för beredskap för
oljebekämpning, exklusive underhåll av miljöskyddsmateriel.
General/ ulls tyrelsen

Utöver prisomräkning, 5, I milj. kr., har styrelsen yrkat medel till bl. a.
följdkostnader för yrkanden under anslaget Anskaffning av viss materiel.
Därutöver har styrelsen begärt 450000 kr. för försöksverksamhet med en
ständigt bemannad regional ledningscentral för kustbevakningen i östra
tullregionen.
Föredragandens öven·iiganden

Utöver prisomräkning har jag under anslaget beräknat medel för ökade
driftskostnader bl. a. till följd av leverans av fartyg samt för försöksverksamhet med regional ledningscentral.
Jag beräknar ans lagsbehovet till 55 608 000 kr.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till T11l11·erket: Dr(li och underhåll m• teknisk materiel m. m. för
budgetåret 1985/86 anvisa ett förslagsanslag av 55 608 000 kr.
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D 5. Tullverket: Anskaffning av viss materiel
1983/84 utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

995237
3425000
15825 000

Reservation

9071

Från anslaget bestrids utgifter för anskaffning av fortskaffnings- och
telemateriel.
Genera/tullstyre/sen

Styrelsen hemställer om ett anslag på sammanlagt 45 240000 kr. Därvid
har beräknats 41 ,2 milj. kr. för ersättningsanskaffningar, till största delen
avseende tre bevakningsfartyg samt båtar för kustbevakningen. För nyan·
skaffningar har beräknats 4 milj. kr.
Föredraganden

För nästa budgetår förordar jag ett anslag på 15 825 000 kr. för anskaffningar. Jag har därvid beräknat medel för ersättningsanskaffning av ett
bevakningsfartyg.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Tullverket: Anskaffning av 1•iss materiel för budgetåret
1985/86 anvisa ett reservationsanslag av 15825000 kr.

D 6. Vissa byggnadsarbeten vid tullverket
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

18 578 648
3200000
800000

Reservation

13 291 708

Från anslaget bestrids kostnader för anskaffning av markområden och
byggnader avsedda att tillgodose behovet av lokaler för de regionala och
lokala tullmyndigheterna i den mån det inte täcks genom förhyming.
Därtill kommer nödvändiga om· och tillbyggnadsarbeten inom befintligt
fastighetsbestånd för att tillgodose ändrade lokalbehov med krav på funktionell utformning. Från anslaget skall dessutom bestridas kostnader för
energibesparingsåtgärder och för utredning och projektering av planerade
byggnadsprojekt samt investeringskostnader för telemaster.
Genera/tullstyre/sen

För den under budgetåret 1983/84 uppkomna medelsreservationen avses
att under budgetåren 1984/85 och 1985/86 färdigställa ett flertal beslutade
byggnadsprojekt bl. a. tullstationerna i Svinesund och Pello, tullokaler i
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Jäckvik, Mattila och Joesjö samt kustposteringslokaler i Kalix och Gryt.
För budgetåret 1985/86 har styrelsen begärt 800000 kr. för vissa mindre
objekt.
lnvesteringsplan (l 000-tal kr.)
Byggnadsohjekt

Kostnadsram

Medclsförbrukning

An visat

Beräknad för

840701

1984/85

Färdigställande

1985/86

20400

5500

4700

Tullstation
i Jäckvik

1400

500

500

1984/85

Kustpostering
i Kalix

3100

1600

1600

1984/85

Kustpostering
i Gryt

1700

1700

1700

1984/85

Tullstation

2500

3500

2700

800

1400

1400

3311

1180

30500

14200

14511

2780

Tullstation
i Svint:sund

800

1985/86

1985/86

i Pello
Mindre projekt,
samt ej fördelade kostnader

Fört!draga11de11s ö1•en•äga11de11

Jag biträder generaltullstyrelsens förslag och beräknar medelsbehovet
under anslaget utifrån följande sammanställning.
Anslagsbcräkning

(I

000-tal kr.)
Beräknad medelsförbrukning

Medelstillgång
Behållning 1984-06-30
Anslag för 1984/85
Anslag för 1985/86

13 292
3 200
800

17 292

1984/85
1985/86

14 511
2 781

17 292

Anslaget bör således föras upp med 800000 kr. statsbudgeten för
budgetåret 1985/86.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Vissa byggnadsarbeten 1·id 111/frerket för budgetåret 1985/86
anvisa ett reservationsanslag av 800000 kr.
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D 7. Konjunkturinstitutet
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

12 923 691
12924000
13 348000

Konjunkturinstitutet är ett vetenskapligt forsknings- och utredningsorgan med uppgift att följa och analysera den ekonomiska utvecklingen inom
och utom landet. utarbeta prognoser för den svenska ekonomin och bedriva forskning i anslutning härtill.
Chef för konjunkturinstitutet är en överdirektör. Institutets uppgifter är
fördehi.de på tre verksamhetsområden: forskning, löpande verksamhet och
administration.
1984/85

Beräknad ändring 1985/86
Konjunkturinstitutet

Personal

Anslag
Förvaltningskostnader
(därav lönekostnader)
Lokalkostnader
Inkomster m.m.

Föredraganden

44

11511000
(6987000)
1463000
50000

+1371000
(+351000)
+48000

+376000
(+364000)
+48000

12924000

+1419000

+424000

Konjunkturil!S titutet
Konjunkturinstitutet har under budgetåret 1983/84 redovisat resultatet
av sin verksamhet i publikationen Konjunkturläget, som utkommit med tre
nummer och i en engelsk version, the Swedish Economy, som utkommit
med två nummer.
Barometerundersökningar har liksom tidigare genomförts och publicerats kvartalsvis. Konjunkturinstitutet har dessutom under budgetåret
1983/84 redovisat en uppskattning av priseffekten av 1982 års devalvering.
Institutets förslag inför budgetåret 1985/86 kan sammanfattas enligt följande:
I. Huvudförslag 13448000 kr.
2. Pris- och löneomräkning 799000 kr.
3. Konjunkturinstitutet begär 620000 kr. för utbyggnad av institutets
ADB-anläggning
4. Inkomsterna beräknas till 50000 kr.

Föredragandens ö1•erväga11den
För nästa budgetår bör medel för konjunkturinstitutets verksamhet beräknas med utgångspunkt i institutets huvudförslag.
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Forsknings- och utvecklingsverksamheten pil institutet bör förstärkas
och jag föreslår därför att ytterligare medel anslås för detta.
Institutets förslag om medel till en utbyggd datoranläggning kan jag
diiremot inte nu biträda. Huruvida institutets dataresurser behöver förstärkas framöver är bl. a. beroende av arbetet med att utveckla en ekonometrisk konjunkturmodell.
Jag föreslår att besparingarna på konjunkturinstitutet och satsningen på
forskning och utveckling finansieras genom en motsvarande neddragning
av den särskilda undersökningen Hushållens inköpsplaner.
Med hiinvisning till vad jag har anfört och till sammanställningen hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen
alt till Ko11j11nkt11rinstit11tct för budgetåret 1985/86 anvisa ett förslagsanslag av 13 348 000 kr.

D 8. Myntverket: Förvaltningskostnader

1983/84 utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

9138 340
8280000
8583000
1984/85

Personal

Beräknad ;indring 1985/86
Myntverket

Föredraganden

-3

-3

43

Anslag
Forvalt ningskostnadcr
(därav lönekostnader)
Lokalkostnader
Engängsanvisning

ti 71J 000

(5 365 000)
I 567 000

8280000

+ 57000

+

74 000

I 000)
+ 54 000
+200000

(+ 15000)

+311000

+303000

1-

+

29000

+200000

Myntverket är central förvaltningsmyndighet för myntväsendet med
uppgift att tillverka mynt. I mån av resurser får verket ge ut medaljer och
mot ersättning utföra även andra arbeten.
Chef för myntverket är en myntdirektör. Inom verket finns tre enheter,
nämligen en för administrativa ärenden. en för tillverkning av mynt och
medaljer samt en för materialkontroll.
Kostnaderna för myntverkets verksamhet bestrids från tre anslag. nämligen förslagsanslagen Myntverket: Förvaltningskostnader och Myntverket: Uppdragsverksamhet samt reservationsanslaget Myntverket: Utrustning. På budgetens inkomstsida är under inkomsttiteln 2141 Mynt verkets
inlevererade överskott upptaget en inkomst av myntningen. vilken för
6
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innevarande budgetår beräknas uppgå till ca 138 milj. kr. Detta belopp
avser värdet av vid myntverket producerade mynt med avdrag för materialkostnader. Värdet av producerade mynt sätts därvid till det nominella
värdet av de utväxlade mynten. De formella besluten om storleken på
myntpräglingen meddelas i de myntningslov regeringen beviljar efter förslag av myntverket.
Myntverket
För budgetåret 1985/86 planeras en produktion av 200 miljoner mynt till
ett nominellt värde av 170 milj. kr.
Inkomst av myntning som redovisas på budgetens inkomstsida under
Inkomst av statens verksamhet beräknas till 70 milj.kr. vid en oförändrad
myntserie.
Myntverkets förslag inför budgetåret 1985/86 kan sammanfattas enligt
följande.
1. Huvudförslag 8 591 000 kr.
2. Pris- och löneomräkning 485000 kr.
3. I förslaget, som överensstämmer med huvudförslaget, förordar verket bl. a. en besparing under anslaget genom indragning av tre tjänster.
Denna indragning får ses mot bakgrund av en minskad efterfrågan på
bruksmynt bl. a. till följd av att 5- och 25-öresmynten utgår ur myntserien.
Fullmäktige i Sveriges riksbank har fattat ett principbeslut om att bruksmynten i framtiden skall utväxlas förpackade i tuber och kartonger. I den
mån verksamheten vid myntverket kommer att beröras av detta redan
under budgetåret 1985/86 avser verket att vid behov begära extra medel
härför. Myntverket räknar med att den planerade myntproduktionen kan
uppnås även om de föreslagna besparingsåtgärderna kommer till stånd.
4. Myntverket yrkar inom ramen för huvudförslaget 200000 kr. i engångsanvisning för transport- och lagringskostnader med anledning av att
5- och 25-öresmynten dras in under år 1985.
Fiiredrul(andem överväganden
Medel för myntverkets verksamhet bör beräknas med utgångspunkt i
verkets huvudförslag.
Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen
föreslår riksdagen
att till Myntverket: Förvaltningskostnader för budgetåret 1985/86
anvisa ett förslagsanslag av 8 583 000 kr.
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D 9. Myntverket: Uppdragsverksamhet
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

1000
1000
1000

Under detta anslag redovisas inkomster och utgifter för myntverkets
uppdragsverksamhet. Denna omfattar främst tillverkningen av medaljer.
Uppdragsverksamhcten skall inte belasta statsbudgeten med några nettoutgifter. Ett formellt anslag på I 000 kr. finns anvisat för redovisningen
av verksamheten. Myntverket disponerar också en rörlig kredit i riksgäldskontoret intill 500000 kr. Krediten får användas för att lösa tillfälliga eller
säsongsmässiga likviditetsproblem eller för att tillgodose uppkommande
behov av ett ökat rörelsekapital. Uppdragsverksamhetcn sysselsätter f. n.
åtta anställda.
För budgetåret 1983/84 redovisar myntverket ett överskott på I 124 000
kr. Detta innebär en förbättring jämfört med föregående budgetår med ca
320000 kr. Den samlade faktureringen uppgick till 6480000 kr. Under
budgetåret 1985/86 beräknas uppdragsverksamheten till ungefär samma
omfattning som under budgetåret 1983/84.
Föredragandens överväganden
Anslaget bör för budgetåret 1985/86 föras upp med ett formellt belopp av
I 000 kr.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Myntverket: Uppdragsverksamhet för budgetåret 1985/86
anvisa ett förslagsanslag av I 000 kr.

D 10. Myntverket: Utrustning
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

263202
520000
335 000

Reservation

394498

Från anslaget bestrids utgifter för anskaffning och underhåll av mera
kostnadskrävande maskiner till myntverket.
Myntverket
Anslaget har under budgetåret 1983/84 belastats med 263 000 kr. innefattande bl. a. en kopierfräsmaskin samt diverse verkstads- och laboratorieutrustning. För budgetåret 1984/85 beräknas anslaget belastas med 915000
kr. för bl. a. redan beställd laboratorieutrustning och mynträknemaskin.
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För budgetåret 1985/86 beräknar myntverket endast kostnader för normal
återanskaffning och större underhåll av verkstadsutrustningen.
Myntverket hemställer att 335000 kr. anvisas för budgetåret 1985/86
under detta anslag.

Föredragandens överviiRandcn
Jag delar myntverkets bedömning av medelsbehovet för inköp och underhåll. Med hänsyn härtill beräknar jag anslagsbehovet för budgetåret
1985/86 till 335 000 kr.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Myntverket: Utrustnint: för budgetåret 1985/86 anvisa ett
reservationsanslag av 335 000 kr.

D 11. Bankinspektionen

1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

I 000
I 000
1000

Reservation

5000

Bankinspektionen är central förvaltningsmyndighct med huvuduppgift
att utöva tillsyn över bankinstituten, dvs. bankaktie bolag, sparbanker och
föreningsbanker (jordbrukets kreditkassor jämte riksorganisation). På
bankområdet ingår det vidare i inspektionens uppgifter att följa såväl
svenska bankers etableringar i utlandet som verksamheten vid utländska
bankers representationskontor i Sverige. Sedan den I juli 1980 står också
finansbolag under inspektionens tillsyn. Inspektionen är vidare tillsynsmyndighet för kreditaktiebolag, tandshypoteks- och stadshypoteksinstitutionerna, Stockholms fondbörs, fondkommissionärerna samt Värdepapperscentralen VPC Aktiebolag och fondbolag. dvs. bolag som förvaltar
aktiefonder. Andra tillsynsuppgifter följer av lagstiftningen om registrering
av aktieinnehav. Bankinspektionen är vidare registreringsmyndighet för
bankinstituten och för en särskild förteckning över finansbolag. En särskild uppgift för bankinspektionen är att följa utvecklingen av och främja
allmän kännedom om pris- och konkurrensförhållanden inom dess verksamhetsområde och att fora kartellregister. Inspektionens tillsynsverksamhet omfattar också uppgifter på konsumentskyddsområdet, såsom
t.ex. granskning av avtalsvillkor samt tillsyn enligt konsumentkreditlagen.
Bankinspektionen leds av en styrelse. Chef för myndigheten iir en generaldirektör, som också iir styrelsens ordförande. Inom inspektionen finns
tre avdelningar - en allmän avdelning. en kreditavdelning och en redovisningsavdelning - samt en byrå för administrativa ärenden.
Bankinspektionens verksamhet finansieras genom obligatoriska bidrag
från dem som står under tillsyn av inspektionen. Tillsynsbidragen tas inte
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upp på statsbudgetens inkomstsida utan förs till ett reservationsanslag som
upphördsmedel. För inspektionens verksamhet skall regeringen fastställa
en stat för varje hudgetår.
19!W85

Beräknad ändring 1985/86
Bankinsreklionen

Personal

61

Föredraganden

+1

Stat
Förval In ings kostnader
Idi1rav loncko,tnadcrl
I .okalkostnadcr
Kungiirel ,ckost nader

21 uooo
107000

+ 980000
703 000)
+ 212 000
9000
+

+615000
( +482 000)
+142000
+ 9000

15 1113000

+1201000

+766000

12 963 000
t 10583 ()()())

(-'-

Ha 11/.:i11s[1<'/.:Ii<1111' 11

Bankinspektionens förslag avseende budgetåret 1985/86 kan sammanfattas enligt följande.
I. I enlighet med givna direktiv har inspektionen lagt fram ett huvudförslag som innehär en framräkning av staten för budgetåret 1984/85, reducerat med två procent (alt. AJ. Enligt delta alternativ uppgår utgifterna till
15 792 000 kr. Inspektionen har däremot förordat ett alternativ utan två
procents reduktion (alt. Bl. Enligt alternativ B skulle utgifterna under
budgetåret 1985/86 uppgå till 16384000 kr. Inspektionens förslag innefattar
medel till ytterligare en handläggartjänst samt ökat lokalutrymme.
2. Pris- och löneomräkning 931 000 kr.
Som skäl for yrkandet har inspektionen framfört att möjligheterna till
fortsatta rationaliseringar nu är uttömda. Bara genom att helt avstå från
någon arbetsuppgift kan inspektionen möta kraven på nedskärningar i
verksamheten. För att tillgodose de ökade krav på tillsynsinsatser på
värdepappersmarknaden som förväntas genom ny lagstiftning bör ytterligare en handliiggartjiinst inriittas fr. o. m. den I juli 1985.
Fiiredrag1111de11s iil·t•n·iiga11dt•11

Jag har i det föreg:'\ende erinrat om att bankinspektionens verksamhet
finansieras genom avgifter från de kreditinstitut, m.tl. som berörs av
inspektionens tillsyn. I statsbudgeten tas upp ett utgiftsanslag om I 000 kr.
och i regleringsbrev fastställer regeringen en utgiftsstat för det kommande
budget(iret. I likhet med vad som har skett tidigare år skall i förevarande
sammanhang redovisas de ändringar som nu kan beräknas i fråga om
utgiftsstaten.
Den ökade aktiviteten på kreditmarknaden, med ett växande antal finansbolag. fondholag och fondkommissionsbolag har medfört att bankinspektionens tillsynsuppgiftcr har ökat kraftigt under senare år. Även inom
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bankväsendet har utvecklingen medfört krav på ökade insatser på vissa
områden. Detta gäller särskilt uppgifter med anknytning till bankernas
utlandsrörelse, utlandsetableringar, datorisering, brottsförebyggande
verksamhet samt konsumentskydd. Av bl. a. dessa skäl finns anledning att
frångå huvudförslaget. Däremot anser jag det vara för tidigt att nu ta
ställning till inspektionens begäran om medel för ytterligare en handläggartjänst för tillsynsuppgifter på värdepappersmarknaden. En proposition i
ämnet beräknas kunna föreläggas riksdagen tidigast under våren 1985.
För nästa budgetår bör medel för bankinspektionens verksamhet beräknas med utgångspunkt i ett pris- och löneomräknat anslag utan en reducering med 2 %. Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag inspektionens utgifter till 15 949 000 kr. för nästa budgetår. I likhet med vad som
har skett föregående år bör utgiftsanslaget i statsbudgeten föras upp med
ett formellt belopp om I 000 kr.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Bankinspektionen för budgetåret 1985/86 anvisa ett reservationsanslag av I 000 kr.

D 12. Försäkringsinspektionen
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

I 000
I 000
1000

Reservation

1000

Försäkringsinspektionen har som central förvaltningsmyndighet att utöva tillsyn över det enskilda försäkringsväsendet.
Försäkringsinspektionen leds av en styrelse. Chef för försäkringsinspektionen är en generaldirektör, som också är styrelsens ordförande. Inom
inspektionen finns tre byråer, nämligen en för försäkringsjuridiska och
administrativa ärenden. en för livförsäkringsärenden och en för skadeförsäkringsärenden.
Försäkringsinspektionens verksamhet finansieras genom obligatoriska
bidrag från försäkringsbolag och understödsföreningar. På samma sätt som
gäller för bankinspektionen tas tillsynsbidragen upp som uppbördsmedel
under ett reservationsanslag utan att redovisas på statsbudgetens inkomstsida. För inspektionens verksamhet skall regeringen fastställa en stat för
varje budgetår.
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Beräknad ändring 1985/86
Försäkringsinspektionen

Personal
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+ 1/2

Föredraganden
+ 1/2

Stat
Förvaltningskostnader
(därav lönekostnader)
Lokalkostnader

8 237 000
(7084000)
1882000

+494000
(+377000)
+ 110000

+425000
(+366000)
+110000

10119000

+604000

+535000

Försäkringsinspcktionens verksamhet påverkas av att försäkringsväsendet befinner sig i ett skede av stark utveckling och förändring.
Försäkringsinspektionen

Inspektionens förslag avseende budgetåret 1985/86 kan sammanfattas
enligt följande.
l. I enlighet med givna direktiv har inspektionen lagt fram ett huvudförslag som innebär en framräkning av staten för budgetåret 1984/85, reducerat med 1,2 % (alt. A). Enligt detta alternativ uppgår utgifterna till
10 565 000 kr. Inspektionen har däremot förordat ett alternativ utan någon
reduktion (alt. B). Enligt alternativ B skulle utgifterna under budgetåret
1985/86 uppgå till 10 723 000 kr. Båda alternativen omfattar en treårsperiod
och de utgår från att en halvtidstjänst som byråchef dras in den 1juli 1985.
Alternativ B innebär dessutom att en tjänst som byrådirektör inrättas
fr. o. m. nämnda datum. Besparingen enligt alternativ A åstadkommes
genom att ytterligare fyra tjänster dras in den 1 juli 1987.
2. Pris- och löneomräkning 570000 kr.
Som skäl för yrkandet har inspektionen framfört att arbetsbelastningen
hos inspektionen kan komma att öka redan fr. o. m. budgetåret 1984/85 om
det förslag till bl. a. en liberalare koncessionspolitik som försäkringsverksamhctskommitten lagt fram i sitt tredje delbetänkande godtas av statsmakterna. Om tillsynsarbetet skall kunna bedrivas på en godtagbar nivå är
det inte realistiskt att dra in tjänster utöver vad som redan skett.
Föredragandens överväganden

Riksdagen har antagit ett förslag till ändringar i försäkringsrörelselagen
(1982: 713) som innebär bl. a. att villkoren för att få tillstånd att driva
försäkringsrörelse blir mindre restriktiva än tidigare (prop. 1984/85: 77,
NU 11, rskr 111). De nya bestämmelserna gäller fr. o. m. den I januari
1985. Arbetsbelastningen hos inspektionen kommer därför att öka under år
1985. Vid beräkning av inspektionens utgifter för nästa budgetår har jag
därför utgått från alternativ B i inspektionens anslagsyrkande, vilket innebär att en tjänst som byrådirektör inrättas i samband med att en halvtidstjänst som byråchef dras in den I juli 1985.
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Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag inspektilmens utgifter till 10 654 000 kr. för nästa budgetilr. Utgiftsanslaget i statsbudgeten
bör föras upp med ett formellt belopp om I 000 kr.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Försiikri11gsi11spekrio11en för budgetiln:t 1985/86 anvisa ett
rescrvationsanslag av I 000 kr.

D 13. Statens krigsförsäkringsnämnd m. m.
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

82028
67000
69000

Från anslaget bestrids utgifter för statens krigsförsiikringsniimnd och
statens krigsskadenämnd.
Swrens krigsfijrsiikri11g.rnii11111d beräknar medelshehovet för verksamheten under budgetåret 1985/86 till 46000 kr. Enligt .H11/1'11S krig.1s/.:.11d1•11ii1111ul
uppgår medelsbehovet för krigsskadeniimndens verksamhet till 23 000 kr.

Föredragandens 1Ji·en·iiga11de11
Statens krigsförsäkringsnämnd och statens krigsskadeniimnd ingiir i Jet
ckonomiska försvaret. Efter samr:id med chefen för försvarsdcpartementet har jag beräknat mcdelsbchovet för budgetäret 1985/86 för statens
krigsförsäkringsnämnd till 46000 kr. och för statens krigsskadenimrnd till
23 000 kr. Anslaget bör alltså föras upp med 69 000 kr.
Jag hemställer att regeringen föreslftr riksdagen
att till Statens krig.1ji'irsii/.:.ri11g.rnii11111d 111.111. för budgetiiret 1985/86
anvisa ett förslagsanslag av 69000 kr.

D 14. Statens förhandlingsnämnd
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag

3 650000

1985/86 Förslag

3800000

3 746 270

Statens förhandlingsnämnd har till uppgift att efter uppdrag av regeringen för statens räkning föra förhandlingar med kommuner, landsting eller
annan icke statlig huvudman. Nämnden, som inrättades år 1963, arbetade
ursprungligen huvudsakligen med frågor om villkor för samverkan mellan
staten och huvudman inom sjukvård, utbildning eller forskning. Nämndens
verksamhet har senare utvidgats till att omfatta olika statsbidragsfrågor
och frågor om ändring av huvudmannaskap. Nämnden handlägger vidare
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bl. a. ärenden om förvärv eller överlåtelse av mark mellan stat och kommun. På nämnden ankommer också vissa uppgifter beträffande tolkning
och tillämpning av avtal inom nämndens verksamhetsområde.
Nämnden består av en ordförande som tillika är chef för nämndens
kansli samt fyra ordinarie ledamöter med personliga suppleanter. Hos
nämnden finns ett kansli. För att biträda nämnden i de olika aktuella
förhandlingsfrågorna anlitar nämnden dessutom ett stort antal experter.
1984/85

Beräknad ändring 1985/86
Statens
förhandlings nämnd

Personal

Föredraganden

15

Anslag
Kostnader för
utrednings- och
forhandlingsarbete

3650000

+200000

+150000

Statens förhandlingsnämnd

Omfattningen av nämndens verksamhet styrs väsentligen av i vilken
utsträckning nämnden får förhandlingsuppdrag och uppdragens karaktär.
Det är f.n. inte möjligt att överblicka i vilken utsträckning pågående
större utrednings- och förhandlingsuppdrag kommer att kunna slutföras
under innevarande budgetår eller vilka frågor som eljest kommer att kräva
utrednings- och förhandlingsarbete under budgetåret 1985/86. Nämnden
räknar med en i allt väsentligt oförändrad verksamhet under nästa budgetår.
I. Anslagsbehovet ökar med 278 000 kr. till följd av pris- och löneomräkning.
2. Nämnden skall enligt gällande anvisningar redovisa ett huvudförslag.
Ett sådant förslag innebär ett med ca 78 000 kr. minskat anslagsbehov.
Nämnden vill fästa uppmärksamheten på att förhandlingsarbetets speciella
karaktär innebär att tidtabell och tidsåtgång för förhandlingsverksamheten
endast i begränsad utsträckning kan påverkas av nämnden. Nämnden
måste också vara beredd all med kort varsel disponera om resursinsatserna.
Mot denna bakgrund föreslår nämnden att anslaget för nämndens
verksamhet räknas till avrundat 3850000 kr. för nästa budgetår.
Föredragandens öven·ä{!anden

För nästa budgetår bör medel för förhandlingsnämndens verksamhet
beräknas enligt ett ettårigt huvudförslag med en reduktion om 2 %.
7
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Jag beräknar att anslagsbehovet ökar nlt:d 150000 kr. Anslaget hor
således föras upp med 3 800000 kr. i förslaget till statsbudget för budgetåret 1985/86.
Jag hemställer att regeringen föreslii.r riksdagen
att till Statens J()rlu111Jli11gs11ii11111J för budgetiiret 1985/86 anvisa ett
förslagsanslag av 3 800000 kr.

D IS. Energibesparande åtgärder i statliga byggnader
Nytt anslag (förslag) 50000000
Medel för dessa ändamål har tidigare anvisats under elftt: huvudtitelns
anslag B 17. Bidrag till e11ergibespara11Je åtgärder i110111 bostadsbesttl11Jet
m. m. Byggnadsstyrelsen handhar medlen till energibt:sparande fögärdcr i
statliga byggnader exkl. affärsverksbyggnader och byggnader tillhöriga
statliga bolag och fördelar dessa till de olika lokalförvaltandt: myndigheterna.
Byggnadsstyrelsen

Byggnadsstyrelsen arbetar fortlöpande med att minska förbrukningen av
energi. De medel som ställs till byggnadsstyrelsens förfogande under detta
anslag är avsedda både för verkets byggnadt:r och för vissa övriga statliga
myndigheters fastighetsbestånd. Byggnadsstyrclst:n fungerar som förmedlingsorgan för medelstilldelningen till de övriga statliga myndigheterna.
Medel anvisas huvudsakligen till ändrings- och ombyggnadsarbeten i befintliga byggnader i enbart energibesparandt: syfte. En redovisning för
verksamheten utarbetades 1983. Kostnaderna för t:nergisparåtgiirder i fastigheter som byggs om av främst andra skäl finansieras från andra anslag.
Föreskrifterna i förordningt:n (1976:757) om vissa åtgärder inom statsförvaltningen för att minska förbrukningen av energi följs upp.
Byggnadsstyrclsen har hittills bt:slutat om åtgärder för en sammanlagd
kostnad om 465 milj.kr., varav ca 52 milj.kr. ännu inte hade betalats ut den
30juni 1984. Vid utgången av budgetåret 1984/85 beräknas verket ha fattat
beslut om sammanlagt 555 milj.kr., motsvarande det totala bt:slutsutrymme som har meddelats.
Byggnadsstyrelsen räknar med att behöva lägga ut beställningar under
budgetåret 1985/86 för ytterligare 105 milj.kr. och föreslår att verket ges ett
beställningsbemyndigande på detta belopp.
Föredraganden

Under de senaste åren har beslut om energibesparande åtgärder i statliga byggnader fattats för en kostnad av 555 milj.kr. Med hänsyn till gjorda
åtaganden förordar jag, efter samråd med chefen för bostadsdepartementet, att ramt:n för budgetåret 1985/86 fastställs till 75 milj.kr.
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Jag beräknar anslagsbehovet för budgetåret 1985/86 till 50 milj.kr.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att
1. medge att beslut om energibesparande åtgärder i statliga byggnader meddelas inom en ram av 75000000 kr. under budgetåret
1985/86,
2. till Ener1-:ibesparande åt1-:ärder i statliga byggnader för budgetåret 1985/86 anvisa ett rcservationsanslag av 50000000 kr.
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BIDRAG OCH ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNERNA

E 1. Skatteutjamningsbidrag till kommunerna m. m.
I statsbudgeten för innevarande budgetår har anslaget Skatteutjämningsbidrag till kommunerna m. m. förts upp med 11 166 milj. kr.
Från anslaget bestrids skatteutjämningsbidrag till kommuner och landstingskommuner enligt lagen 0979:362) om skatteutjiimningsbidrag samt
lagen (1982:221) med särskilda bestämmelser angäendc det kommunala
skatteunderlaget m. m. Ytterligare föreskrifter för bidrag~givningen finns i
förordningen ( 1979:363) om skatteutjämningsbidrng.
Jag har tidigare denna dag vid min an:mälan av finansplanen för nästa
budgetår (bil. I till budgetpropositionen) anfört att beredningen av friigor
om den kommunala ekonomin inför år 1986 ännu inte är avslutad. Jag
avser att senare anmäla frågan om anslag till skatteutjämningsbidrag under
budgetåret 1985/86 i samband med samlade överviiganden om kommunalekonomiska frågor inför år 1986. Jag har för avsikt att föreslå regeringen
att avge en proposition till innevarande riksmöte som behandlar olika
kommunalekonomiska frågor. I avvaktan på detta bör förevarande anslag
föras upp med 11 166 milj. kr. i förslaget till statsbudget for budgctilret
1985/86.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet. till Ska11c11tjii111ningshidrag till komm1111ema 111. 111. för hudgetiiret 1985/86 beräkna ett förslagsanslag av 11 166000000 kr.

E 2. Bidrag till kommunerna med anledning av avskaffandet av den kommunala företagsbeskattningen

l statsbudgeten för innevarande budgetår har anslaget Bidrag till kommunerna med anledning av avskaffandet av den kommunala företagsbeskattningen förts upp med 900 milj. kr.
Från anslaget bestrids bidrag till kommunerna som kompensation för det
intäktsbortfall som uppstår i samband med att den kommunala beskattningen av juridiska personer upphör (prop. 1983/84: 133 bil. I, FiU 39, rskr
422, SFS 1984:504). Första bidragsår är år 1985. För detta år har bidraget
beräknats till ca 1800 milj. kr. Hälften av beloppet kommer att utbetalas
budgetåret 1984/85 och anslaget har därför förts upp med 900 milj. kr.
innevarande budgetår. Regeringen har i september 1984 beslutat om preliminära belopp för varje kommun och jag kommer i början av år 1985 att
föreslå regeringen att fastställa de definitiva beloppen.
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Med hiinvisning till vad jag har anfört under anslaget Skatteutjämningsbidrag till kommunerna m. m. avser jag att senare anmäla frågan om anslag
till bidrag till kommunerna med anledning av avskaffandet av företagsbeskattningen under budgetåret 1985/86 i samband med samlade överväganden om kommunalekonomiska frågor inför i'1r 1986. I avvaktan härpå bör
förevarande anslag föras upp med 900 milj. kr. i förslaget till statsbudget
för budgeti'iret 1985/86.
Jag hemställer att regeringen föresl;°ir riksdagen
att. i avvaktan på siirskild proposition i iimnet. till Bidra}! till kom-

1111111ema med anled11i11g m· 111·skl((fandl't m· dt'll kom1111111alafi.iretagshcskatt11i11ge11 för hudgetåret 1985/86 beräkna ett förslagsanslag av 900000000 kr.
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F. ÖVRIGA ÄNDAMÅL
F I. Kostnader för vissa nämnder
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

23675
20000
20000

Från anslaget bestrids f. n. utgifter för arvoden, expenser m. m. för resegarantinämnden.
Medelsförbrukningen beräknas till oförändrat 20000 kr. för budgetåret
1985/86.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Kostnader för vissa nämnder för budgetåret 1985/86 anvisa
ett förslagsanslag av 20000 kr.

F 2. Bidrag till vissa internationella byråer och organisationer m. m.
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

166500
170000
170000

Från anslaget bestrids f. n. Sveriges bidrag till nordiska skattevetenskapliga forskningsrådet.
Medelsbehovet för nästa budgetår beräknar jag till avrundat 170000 kr.
Anslaget bör således föras upp i statsbudgetförslaget med oförändrat belopp.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Bidrag till 1·issa internationella byråer och organisationer
m. m. för budgetåret 1985/86 anvisa ett förslagsanslag av 170000
kr.

F 3. Bidrag till vissa handikappade ägare av motorfordon
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

11749310
13 200000
16000000

Enligt förordningen (1960: 603) om bidrag till vissa handikappade ägare
av motorfordon utgår bidrag av statsmedel till sådana handikappade mo-
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torfordonsägare som har hefriats frfrn ;\rlig vägtrafikskatt. Bidragen motsvarar skattekostnaderna för viss mängd hensin som för ägare av bil
uppgår till 700 liter och för iigare av motorcykel till 250 liter för helt år.
Bidragen utg<°tr i efterskott för budgetk Ärenden om bidrag handläggs av
riksskatteverket.

Rikssk11tt1·1·1•rkct föreslftr - med utgångspunkt i att antalet bidragsberättigade inte väntas förändras i nämnviird grad - att anslaget även hudgetåret 1985/86 heräknas till 13 200000 kr. Antalet hidragsberättigade beräknas diirvid av verket till ca 11 000. Den övervägande delen av dessa
erhåller helt hidrag. I 200 kr.
Genom heslut av riksdagen (prop. 1984/85: 45. SkU 14. rskr 28) har
hensinskatten höjts med 50 öre per liter fr. o. m. den 1 december 1984. Helt
hidrag kommer diirför för den tid som pt1verkar utbetalningarna under
hudgetåret 1985/86 att utgå med ca I 400 kr. per år.
Jag förordar att anslaget förs upp med 16000000 kr. i statsbudgctförslaget för budgetåret 1985/86.
Jag hemställer att regeringen föresl[1r riksdagen
att till BidraR till ris.rn handika[l[lllde äRare 01· motorfordon för
hudgetåret I 985/86 anvisa ett förslagsanslag av I 6 000 000 kr.

F 4. Bidrag till vissa investeringar
1983/84 Utgift

315 62.'i

1984/85 Anslag

100000

1985/86 Förslag

1 000

Från detta anslag hekostas statliga investeringshidrag enligt dels lagen
!197.'i: 1149) om statligt investeringsbidrag för inventarieanskaffning. dels
lagen ( 1978: 9.'i 1) om statligt investeringshidrag för vissa byggnadsarbeten.
Möjligheten till investeringshidrag upphörde den 31 mars 1980. För
hudgett1ret 198.'i/86 kan endast helopp på grund av överklagade beslut
komma att utbetalas. Med hänsyn hiirtill föreslår jag att anslaget förs upp
med ett formellt belopp av 1 000 kr. för hudgetåret 198.'i/86.
Jag hemställer att regeringen föresh'1r riksdagen
att till BidrnR till 1·i.ua im·estcrinRar för hudgetåret 1985/86 anvisa
ett förslagsanslag av 1000 kr.
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F 5. Exportkreditbidrag
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag

4318855
I 000

1985/86 Förslag

I 000

Från detta anslag bekostas exportkredit bidrag enligt lagen ( 1978: 40 I)
om exportkreditstöd.
Vid riksmötet 1977/78 beslutade statsmakterna om olika åtgärder för att
ge svenska företag ökade möjligheter att konkurrera pä likartade villkor
som företag i andra länder i fråga om krediter vid export (prop.
1977/78: 155. NU 73. rskr 379). Besluten innehar bl. a. att det exportkreditstöd i form av ett extra avdrag vid inkomsttaxeringen för vissa räntekostnader, som tidigare gällde för exportkreditavtal som ingås före utgången av
år 1979, förlängdes till att gälla även avtal som ingås under åren 1980 och
1981. Vidare kompletterades exportkreditstödet med en möjlighet för sådana företag. som inte har tillräckligt vinstunderlag för att kunna utnyttja
avdraget, att i stället få ett statligt s. k. exportkreditbidrag. Exportkredit
som finansieras hos AB Svensk Exportkredit är i princip undantaget från
stöd. Gällande regler för ex port kreditstödet återfinns i lagen ( 1978: 401) om
exportkredit stöd och förordningen ( 1978: 40 I) om villkor för exportkn:ditstöd.
Exportkreditstöd kan alltså utgå i form av avdrag vid inkomsttaxeringen
eller som bidrag. Ansökan om stöd görs i första hand hos exportkreditnämnden som prövar om de allmänna förutsättningarna för stöd föreligger.
Ansökan skall göras hos nämnden före utgången av den tid inom vilken det
sökande företaget skall lämna allmän självdeklaration för det beskattningsår då exportkreditavtalet har ingåtts. På grundval av exportkreditnämndens beslut kan exportföretaget sedan yrka avdrag eller ansöka om bidrag.
ExportkreditavdraRet innebär att exportföretaget vid beräkning av nettointäkt enligt kommunalskattelagen (1928:370) och lagen ( 1947: 576) om
statlig inkomstskatt får ett extra avdrag för stödberättigade kostnader. Ett
yrkande om extra avdrag prövas i vanlig ordning vid företagets inkomsttaxering.
Exportkredithidraget innebär att exportföretaget i stället för att erhålla
exportkreditavdrag får uppbära ett statligt. skattefritt bidrag som motsvarar hälften av avdraget. Bidraget är ett substitut till avdraget och skall bara
betalas ut när avdraget inte har kunnat utnyttjas i sin helhet och inte heller
har utnyttjats till viss del.
Ansökan om utbetalning av exportkreditbidrag prövas av riksskatteverket. Ansökningshandlingen skall komma in senast en månad efter det att
exportföretagets taxeringar för beskattningsåret har vunnit laga kraft. Innan utbetalning sker måste riksskatteverket undersöka om utrymme för
fullt avdrag finns eller om företaget delvis har utnyttjat avdraget. Denna
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prövning sker i första hand på grundval av lagakraftvunnet beslut om
företagets taxering. Om företaget .begär det får prövningen dock grundas
på det beslut angående företagets taxering som föreligger när riksskatteverket tar ställning till yrkandet om bidrag.
Rikss/.:atte1'erket

Under de år möjlighet funnits till exportkreditbidrag har endast ett fåtal
ansökningar inkommit till riksskatteverket. Då någon prognos för budgetår
1985/86 inte låter sig göras föreslår verket att anslaget tas upp med I 000 kr.
i statsbudgeten.
Föredraganden

Någon tillförlitlig beräkning av medelsbehovet under detta anslag är inte
möjlig att göra. Förutom svårigheten att överblicka omfattningen av underlaget för exportkreditstödet är det omöjligt att förutse taxeringsutfallet och
de därav föranledda yrkandena om bidrag. Med hänsyn till osäkerheten om
vilket medelsbehov som kan bli aktuellt förordar jag att anslaget förs upp
med ett formellt belopp av l 000 kr. också i statsbudgeten för budgetåret
1985/86.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Exportkreditbidrag för budgetåret 1985/86 anvisa ett förslagsanslag av l 000 kr.

Prop. 1984/85: 100

Bilaga 9

Finansdepartementet

98

F 6. Lönsparande m. m.
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

182226262
200600000
168000000

Från anslaget bestrids utgifter för lön sparande. Nya lönsparandet. numera benämnt vinstsparandet, drar utgifter för vinstutlottning. Viss del av
sparpremicn bekostas också av statsmedel.
Riksgäldskontoret svarar för administrationen av vinstsparandet. Riksgäldskontorets administrationskostnader bestrids från särskilt anslag under huvudtiteln Riksdagen och dess verk m. m.

Fullmäktige i riksgiildskontoret
Inom vinstsparandet anordnas två vinstutlottningar per år. Utlottningarna som till sin huvuddel bekostas av staten skall äga rum i mars och
september närmast efter sparårct. Vinstsumman i marsutlottningen skall
uppgå till en procent av det belopp som ligger till grund för utlottningen.
Nämnda beräkningsunderlag har för år 1985 uppskattats till 12,5 miljarder
kr. Spararna deltar med det lägsta·av saldona på vinstsparkontot vid de två
senaste årsskiftena. I septemberutlottningen skall vinstsumman uppgå till
fyra procent av den på visst sätt beräknade saldoökningen under sparåret
på samtliga konton. För år 1984 beräknas nämnda beräkningsunderlag till
ca 3 125 milj.kr. Medelsbehovet för vinster i utlottningen i september 1985
beräknas mot denna bakgrund till 125 milj. kr. och utlottningen i mars 1986
till 87 ,5 milj.kr. för statens del.
Under budgetåret 1985/86 kommer vidare att utbetalas en sparpremie på
fem procent av den del av sparandet år 1981 som fortfarande står kvar på
kontot vid utgången av ett vart av åren 1982-1985. Premien bekostas av
staten och bankerna med hälften vardera. Statens kostnader för sparpremiering beräknas till 43 milj.kr.
Fullmäktige förordar sålunda att till Lönsparandet m. m. anvisas ett
förslagsanslag av 255,5 milj.kr. för budgetåret 1985/86.

Fiiredragandens öven-iiganden
Sedan fullmäktige i riksgäldskontoret inkommit med sin anslagsframställning har riksdagen beslutat ändra reglerna för vinstsparandet. Beslutet
innebär att vinstsparandet fr. o. m. den I januari 1985 skall drivas i bankernas egen regi med av bankerna bekostade vinstutlottningar. Enligt gällande
övergångsbestämmelser skall dock staten på sedvanligt sätt bekosta de
utlottningar som sker i mars och september 1985 samt de sparpremier som
utfaller per den 31 december 1985. Någon av staten finansierad vinstutlottning kommer inte att hållas i mars 1986.
Jag har ingen erinran mot fullmäktiges beräkningar av medelsbehovet
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för vinstutlottningen i september 1985 och den sparpremiering som skall
ske den 31 december 1985 för sparande på vinstsparkonto.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Li)nsparande m. m. för budgetåret 1985/86 anvisa ett förslagsanslag av 168000000 kr.

F 7. Information om allemanssparandet
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag
1

10972241
7 000000 1
7000000

Reservation

2027758

varav 2000000 kr. på tilläggsbudget I till statsbudgeten for budgetåret 1984185.

Enligt riksdagsbeslut hösten 1983 (prop. 1983/84: 30. FiU 13. rskr 72,
SFS 1983: 890) inrättades en ny form av hushållssparandt: den 1 april 1984.
Sparformen benämns allemanssparandet.
Allemanssparandet ersatte det s. k. skattesparandet. Den nya sparformen administreras av riksgäldskontoret. Behövliga informations- och utbildningsinsatser m. m. planläggs av delegationen för allemanssparandet.
Det praktiska genomförandet av nämnda åtgärder ankommer på riksgäldskontoret.

Föredragandens överväganden
För att upprätthålla och utöka anslutningen till allemanssparandet kommer betydande informations- och marknadsföringsinsatser att krävas också under budgetåret 1985/86. Dessa insatser är nödvändiga särskilt med
tanke på att sparformen har en låg grad av formell bindning samt att den
skattefria bonusräntan på 5 % under det första sparåret bortfaller för samtliga sparare över 25 år efter årsskiftet 1984/85.
Fr. o. m. den 1 januari 1986 gäller dessutom att ungdomars allemanssparande skall ge rätt till lån för att underlätta bosättning och bostadsanskaffning. Vid genomförandet av bosparandet för ungdomar aktualiseras också
frågan om särskilda informationsinsatser för denna sparform.
Jag beräknar medelsbehovet för information m. m. under budgetåret
1985/86 till 7 milj.kr .. varav 3 milj.kr. bör användas för särskilda insatser
för att uppmuntra ungdomars bosparande.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Information om allemanssparandet för budgetåret 1985/86
anvisa ett reservationsanslag av 7 000000 kr.
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1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

100

investerin~sbanken

31723 725
34000000
36000000

Från anslaget bestrids f. n. utgifter för Sveriges andel av höjningen av
Nordiska invcsteringsbankcns grundkapital. Sveriges inbetalning under
budgetåret 1985/86 uppgår till 4, 14 milj. SDR. Med viss reservation för
eventuella förändringar i kronans värde i förhållande till SDR beräknar jag
medelsbehovet för nästa budgetår till avrundat 36000000 kr.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Hiijning ar grundkapitalet i Nordiska investeringshanken för
budgetåret 1985/86 anvisa ett förslagsanslag av 36 000 000 kr.

F 9. Täckande av förluster till följd av vissa statliga garantier

1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

I 000
1000

För att få en fullständig bruttoredovisning av den statliga garantiverksamheten fördes detta anslag upp på statsbudgeten för budgetåret 1984/85.
För vissa garantisystem kommer även i fortsättningen anslag under resp.
huvudtitel att belastas vid eventuellt infriande av statliga garantier. För de
garantier där så inte sker bör detta anslag belastas vid eventuella förluster.
För att upprätthålla principen om bruttoredovisning har redan tidigare
särskilda inkomsttitlar inrättats för dels innutna avgifter för statliga garantier, dels återbetalning av tidigare infriade statliga garantier.
I förslaget till statsbudget bör anslaget föras upp med ett belopp av I 000
kr.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Täckande av förluster till fö(id av vissa statliga garantier för
budgetåret 1985/86 anvisa ett förslagsanslag av I 000 kr.
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F 10. Kompensation för förluster i Vänerskogs konkurs

1984/85 Anslag 1
1985/86 Förslag
1

3000000
I 000000

An~laget uppfört på tillåggsbudget I till statsbudgeten för budgetåret 1984/85.

Riksdagen har efter förslag från regeringen beslutat att vissa skogsägare
som gjort förluster i Yänerskog ekonomisk förenings konkurs skall få en
särskild kompensation (prop. 1983/84: 196, SkU 10, rskr 24). Kompensation avser inkomstskatt och mervärdeskatt som belöper på fordringar som
uppkommit under år 1981. Kompensationen utbetalas av riksskatteverket
efter ansökan från skogsägarna. De närmare villkoren för kompensationen
framgår av förordningen den 6 december 1984 om kompensation till vissa
skogsägare.
Det sammanlagda mcdelsbchovct för kompensationen beräknas uppgå
till drygt 4 milj.kr. Jag beräknar mcdclsbchovet för budgetåret 1985/86 till
I 000000 kr.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Kompensation för förluster i Vänerskogs konkurs anvisa ett
förslagsanslag av I 000000 kr.
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Anmälan angående teckning a,· aktier i Post- och Kreditbanken, PK-banken
Genom beslut den 22 mars 1984 (rskr 1983/84: 189) biföll riksdagen vad
näringsutskottet hemställt i betänkandet 1983/84: 23 med anledning av
propositionen 1983/84: 70 om ökning av aktiekapitalet i Post- och Kreditbanken, PK-banken, och propositionen 1983/84: 98 om teckning av ytterligare aktier i Post- och Kreditbanken, PK-banken, m. m. jämte motioner.
Genom beslutet godkände riksdagen ordningen för en ökning av bankens
aktiekapital till 750 milj. kr., innebärande bl. a. att staten helt eller delvis
kunde avstå från sin företrädesrätt till teckning av nya aktier. Vidare
anvisade riksdagen genom beslutet till TeckninR av aktier i Post- och
Kreditbanken. PK-banken, på tilläggsbudget IIl till statsbudgeten för budgetärct 1983/84 under sjunde huvudtiteln ett reservationsanslag av
168 800 000 kr. I betänkandet uttalade utskottet att det förutsattes att
regeringen när så kan ske redovisar för riksdagen hur saken har hanterats.
Regeringen har den 29 mars 1984 beslutat att staten helt skall avstå från
sin företrädesrätt till teckning av nya aktier vid ökningen av Post- och
Kreditbanken, PK-bankens aktiekapital till 750 milj. kr.
Samtliga nya aktier har tecknats och betalts. Ökningen av aktiekapitalet
har fastställts genom registrering. Nyemissionen har således avslutats utan
att det i tilläggsbudget Ill anvisade anslaget behövt utnyttjas.
Jag hemställer att regeringen bereder riksdagen tillfälle att ta del av vad
jag har anfört.
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Register
Sid

Anslag kr.

Översikt

12 A. Finansdepartementet m. m.
12
13
13
14

Finansdepartementet
Finansråd/ekonomiska attachcer
Kommittcer m. m.
Extra utgifter

40588000
2182000
21300000
795 000
64865000

15 B. Skatte- och indrimingsväscn
18
21
33
45
46
46

Riksskatteverket
Lokala skattemyndigheterna
Kronofogdemyndigheterna
Stämpelomkostnader
Kostnader för årlig taxering
Ersättning till post verket m. tl. för
bestyret med skatteuppbörd m. m.

283046000
838492000
551539000
2534000
137000000
43027000
1855638000

48 C. Pris-, konkurrens- och konsument frågor
48
49
50
52
55

Marknadsdomstolen
Niiringsfrihetsombudsmanncn
Statens pri~- och kartellniimnd
Konsumentverket
Allmänna reklamationsnämnden

2402000
6216000
35497000
45651 000
8262000
98028000

58 D. Vissa centrala myndigheter m. m.
58
67
68
68
77
78
78
80
81
81
83
83
84
86

Byggnadsstyrelsen
Inköp av fastigheter m. m.
Tullverket:
Förvaltningskostnader
Drift och underhåll av teknisk materiel m. m.
Anskaffning av viss materiel
Vissa byggnadsarbeten vid tullverket
Konjunkturinstitutet
Myntverket:
Förvahningskostnadcr
Uppdragsverksamhet
Utrustning
Bankinspt:ktionen
Försäkri·ngsinspektionen

I 000
30000000

724102000
55 608000
15 825 000
800000
13 348000
8583 000
I 000
335 ()()()
I 000
I 000
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88 Statens krigsförsäkringsnämnd m. m.
88 Statens förhandlingsnämnd
90 Energibesparande ätgärder i
statliga byggnader

104
69000
3 800 000
50000000
902474000

92 E. Bidrag och ersättningar till kommunerna

92 Skatteutjämningsbidrag till kommunerna
m.m.
92 Bidrag till kommunerna med anledning
av avskaffandet av den kommunala
förclagsbeskatlningcn

11 166000000*

900000000*
12 066 000 000

94 1''. Övriga ändamål

94 Kostnader för vissa nämnder
94 Bidrag till vissa internationella
byråer och organisationer m. m.
94 Bidrag till vissa handikappade ägare
av motorfordon
95 Bidrag till vissa investeringar
96 Exportkreditbidrag
98 Lönsparande m. m.
99 Information om allemanssparandet
100 Höjning av grundkapitalet i Nordiska
investeringsbanken
100 Täckande av förluster till
följd av vissa stalliga garantier
101 Kompensation för förluster i Vänerskogs
konkurs

20000
170000
16000000
I 000
I 000
168000000
7000000
36000000
I 000
I 000000
228193000

102 Anmälan angående teckning av aktier i Postoch Kreditbanken, PK-banken
Totalt för finansdepartementet

15215198000

*Beräknat belopp

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1984

Bilaga 10 till budgetpropositionen 1985
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Bilaga 10

U tbildningsdepartementet
ÖVERSIKT
Till utbildningsdepartementets verksamhetsområde hör skolväsendet.
högskoleutbildningen, forskningsfrågor. vuxenutbildningen. studiestödet,
kulturverksamheten. massmedier och internationellt kulturutbyte.
Budgetförslaget inom utbildningsdepartementets område präglas av insatser som syftar till att främja de humanistiska värdena och till att bidra
till samhällets tekniska. ekonomiska och regionala utveckling. Utrymmet
för de reformer som nu föreslås har i huvudsak skapats genom omdispositioner av tillgängliga resurser.
Inom grundskolan står f. n. frågor om innehåll och kvalitet i centrum. En
huvuduppgift är att se till att alla elever får en fullständig grundskoleutbildning och att förhindra den s. k. utslagningen av elever. Svenskämnets
situation och kulturens ställning i skolan är frågor S\.)m särskilt uppmärksammas. Ett utvecklingsarbete inleds för att slöjda en ökad satsning på
kultur i skolan. Antalet stadieveckotimmar i ämnet svenska på högstadiet
ökas med två timmar. Tid för detta tas från fria aktiviteter. En fortsatt
satsning på dataundervisningen görs genom att särskilda medel avsätts för
programvaruutveckling för skolväsendet. Grundskolan tillförs ökade resurser för vikarier så att de s. k. "lärarlösa lektionerna" försvinner. Vissa
förändringar rörande hemspråksundervisningen genomförs. Skolchefstjänsterna kommunaliscras, vilket bl. a. får till följd att statsbidrag för detta
ändamål upphör. Vidare ändras reglerna för utbetalning av statsbidrag till
kommunerna för grundskolan . .Ä..ndringen medför räntevinster för staten.
För gymnasiesko/ans del redovisades våren 1984 i propositionen om
gymnasieskola i utveckling olika förslag för att skapa en gymnasieskola.
bättre anpassad att ta emot i princip hela årskullen 16-åringar. En försöksoch utvecklingsverksamhet har inletts. Dess viktigaste mål är att göra
gymnasieskolan tillgänglig och meningsfull för så många ungdomar som
möjligt.
I fråga om resursanvändningen görs en markering av det främsta målet
för den friare resursanvändningen - att stötta elever med störst behov av
stöd och hjälp i sitt skolarbete. En ökning görs av den särskilda resursen
för stöd- och samordnad specialundervisning. Systemet med självstudietimmar ("lärarlösa lektioner") avskaffas.
Antalet platser i den grundskoleanknutna delen av gymnasieskolan ökas
från 112% till drygt 114% av antalet 16-åringar. Anslagen till utrustning
I
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ökas med 25 procent till gagn för den tekniska förnyelsen av den yrkesinriktade gymnasieutbildningen. En särskild fyraårig satsning på datautrustning och utbyggnad av datasalar görs. En ny tvåårig handels- och kontorslinje startar, som skall bidra till att bryta de traditionella könsbundna valen
mellan handel och kontor och öka elevernas valmöjligheter på arbetsmarknaden. Tidpunkten för avstämning av statsbidrag till lärarlöner i gymnasieskolan flyttas från 15 september till början av vårterminen. Timunderlaget
kan därigenom beräknas på ett genomsnitt av antalet elever under läsåret.
Vuxenutbildningen kommer att ha i stort sett oförändrad volym under
budgetåret 1985/86. Regeringen hemställer om fortsatt bemyndigande att
sätta igång särskilda kurser för arbetslösa inom den kommunala vuxenutbildningen och folkhögskolan. Inom studieförbundens verksamhetsområde inleds en försöksverksamhet med ett friare resursutnyttjande i syfte att
nå nya grupper. Antalet folkhögskolor ökas med två, Nyköpings folkhögskola och Kvinnofolkhögskolan i Göteborg. Vissa mindre reformer görs
inom folkhögskolan och statens skolor för vuxna i syfte att förbättra
handikappades studiemöjligheter.
På det studiesociala området aviseras en ny studiesocial utredning med
uppgift att se över en rad frågor inom främst studiemedelssystemet. Studiehjälpens inaekorderingstilläggg läggs samman med resetillägget, vilket
innebär en friare användning av studiestödet för eleverna. Vidare läggs
resurserna för tim- och dagstudiestöd inom vuxenustudiestödcn samman.
Antalet nybörjarplatser för ungdomar inom grundläggande högskoleutbildning blir budgetåret 1985/86 i stort sett detsamma som innevarande
budgetår. Nya platser tillförs i första hand inom teknik- och ekonomiområdena. Inom dataområdet ökas planeringsramarna för civilingenjörslinjerna
med drygt 170 platser. En ny tvåårig teknisk utbildning startas på tre orter
med 90 platser totalt. På lokala linjer ökas antalet platser med 375, främst
med inriktning mot det tekniska området. Kapaciteten minskas främst för
utbildningar som riktar sig mot lärarutbildningsområdet. En integrerad
vårdutbildning startar i Linköping budgetåret 1986/87. Inom vårdområdet
inrättas vidare påbyggnadslinjer för arbetsterapeuter och sjukgymnaster
budgetåret 1986/87. Kyrkomusikerutbildning förläggs till Piteå budgetåret
1986/87. En proposition om förändrad lärarutbildning för grundskolan
kommer att läggas fram våren 1985.
I fråga om forskning inrättas ett tiotal nya professurer, fem av dem vid
universitetet i Linköping i anslutning till den nya integrerade vårdutbildningen. Vissa förändringar genomförs i systemet för studiefinansiering i
forskarutbildningen.
Kulturverksamheten bör i ökad utsträckning förankras i och utgå från de
miljöer där människor känner sig hemma. Därför görs insatser för att öka
kulturens ställning i skolor och på arbetsplatser. För att förstärka kulturverksamheten i underförsörjda regioner ökas resurserna för de regionala
teatrarna och museerna.
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Inom medieområdet har pågått ett omfattande utredningsarbete som
under våren 1985 kommer att kräva ställningstaganden i frågor om närradiovcrksamheten. stödet till radio-' och kassettidningar, de statliga insatserna på litteratur- och biblioteksområdena samt regler för satellitmottagning och lokala sändningar i kabelnät. I budgetförslaget höjs produktionsbidraget inom dagspresstödet. Medlen till Sveriges dövas riksförbunds
produktion av videogram för döva förstärks. Vidare knyts en punktskriftsnämnd, med uppgift bl. a. att verka for en enhetlig nomenklatur på
punktskriftsområdet. till talboks- och punktskriftsbiblioteket.
Nästan all radio- och TV-verksamhet finansieras med medel ur radiofonden. Detta gäller fr. o. m. budgetåret 1985/86 även verksamheten vid Sveriges Utbildningsradio AB. För radio- och TV-verksamheten beräknas for
kommande bugetår medelsanvisningar om 2.4 miljarder kr. Under nästa
budgetår startas regionala TV-nyhetssändningar över Mellansvenska distriktet och Värmlandsdistriktet.
Under budgetåret 1983/84 har ur behållningen av de särskilda lotterier
som anordnats till förmån för konst. teater och andra kulturella ändamål
anvisats medel med sammanlagt 7 800 000 kr. Medlen har fördelats enligt
följande.
O 2 850 000 kr. till statens kulturråd för fördelning till investeringar,
O 3 100000 kr. till investeringar inom teater-, dans- och musikområdet,
O 575 000 kr. till investeringar inom konst-, musei- och arkivområdet,

0 I 275 000 kr. till andra investeringar,
Totalbeloppen för de olika anslagsgrupperna inom utbildningsdepartementets område framgår av nedanstående tabell. De redovisade beloppen
för budgetåret 1984/85 inkluderar inte medel anvisade på tilläggsbudget.
Det bör beaktas att anslagen G 11. Stöd till radio- och kassettidningar,
G 15. Litteraturstöd samt övriga ändamål inom litteratur- och folkbiblioteksområdet och H 5. Nordiska ministerrådets kulturbudget är s. k. utbrytningspunkter, där medel endast beräknats preliminärt i avvaktan på särskilda propositioner.
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Littcra An slagsgrupp
A
B

lJtbildningsdepartementet
Skolväsendet
Centrala och regionala
myndigheter
För skolväsendet gemensamma frågor
Det obligatoriska skolv:isendet m. m.
(iymnasiala skolorm. m.
I nvcstcringsbidrag

Utbildningsdepartementet
Belopp i milj. kr.
Förslag
Anvisat
1984i85
1985/86

4

Förändring

41,9
17999,3

53,1
18817,7

11,2
818.4

305,5

327,4

21. 9

281,9

288,3

6.4

13 101.2
4145,6
165.l

13 931.l
4 071.9
199,0

829,9
-73.7
33,9

c

Vuxenutbildning

23I0,5

2386,4

75.9

D

Högskola och forskning
Centrala och regionala
myndight:ter. lokaler, m. m.
Grundläggande
högskoleutbildning
Forskning och forskarutbild.. ning inom högskolan m. m.
Ovriga forskningsfragor

6582,4

6995,7

413,3

! 314, l

1490.5

176.4

2 725.5

2 833,7

108,2

1760,5
. 782,3

1869,5
802,0

109.0
19,7

E
F

Studiestöd
Kulturverksamhet m. m.
Allmän kulturverksamhet m. m.
Teater. dans och musik
Bild konst
Arkiv
Kulturminnesvärd
Museer och utställningar
Forskning
U ngdomsorgani sationer

6531,1
1395,8
160,6
643.4
36,8
83,0
62,3
263.3
1.0
145,3

6870,4
1504,8
132,8
742,6
:n.8
93,2
66.2
283,6
0.6
148,0

339,3
109,0
-27.8
99,2
1,0
I0,2
3,9
20,3
- 0.4
2,7

G

Massmedier m. m.
hlmm.m.
Dagspress och tidskrifter
Litteratur och bibliotek

682,9
44,3
540,8
97.8

724,4
46,3
576.9
101.2

41,5
2.0
36.1
3,4

H

Internationellt-kulturellt
samarbete
Investeringar m. m.

Totalt för utbildningsdepartementet

80,2

87,5

7,3

586,5

541,8

-44,6

36210,5

37981,6

I 771, I
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Utdrag
PROTOKOLL
vid regeringssammanträde
1984-12-20

Föredragande: statsrådet Hjelm-Wallen såvitt avser frågorna under Inledning punkterna I, 4, 5.1, 7, 8, 9.1. 9.2, 9.3. 10. 11. 14. 15.7-15.9, littera A.
B vad avser punkterna 17-21, C, D vad avser punkterna 1-28, 39. E, H och
I;

statsrådet Göransson såvitt avser frågorna under Inledning punkterna 2.
3, 5.2. 6, 12, 13, 15.1-15.6, 15.10-15.12 littera B vad avser punkterna
1-16. F och G:
statsrådet I. Carlsson såvitt avser frågorna under Inledningen punkterna
9.4, 9.5, 9.6. Littera D punkterna 29-38, 40-41.
Anmälan till statsbudgeten för budgetåret 1985/86 såvitt avser utbildningsdeparetmentets verksamhetsområde.

Åttonde huvudtiteln

INLEDNING

1 Utgångspunkter
Varje medborgare har rätt till god utbildning. Denna rätt måste vara
ovillkorlig, därför att utbildning är en förutsättning för att var och en skall
kunna utnyttja sina inneboende resurser, utveckla sina anlag och intressen
och fullgöra en for samhällsgemenskapen värdefull arbetsuppgift.
Den självklara utgångspunkten för att hävda allas rätt till kunskap är
uppfattningen om allas lika värde. En utbildnings-, forsknings- och kulturpolitik som utgår från allas lika värde måste samtidigt ha sin grund i
insikten om att alla människor är olika. Denna insikt måste innebära ett
hänsynstagande till varje människas eget sätt att söka förverkliga sina
ambitioner.
Strävan efter jämlikhet står därför inte i konflikt med viljan att underlätta för var och en att utveckla sina personliga intressen. Tvärtom är jämlikheten, som utgår från allas rätt att utvecklas efter sina egna förutsättning-
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ar. en nödvändig grund för den enskildes frihet att förverkliga sina "livsprojekt". En sådan frihet har hittills bara ett fåtal haft möjlighet till.
Att stärka den enskilde i hans eller hennes strävan till förkovran och till
fördjupning i kunskap och kultur är en huvuduppgift för politiken inom
utbildningsdepartementets område. En sådan politik är en naturlig del av
den välfärdspolitik som under de senaste årtiondena lagt grunden för bättre
levnadsvillkor i vårt land.
Utbildningens och forskningens roll får aldrig inskränkas till att lämna
bidrag till den tekniska. industriella och ekonomiska utvecklingen och till
att ge människor de kunskaper de behöver för att kunna fungera i arbetslivet. Deras uppgift är vidare än så.
En hög allmän utbildningsnivå och en gemensam kunskapsbas för alla
människor - oavsett ekonomiska förhållanden. social och kulturell bakgrund, bostadsort, kön och ålder - skapar förutsättningar för förståelse
mellan individer. grupper och samhällsklasser. En sådan grundläggande
förståelse är nödvändig för samhällsgemenskapen och bidrar till att stärka
vår nationella identitet.
Utbildnings-. forsknings- och kulturpolitik spelar en strategisk roll i ett
modernt, högt utvecklat industrisamhälle. Sveriges ställning som välfärdssamhälle och avancerad industrination, liksom den höga allmänkulturella
nivån i landet. är i hög grad en följd av vårt väl utbyggda utbildningssystem
och vår högt kvalificerade forskning. En fortsatt satsning på kunskap,
bildning och kultur är en förutsättning för att vi skall kunna bibehålla vår
ställning och ytterligare stärka den. I ett kortare perspektiv måste även
utbildning och forskning mobiliseras i våra ansträngningar att bygga Sverige starkt igen. r ett längre perspektiv öppnar en fortsatt kunskapsutveckling de möjligheter som är grunden för morgondagens samhälle.
Den sammanhållna grundskolans uppgift är att ge den gemensamma
kunskapsbas som alla människor behöver och som alla har rätt till. Detta
gäller också dem som har svagast förutsättningar. Att bekämpa den s. k.
utslagningen i grundskolan är därför en uppgift av utomordentligt stor
betydelse. Likaså är det angeläget att utjämna de skillnader i valen till olika
slag av fortsatt utbildning som fortfarande finns med avseende på social
och ekonomisk bakgrund, kulturella traditioner, kön, föräldrarnas arbetsvillkor och bostadsförhållanden.
Utvecklingen i samhället och på arbetsmarknaden ställer krav på att alla
ungdomar också får möjlighet till yrkesutbildning efter grundskolan. Den
snabba omvandlingen av samhället och den allt mer kunskapsintensiva
produktionen gör att det är angeläget att minska utbildningsklyftorna.
Detta understryker kravet på en gymnasieskola för alla, liksom behovet av
en väl utbyggd vuxenutbildning.
Skolans uppgift är att ge en grund för ett livslångt lärande. Om skolan
inte lyckas med att ge alla de nödvändiga baskunskaperna och förmedla en
lust att lära blir insatser för att öka möjligheterna till fortsatt utbildning och
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främja återkommande utbildning fruktlösa. Målet att alla skall tillförsäkras
rätten till kunskap får aldrig gq upp.
Strävanden att stoppa utslagningen i grundskolan och att ge alla ungdomar möjlighet till en gymnasial utbildning har mot denna bakgrund givits
en central plats i årets budgetproposition.
Del är en stor tillgång också ur ett samhälleligt perspektiv att medborgarna har goda kunskaper. Näringslivet och den offentliga förvaltningen är
för sin utveckling beroende av att de yrkesverksamma är välutbildade.
Detta beroende blir starkare ju mer specialiserat och högteknologiskt
arbetslivet blir. För den enskilde ger en god utbildning förutsättningar att
kunna få ett arbete som motsvarar hans eller hennes intresse och utvecklingsmöjlighetcr och att möta förändringar i arbetslivet.
I ansträngningarna att trygga full sysselsättning och stimulera näringslivets utveckling har därmed utbildning och forskning en strategisk roll.
Många exempel finns på hur rön inom grundläggande forskning kunnat
utveckla eller förnya en industrigren. Sverige behöver en hög forskningskompetens för att även fortsättningsvis kunna hävda sig som industrination och för att olika delar av samhällslivet skall kunna fortsätta att utvecklas.
Utbildningspolitiken har en särskilt viktig roll i en situation av snabba
förändringar i arbetslivet. Förnyelse och förändring på arbetsmarknaden
kräver flexibilitet också på utbildningsområdet. Särskilt stor betydelse har
möjligheterna till fortbildning och vidareutbildning. Utbildningssystemet
måste därför utformas så att det på olika nivåer ger möjligheter till återkommande utbildning. Också i tider av arbetslöshet kan vidareutbildning
spela stor roll - den gör individen bättre rustad för nya arbetsuppgifter när
situationen på arbetsmarknaden åter förbättras. Utbildning blir på så sätt
en investering för framtiden både för den enskilde och för samhället.
En ökad betoning av fortbildning och vidareutbildning innebär att betydelsen av en bred geografisk spridning av utbildningen ökar. För yrkesverksamma är avstånd till utbildningsmöjligheterna ett svåröverkomligt
hinder. Närhet till utbildningsanordnarna är en viktig faktor för näringslivets utveckling. Den ger bl.a. förutsättningar för det samspel mellan näringsliv och utbildningsorganisation som krävs för att utveckla en ändamftlsenlig fortbildning och vidareutbildning.
I det budgetförslag som kommer att redovisas i det följande har därför
förslag som förbättrar utbildningsväsendets möjligheter att medverka till
teknisk förnyelse och till regional balans fött en framskjuten plats.
Ett aktivt kulturliv är en annan förutsättning för en god samhällsutveckling. Det ger perspektiv och förutsättningar för en fördjupad syn på samhällets och teknikens utveckling utöver kraven på lönsamhet, rationalitet
och nytta. Teknik och kultur anger på olika sätt ramarna för en samhällsutveckling under medborgarens kontroll.
I ett samhälle som präglas av ökad specialisering och där stor vikt läggs
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vid den tekniska förnyelsen är det därför angeläget att främja en humanistisk kunskaps- och människosyn. En bred bildning, som innefattar inte
bara kunskaper inom olika specialområden utan också en förtrogenhet
med vår gemensamma historia och vårt kulturarv, är en förutsättning för
den värdegemenskap och förankring som behövs, inte minst i ett samhälle i
snabb utveckling. Kulturen och bildningen blir i detta avseende medel att
styra samhällsutvecklingen i banor som inte enbart präglas av de snabba
teknologiska förändringarna. I detta sammanhang har inte minst folkhögskolor och studieförbund en viktig roll.
Insatser för att främja ett i vid mening humanistiskt förhållningssätt får
emellertid inte ses som en kompensation för icke önskvärda effekter av
den tekniska och ekonomiska utvecklingen. Ett förhållningssätt präglat av
eftertanke och omsorg om kvalitet måste i stället vara en av utgångspunkterna även för den tekniska förnyelsen och för insatser för att åstadkomma
ekonomisk tillväxt.
Det synsätt jag här givit uttryck för måste grundläggas tidigt. Det innebär att skolans roll som kulturbärare och kulturförmedlare måste värnas.
Insatser för kultur i skolan har därför särskilt markerats i årets budgetförslag.
Statsrådet Göransson och jag inleder budgetförslaget med att utveckla
vårt synsätt inom de övergripande omrftden jag nyss berört. Sedan behandlas vissa större frågor varefter följer de enskilda anslagspunkterna.

2 En skola för alla
Som chefen för utbildningsdepartementet redovisat i det föregående är
en skola för alla det övergripande målet för regeringens insatser på skolområdet. Grundläggande för denna politik är att alla, oberoende av ekonomisk, social eller kulturell bakgrund, har behov av och rätt till goda
kunskaper. Ju mer komplicerat och tekniskt avancerat vårt samhälle blir.
desto viktigare blir det att rätten till en god utbildning också i praktiken kan
omfatta alla.
Denna ambition ställer höga krav på skolan. Som jag redovisade i
föregående års budgetproposition har vi i dag en skola som för de allra
flesta elever fungerar bra. De får goda kunskaper - väl så goda som
tidigare generationer fått - och har höga ambitioner i sitt skolarbete.
Generellt menar jag att vi aldrig tidigare haft så välutbildade ungdomar
som de som i dag lämnar grund- och gymnasieskolan. Men det är inte
tillräckligt att konstatera att skolan fungerar väl för flertalet elever om vi
skall kunna nå målet en skola för alla. Vi måste också ha ambitionen att de
elever som inte har så goda förutsättningar - som möter problem i skolarbetet - skall lyckas. Regeringen har sett som en av sina viktigaste uppgifter på utbildningsområdet att åstadkomma en bätlre skola också för
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dessa elever. Jag vill t. ex. erinra om fjolårets beslut (prop. 1983/84: 27.
UbU 8, rskr 112) om åtgärder för elever med handikapp i det allmänna
skolväsendet. Samma mål ligger också till grund för den förnyelse av
gymnasieskolan som nu inletts som ett resultat av riksdagens beslut med
propositionen om gymnasieskola
anledning av
utveckling
(prop. 1983/84: 116, UbU 29. rskr412).
Med min utgångspunkt, att den viktigaste uppgiften på grundskolans
område är att ge alla elever en fullgod utbildning. var det med stor oro jag
hösten 1982 noterade larmrapporterna frän bl. a. statistiska centralbyrån
i SCB) om att utslagningen i grundskolan skulle ha ökat under 1970-talet.
Jag tillsatte därför i november 1982 den s. k. utslagningsgruppen inom
utbildningsdepartementet med uppdrag att kartlägga utslagningen i grundskolan. Gruppen har i sitt betänkande (SOU 1983:63) "Utslagningen·· i
grundskolan behandlat frågor rörande elever med svårigheter i grundskoIan och bl. a. redovisat hur omfattande utslagningen är.
Jag avser nu att redovisa min principiella syn på frågor rörande utslagningen i grundskolan och på skolans åtgärder för elever med svårigheter.
Jag kommer därvid att behandla utslagningsgruppens förslag. Vidare kommer jag att behandla förslag skolöverstyrelsen (SÖ) redovisat med anledning av det uppdrag regeringen i januari 1983 gav SÖ att analysera och
komma in med förslag i fråga om dels insatser för elever som behöver
särskilt stöd, dels behovet av utbildning av lärare för denna verksamhet.
Den massmediadebatt som fördes i samband med att jag tillkallade
gruppen gav intryck av att utslagningen av elever i grundskolan skulle ha
ökat betydligt under 1970-talet. Mot den bakgrunden är det i och för sig
glädjande att gruppen. efter en noggrann genomgång av tillgänglig statistik.
konstaterar alt andelen elever med ofullständig grundskoleutbildning inte
ökat under de senaste 10-15 åren. Enligt gruppens bedömning är det
mellan 6 000 och 7 000 av eleverna som inte fullföljer grundskolestudierna
till följd av att de får anpassad studiegång eller slutar i förtid. SÖ har
redovisat att andelen elever som helt saknar betyg uppgår till 0,2 %. Även
om det inte är fråga om någon stor andel av eleverna och inte heller ett
ökande antal elever, är det självfallet ändock mycket allvarligt att grundskolan i detta hänseende inte lyckats i sin uppgift att omfatta alla.
Det finns enligt min mening inte några enkla lösningar på utslagningsproblemen. Det handlar i stället om ett långsiktigt arbete. Möjligheten att
ge alla elever - även de som har det svårast - en fullständig utbildning är
starkt beroende av de attityder som skolan och dess personal har gentemot
de enskilda eleverna. Skolan måste möta eleverna med en positiv människo- och kunskapssyn som präglas av respekt och tilltro till alla elevers
förmåga att både kunna och vilja lära sig. Ett positivt klimat för utbildning
innefattar en anda av respekt för kunskap och beslutsamhet att nå gemensamt uppställda mål för skolarbetet. I ett sådant pedagogiskt klimat finns
förutsättningar för alla elever att utvecklas.
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Utifrån denna syn på utslagningsproblemen har den omfattande diskussion i landets skolor. som utsändandet av gruppens betänkande till samtliga högstadieskolor resulterat i, varit mycket värdefull. Denna diskussion
bland skolans personal kan i sig bidra till ändrade attityder och den kan
därmed ses som en av de viktigaste åtgärderna för att långsiktigt komma
till rätta med utslagningsproblemen. Remissförfarandet har härmed enligt
min uppfattning haft en långt mer betydelsefull funktion än att enbart ge
synpunkter på gruppens förslag, även om dessa naturligen har dominerat
debatten.
Jag delar SÖ:s och utslagningsgruppens uppfattning att problemen med
utslagning och elevsvårigheter måste analyseras och förstås i ett helhetsperspektiv. En skola som syftar till att ge alla barn och ungdomar goda
utvecklingsbetingclser och en god utbildning måste vara beredd att se
skolsvårigheter som en utmaning. Skolan kan därvid inte nöja sig med att
ge eleverna stöd och hjälp utifrån deras behov. utan måste också inrikta sig
mol att förändra hela utbildningsmiljön med avseende på arbetssätt och
värderingar så att alla elever får det stöd och den uppmuntran som krävs
för att de skall kunna tillägna sig kunskaper och färdigheter. Kravet på en
sådan inriktning av skolans arbete måste vara något som beaktas av alla i
skolan. Den positiva människosyn som är grunden för 1980 års läroplan för
grundskolan (Lgr8()) måste enligt min mening innebära att ingen elev
någonsin betraktas som ett "hopplöst fall". I stället måste alla elevers
förutsättningar tas tillvara och vidareutvecklas.
Det är viktigt att understryka att skolan endast är en del av barns och
ungdomars uppväxtmiljö. Skolan har därvidlag störst chans att lyckas med
sin uppgift om den möts med respekt och stöd från det omgivande samhället samt kan möta varje elev med grundläggande tilltro. Lärarna. som har
den viktigaste och svåraste arbetsuppgiften i skolan, måste känna det
omgivande samhällets tillit - först då kan de i kraft av sitt yrkeskunnande
fullt ut ta sitt yrkesansvar. Skolan kan emellertid inte ensam kompensera
en i övrigt svår uppväxtmiljö, men den kan tillsammans med insatser på
andra håll - framför allt från föräldrarna - bidra till att förbättra möjligheterna också för elever med sämre förutsättningar.
Många undersökningar visar att det finns ett samband mellan socialgruppstillhörighet och svårigheter i skolan. Elever från socialgrupp 3 och särskilt pojkar - är överrepresenterade bland dem som får problem i
skolan. De elever som kommer från hem där det inte finns någon studietradition återfinns i stor utsträckning bland dem som får anpassad studiegång
på högstadiet eller som lämnar den obligatoriska skolan med ofullständig
utbildning.
Av detta får man enligt min mening inte dra slutsatsen att socialgruppstillhörighet avgör hur man lyckas i skolan. Ett samband på gruppnivå säger
ingenting om förutsättningarna för den enskilda individen. Att man kan
påvisa en överrepresentation av barn ur socialgrupp 3 bland de elever som
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har ofullständig grundskoleutbildning manar emellertid till eftertanke. Jag
vill här särskilt fästa uppmärksamheten på en avgörande faktor, nämligen
skolpersonalens förväntningar på elever från olika socialgrupper och den
självuppfattning som barn har eller får beroende på hur skolans personal
bemöter dem. I ett system med stor lokal frihet och behovsinriktad resurs·
fördelning är det nödvändigt att göra all skolpersonal medveten om dessa
samband.
Avgörande inte bara för hur skolan bemöter elever med olika social
bakgrund utan för skolans arbete med elever med svårigheter över huvud
taget är således de grundläggande attityderna hos skolans personal. Utslagningsgruppen har visat hur frekvensen av elever med anpassad studiegång varierar mellan olika skolor utan att detta kan förklaras med hänvisning till social hakgrund eller motsvarande faktorer. Avgörandc är skillnader i den grundläggande inställning - de attityder - som finns vid
skolorna.
Under de senaste tio åren har pedagogisk forskning visat att skolor
kännetecknas av olika pedagogiskt och socialt klimat och att sådana skillnader har stor betydelse för elevernas prestationer och sociala utveckling.
Skillnader mellan skolor inom en kommun kan systematiskt hänföras till
deras egenskaper som sociala institutioner. Framgångsrika skolor har kännetecknats av en uppsättning värderingar och handlingsmönster som har
utgjort en helhet - ett positivt pedagogiskt klimat. Resultaten har också
visat att en betoning av kunskaper och studier har haft ett samband med
såväl prestationer som social anpassning i och utanför skolan. Förtroendefulla relationer mellan lärare och elever samt an~varstagande hos elever är
faktorer som ömsesidigt förstärker varandra.
Jag menar mot denna bakgrund att den sannolikt mest betydelsefulla
faktorn för en skolas framgång är den anda, det sociala klimat, som råder
vid skolan. Att söka klarlägga vad det är som skapar en sådan anda är
enligt min mening ett väsentligt bidrag i det fortsatta arbetet i skolan med
att hjälpa elever med svårigheter och förhindra utslagning. Det är bl. a.
därför angeläget att forsknings- och utveeklingsarbetet kring dessa frågor
intensifieras och att denna aspekt ges hög prioritet i fortbildningen.
Utslagningsgruppcn har bl. a. tagit upp frågan om lärares bedömningar
av när de kan lämna ett inlärningsmoment för att övergå till nästa. Tillgängliga forskningsresultat visar att läraren i regel grundar detta avgörande på
observation av vissa av klassens elever. Dessa elever utgör undervisningens s. k. styrgrupp. Enligt de redovisade undersökningarna låg denna
grupp både betygs- och begåvningsmässigt mycket högt i ämnet matematik. I en klass med 30 elever övergick man till nästa moment redån när de
tre till åtta bästa eleverna förstått momentet.
För atl förstå undervisningen i ett visst moment måste man ha tillägnat
sig grundläggande kunskaper från föregående moment. De elever som är
långsammare än styrgruppen riskerar därför att förr eller senare hamna i en
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ohållbar situation då endast delar av undervisningen blir begriplig för dem.
Eleven kan i praktiken ställas inför valet au antingen protestera mot en
meningslös skolgång genom att skolka eller också passivt sitta kvar i
skolan. Det är enligt min mening av avgörande betydelse för möjligheterna
att lyckas med att hjälpa elever med svårigheter. att frågor om hur undervisningen ter sig för elever med olika bakgrund och förutsättningar uppmärksammas i lärarutbildning och fortbildning. Det är också nödvändigt
att enskilda lärare och skolan i sin helhet kritiskt granskar sina egna
arbetsmetoder för att se om dessa i praktiken är anpassade till behov och
förutsättrtingar hos alla elever. Såväl praktiska erfarenheter som forskning
visar pit behovet av en konkret och åskådlig undervisning som så långt
möjligt anknyter till elevernas egna erfarenheter och föreställningar. Jag
vill understryka behovet av ytterligare forskning även i dessa avseenden.
Av utslagningsgruppens betänkande. liksom av många andra undersökningar. framgår att elever som har eller riskerar att få svårigheter oftast
kan identifieras mycket tidigt. Det kan gälla såväl brister i kunskaps- och
färdighetsinhämtande som svårigheter av andra slag. Det torde dock inte
finnas några enkla orsakssamband, i form av att elever som har svårt med
inlärning av kunskaper automatiskt också skulle fä andra svårigheter.
Elever som uppvisar brister i kunskaper och färdigheter löper emellertid
större risk att få också andra svårigheter i skolan liksom även längre fram i
livet.
Skolan måste därför tidigt uppmärksamma vilka elever som har sådana
brister och göra något för att hjälpa dem. Det är enligt min mening nödvändigt att skolans personal. i första hand lärarna. fortlöpande följer elevernas
kunskaps- och färdighetsutveckling. Genom en sådan konsekvent genomförd utvärdering av hur skolan lyckas med sin uppgift skapas förutsättning<tr för ett intensivt arbete med varje elev, så att ingen lämnar en årskurs. ett
stadium eller än mindre grundskolan i dess helhet med otillräckliga grundläggande kunskaper och färdigheter. Ansvaret för att en fortlöpande kunskapskontroll sker åvilar varje lärare. Det måste ingå som en väsentlig del i
en lärares roll - i hans eller hennes yrkeskunskap - att följa elevernas
kunskaps- och sociala utveckling och gå in med stödinsatser när sådana
behövs.
För att nå framgång i detta avseende är det nödvändigt att ställa utvecklingen av kunskaper och färdigheter i relation till elevens hela skofsituation. Det är alltså inte möjligt att se tillägnandet av kunskaper och färdigheter som en isolerad företeelse utan samband med social utveckling och
personlighetsutveckling. Det grundläggande ansvaret för att varje elev får
tillräckliga grundläggande kunskaper och färdigheter åvilar klassläraren på
låg- och mellanstadiet och varje enskild ämneslärare på högstadiet. Härtill
kommer ett ansvar för skolledning, arbetsenhet och skolan i sin helhet när
det gäller grundsyn, arbetssätt och elevvård. En hjälp i detta avseende är
de standardprov som finns för högstadiet och de diagnostiska prov som
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utvecklas för grundskolans låg- och mellanstadier i läsning, skrivning och
matematik. Jag vill särskilt understryka vikten i de~ta sammanhang av de
diagnostiska proven. De utgör ett värdefullt inslag i det underlag som står
till buds för en lärare eller en arbetsenhet när det gäller att bedöma en elevs
kunskaps- och färdighetsnivå. Jag förutsätter att SÖ skall fortsätta arbetet
med att ta fram sådana prov.
Det är dock enligt min mening inte tillräckligt att endast ställa diagnostiska prov till förfogande för skolorna. Jag menar att det är nödvändigt att
varje skola, lärare och arbetsenhet dessutom närmare preciserar de grundläggande basfärdigheter och de haskunskaper i de centrala ämnena som
varje elev måste ha tillägnat sig på resp. stadium. Jag avser att senare
återkomma till regeringen med förslag att uppdra åt SÖ att utarbeta underlag för sådana preciseringar. Ett sådant uppdrag bör dessutom innefatta
modeller för hur en utvärdering i dessa avseenden bör göras.
Mot bakgrund av att htgärder för elever med svårigheter måste inriktas
på skolans hela verksamhet och att dessa är en angelägenhet för all personal i skolan anser jag att det är nödvändigt med en bred och varierad
satsning på kompetenshöjande åtgärder för skolpersonalen. Det är skolans
och därmed inte minst skolstyrelsens uppgift att ombesörja att arbetsenheterna får erforderlig specialpedagogisk kompetens med utgångspunkt i
elevernas behov. I kommunernas planer för fortbildning bör uppmärksammas att bl. a. speciallärare och elevvårdspersonal kan utnyttjas som resurspersoner i utvecklingsarbete och lokal fortbildning.
Som chefen för utbildningsdepartementet återkommer till kommer förslag senare att föreläggas regeringen om ändrad speciallärarutbildning. I
det sammanhanget räknar jag med att det blir aktuellt att återkomma till
frågan om speciallärarnas funktion i skolan.
För att tillgodose det stora behovet av fortbildning i specialpedagogik
bör fortbildningsinsatser med detta syfte även i framtiden prioriteras. För
att förstärka insatserna på området bör enligt min mening en brett upplagd
fortbildning av lärare. med syfte att öka den specialpedagogiska kompetensen, påbörjas vad gäller såväl lokal fortbildning som kurser inom högskolans ram. Mot bakgrund av den stora betydelse de första skolåren har för
elevernas skolframgång bör. som SÖ har föreslagit, insatserna under den
närmaste treårsperioden i första hand riktas mot lärare på låg- och mellanstadiet. Det långsiktiga målet bör vara att alla lärare skall få specialpedagogiska insikter, antingen inom den grundläggande lärarutbildningen eller
genom fortbildning och utvecklingsarhete.
I detta sammanhang vill jag betona skolstyrelsers och rektorers ansvar
inte minst i samband med fördelningen av skolans resurser. Utgångspunkten för resursfördelningen inom skolan är att den skall grundas på de
skiftande behov av stöd och stimulans som finns hos olika elever. liksom
på de skillnader som finns mellan olika klasser, skolor och kommuner.
Detta är speciellt viktigt när det gäller fördelningen av förstärkningsresur-
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sen. Skolstyrelsens frihet att fördela förstärkningsresursen begränsas i viss
utsträckning genom att resursen bl. a. är avsedd att finansiera generella
verksamheter, som normalt måste anordnas i alla skolor och klasser.
Avsikten med förstärkningsresursen är dock att huvuddelen av den skall
fördelas med en utpräglad behovsinriktning. Det innebär t. ex. att förstärkningsresursen inte bör användas för att minska klasstorlekarna i grundskolan, om det inte i det enskilda fallet finns särskilda skäl härför. En användning av förstärkningsresursen för generellt bedrivande av undervisningen i
s. k. 20-grupper på högstadiet bör således inte förekomma.
Jag är f. n. inte beredd att föreslå att förstärkningsresursen renodlas
genom att den friläggs från bidrag till generella verksamheter och på så sätt
blir en resurs som är helt inriktad mot att tillgodose särskilda behov hos
elever med svårigheter. Beredningen av SÖ:s förslag till ändringar i grundskolans statsbidragssystem kan dock ge underlag för ett ställningstagande i
denna riktning.
Resursförddning och resursanvändning bör enligt min mening också
diskuteras i kvalitativa termer. I likhet med SÖ menar jag att elever med
svårigheter kan, t. ex. i samband med insatser av speciallärare, behöva en
annan undervisning, inte enbart mer av samma undervisning som övriga
elever får. Även om den självklara utgångspunkten måste vara att elever
med behov av särskilt stöd skall få detta tillgodosett inom den ordinarie
klassens ram, kan det i undantagsfall bli nödvändigt med särskilda organisatoriska åtgärder såsom särskild undervisningsgrupp, skoldaghem etc.
Avsikten med en sådan åtgärd måste dock vara en återgång till vanlig
klassundervisning.
Jag övergår nu till att redovisa mina ställningstaganden till utslagningsgruppens förslag.
Utslagningsgruppen har föreslagit att nuvarande bestämmelser om anpassad studiegång i grundskolan skall upphävas.
En övervägande del av rcmissinstanserna, bl. a. flertalet länsskolnämnder, Svenska kommunförbundet, LO, TCO och Riksförbundet Hem
och Skola, har avstyrkt förslaget. Flera remissinstanser anser att en restriktiv användning av anpassad studiegång utanför skolan och då endast
när synnerliga skäl föreligger kan innebära en positiv möjlighet för enstaka
elever. Några remissinstanser, däribland LO, anser att man inte bör ta bort
möjligheten till anpassad studiegång utanför skolan innan väl genomarbetade alternativ finns.
Bl. a. SÖ, ett fåtal länsskolnämnder och Elevorganisationen, stöder
utslagningsgruppens förslag att bestämmelserna om anpassad studiegång
skall upphävas. SÖ anser dock att bestämmelserna om anpassad studiegång med placering på arbetsplats bör finnas kvar under en begränsad tid.
Bland de skolor och kommuner som inkommit med synpunkter på
utslagningsgruppens betänkande råder nästan fullständig enighet om att
nuvarande bestämmelser om anpassad studiegång bör bibehållas.
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För egen del vill jag betona att skolans uppgift måste vara att söka
motverka och förebygga uppkomstef! av situationer som kan leda till att
arbete förläggs utanför skolan. Det är dock enligt min mening. och jag
ansluter mig då till vad bl. a. LO anfört i sitt yttrande, inte möjligt att
omedelbart förändra reglerna för anpassad studiegång enligt gruppens
förslag så länge del är vanligt att andra förändringar av elevens undervisning inte görs tidigare under skolgången. Jag är därför inte nu beredd att
föreslå att denna möjlighet tas bort. Arbete utanför skolan bör således
enligt min uppfattning t. v. kunna ingå i anpassad studiegång tills dess
andra åtgärder lett till ett positivt resultat. Men jag vill understryka att
reglerna måste användas med största restriktivitet. Då arbete förläggs
utanför skolan måste målet vara en snar återgång till vanlig skolgång.
Anpassad studiegång utanför skolan måste således ses som en sistahandsåtgärd som innebär ett stort avsteg från de generella principer som bör
gälla för skolans inställning till elever med svårigheter. Har undervisningen
tidigare i skolgången utformats utifrån elevens behov kommer enligt min
mening inte anpassad studiegång utanför skolan att behövas under högstadietiden. Denna mycket restriktiva inställning till anpassad studiegång
utanför skolan gör också att jag anser det viktigt att det är skolstyrelsen
som beslutar i varje sådant enskilt fall.
Jag vill i detta sammanhang ta upp det förslag SÖ fört fram i sitt yttrande
över utslagningsgruppens betänkande om möjlighet till individuella timplanejämkningar. Jag delar SÖ:s uppfattning att ytterligare tid i ett ämne utöver vad som följer av timplanen - kan vara av stor betydelse för vissa
elever. Jag menar därför alt en generell möjlighet till individuell timplanejämkning för elever i grundskolan bör finnas i skolförordningen. Utgångspunkten för en sådan jämkning bör vara vissa enskilda elevers behov av
ytterligare undervisningstid i grundläggande färdighetsämnen, i första
hand svenska och matematik. för att uppnå en normal färdighetsnivå.
Beslut om jämkning bör kunna fattas av elevvårdskonferensen efter samråd med eleven och dennes föräldrar. Kraven på utredning bör dock ställas
lägre än vid anpassad studiegång, som ju är en mer ingripande åtgärd.
Beslutet bör grundas på en i första hand pedagogisk bedömning av elevens
situation i ett visst ämne och behovet av ytterligare tid i detta ämne.
Utgångspunkten är alltså att ge eleven mer tid i ett ämne. inte primärt att
befria eleven från något ämne. Den ytterligare tiden i svenska och matematik hör därför så långt möjligt inom ramen för tillgängliga resurser tas ut
utöver den ordinarie timplanen. Det hör ankomma på regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer att utfärda de bestämmelser om
sådana timplanejämkningar som behövs.
Enligt 36 § skollagen () 962: 19. omtryckt 1970: I026. 36 ~ ändrad senast
1982:1241) skall medgivande att avsluta skolgången i förtid ges endast om
Himplig utbildning kan anordnas under återstoden av elevens skolpliktstid
eller eleven har annan lämplig sysselsättning. Bestämmelsen tillkom ur-
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sprungligen som ett medel att under en lång övergångstid successivt införa
den nioåriga skolplikten. Jag förordar i likhet med utslagningsgruppen och
flertalet remissinstanser att bestämmelsen om skolgångsbefrielse nu slopas. Jag återkommer under anslaget B 11. Bidrag till driften av grundskolor
m. m. med förslag om ändring i skollagen.
Utslagningsgruppens förslag om förändring av statsbidraget till särskild
undervisning kommer jag att behandla i samband med beredningen av
SÖ:s förslag rörande statsbidragssystemet för grundskolan. som f. n. remissbehandlas.
Jag vill också fästa uppmärksamheten på arbetsenhetens betydelse för
diskussion och planering av stödet till elever med svårigheter. Enligt min
mening är arbetsenheten en viktig grund för skolans elevvårdsarbete.
Skyldigheten att planera elevvårdsarbete inom arhetsenheten regleras i
skolförordningen. Om verksamheten skall kunna bedrivas i enlighet med
läroplanens intentioner förutsätter detta att personalen i arbetsenheten
träffas regelbundet. I likhet med SÖ anser jag att skolförordningen även i
fortsättningen bör reglera arbetsenhetskonferensens uppgifter med utgångspunkt i vad som anges om arbetsenheter i läroplanen för grundskolan.
När en enskild elev får svårigheter i skolan skall ett individuellt åtgärdsprogram, som beskriver vad som skall göras. utarbetas av skola, elev och
förälder tillsammans. Jag anser det vara av stort värde att sådana åtgärdsprogram verkligen kommer till stånd ute i skolorna. Inte minst i samband
med de obligatoriska föräldrasamtalen bör dessa program kunna tjäna som
ett underlag för en förbättrad dialog mellan hem och skola. Enligt vad jag
h<tr erfarit upplever personalen i många skolor det som svårt att utarbeta
åtgärdsprogram enligt läroplanens riktlinjer. SÖ bör därför i syfte att stödja
skolorna i detta avseende utarbeta allmänna råd rörande åtgärdsprogram.
Jag avser senare att föreslå regeringen att SÖ får ett uppdrag av den
innebörden.

Hemställan
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att godkänna vad jag har förordat om individuella timplanejämkningar.
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Kultur i skolan

Chefen för utbildningsdepartementet har inledningsvis understrukit behovet av att viirna om skolans roll som kulturbärare och kulturförmedlare.
Jag övergår nu till att redovisa hur insatserna för kultur i skolan kan ökas.
Kulturens roll i skolan är viktig. Genom t. ex. litteratur. konst och teater
kan eleverna få en möjlighet att ta del av andra miljöer och andra människors erfarenheter. träna sig i inlevelse och uppleva igenkännandets glädje.
Skolan skall inte bara informera om kultur. den skall också - och kanske
framför allt - ge eleverna kulturupplevelser, göra dem medvetna om
kvalitetskulturens värde och rusta dem att möta massmarknadsutbudets
avarter. Skolan skall också fungera som en plats för inspiration och eget
skapande på de olika kulturområdena.
Detta är högt ställda krav och förväntningar på skolan. I många avseenden lever skolan också redan upp till dessa. Det är glädjande att se att det
finns en stor beredskap att stärka kulturens roll i skolan. I 1984 års
budgetproposition betonade jag vikten av att ge mer utrymme åt kulturen i
skolorna. Jag har under det gångna året mött starkt gensvar på många håll
och fått ta del av många exempel på hur satsningar på kulturområdet
bidragit till att skapa mycket av det vi menar med en positiv skolatmosfär.
SÖ har i sin anslagsframställning t. ex. redovisat ett program för kultur i
skolan.
De viktigaste kulturinsatserna i skolan sker inom ramen för den ordinarie undervisningen. Speciellt viktiga är härvid ämnen som svenska, bild
och musik. Inom dessa ämnen, men naturligtvis också inom andra ämnen
och aktiviteter. läggs grnnden till elevernas språkliga, kulturella och estetiska färdigheter, värderingar och förhållningssätt.
Ämnet svenska har enligt min mening en alldeles särskild ställning i detta
sammanhang. Undervisningen i detta ämne skall utveckla elevernas språk.
Redan detta ger ämnet en särställning bl. a. genom att det skapar förutsättningar för studierna i andra ämnen. Men ämnet svenska har enligt min
mening en vidare betydelse än så, som det kanske viktigaste instrumentet
för att förmedla vårt gemensamma kulturarv till nya generationer. Mot
denna bakgrnnd är det oroande att svenskämnet har fått minskad timtid i
grundskolan jämfört med tidigare skolformer samtidigt som ämnets betydelse har ökat. I 1984 års budgetproposition gav jag uttryck för detta
liksom för det behov av utvidgad timtid för ämnet som jag ansåg föreligga.
Jag anförde dock att man inte borde ändra i en läroplan som varit gällande
endast i ett par läsår. I stället borde en utökning av timtiden göras i
samband med framtida läroplansöversyner.
Med tillfredsställelse har jag kunnat notera en allmän uppslutning kring
min uppfattning om behovet av en omedelbar utökning av svenskämnet för
2 Riksda1:en 1984185. I sam/. Nr 100. Bilaga 10
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att kunn;:1 stärka ämnets centrala delar. Mot denna bakgrund bör man
enligt min uppfattning kunna bortse från de principiella betänkligheterna
mot alltför snara ändringar av läroplanen. Jag anser därför att timtiden i
ämnet svenska bör utökas i grundskolan. Tiden är nu fördelad med 29
stadieveckotimmar på lågstadiet, 26 på mellanstadiet och 10 på högstadiet.
Det är därför mest naturligt att utökningen görs på högstadiet. SÖ har på
regeringens uppdrag redovisat hur en utökning på högstadiet med 2 stadieveckotimmar skulle kunna göras inom ramen för nuvarande totala timtid.
SÖ föreslår att utökningen görs på bekostnad av tiden för fria aktiviteter så
att den tid som obligatoriskt skall avsättas för dessa minskas från fem till
tre stadicveckotimmar. Jag instämmer i SÖ:s förslag. Betydelsen av fria
aktiviteter och av att en viss del av timplancns innehåll disponeras lokalt
har för den skull inte minskat. Förslaget skall i stället ses mot bakgrund av
mitt nyss redovisade resonemang om svenskämnets särskilda betydelse.
För att minska de negativa konsekvenserna av att tiden för fria aktiviteter blir mindre anser jag, liksom SÖ, att det är önskvärt att dataundervisning och undervisning i maskinskrivning om möjligt förläggs till annan
tid. Jag vill dock inte gå så långt att jag förordar en särskild föreskrift
härom. Det bör ankomma på varje skola att liksom hittills besluta om
detta.
I uppdraget till SÖ ingick också att utarbeta förslag till ändringar i
kursplanen i ämnet svenska. Syftet skulle därvid vara att åstadkomma en
ökad koncentration mot ämnets centrala delar såsom läsning, skrivning
och litteratur. Uppdraget skulle redovisas senast den I juni 1985.
SÖ har redovisat uppdraget i samband med redovisningen av förslaget
om utökad timtid. SÖ anser att några förändringar i kursplanen inte bör
göras nu, bl. a. med hänsyn till att kursplanen endast gällt två år. SÖ menar
vidare att kursplanen i sin nuvarande utformning ger en god grund för att
utveckla de delar av ämnet som uppdraget avsåg.
Det grundläggande motivet för att utöka timtiden i ämnet svenska är,
som jag nämnt, behovet att stärka de viktigaste delarna av ämnet. Den
utökning om två veckotimmar som jag föreslår bör därför motsvaras av att
ökad uppmärksamhet åt läsning, skrivning och litteratur kommer att prägla
verksamheten i ämnet i dess helhet. Även om det i och för sig är riktigt som
SÖ hävdar att kursplanen medger en sådan inriktning, anser jag likväl att
det är naturligt att en markering av den ändrade inriktning av ämnet, som
jag förordar, kommer till uttryck i form av en ändring av kursplanen. En
översyn av kursplanen med den inriktning jag nu förespråkat bör därför
inledas. En sådan översyn bör dock få ta längre tid än vad jag ursprungligen förutsatte. Jag avser att senare återkomma till regeringen med förslag
att SÖ skall få ett uppdrag med den innebörd jag nu har redovisat.
Jag vill i detta sammanhang också erinra om den stärkta ställning ämnet
svenska fått på gymnasieskolans tvååriga linjer genom att det där har blivit
ett obligatoriskt ämne.
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Insatser för att förstärka svenskämnets och litteratu~ens betydelse i
skolans arbete kräver att ett brett och varierat utbud av litteratur finns att
tillgå i skolan. För litteraturundervisningen saknas i Sverige en klassikerserie som är anpassad till skolans behov. Staten bör enligt min mening ta
initiativ till att en sådan serie med klassiker från olika epoker ges ut.
Böckerna bör ges ut i sådana upplagor och till ett sådant pris att skolorna i
stor utsträckning kan köpa grupp- och klassuppsättningar. Jag räknar med
att kunna föreslå regeringen att senare under innevarande riksmöte i en
särskild proposition om litteratur och bibliotek lägga fram ett förslag för
riksdagen med denna innebörd. Jag beräknar kostnaderna till 4 milj. kr. per
år under tre år.
Utöver den lokala samverkan mellan skola och folkbibliotek i fråga om
litteraturundervisning. fortbildning av svensklärare m. m. som bör vara ett
naturligt inslag i den löpande verksamheten kan enligt min mening lokalt
och regionalt anordnade liisfrämjande kampanjer ge goda resultat för
elevernas och lärarnas litteraturintresse. De erfarenheter som görs i läsfrämjandeprojekt av mer tillfällig karaktär eller med geografiskt begränsad
räckvidd bör spridas till andra som verkar på detta område inom skolan,
folkbiblioteken, studieförbunden och andra organisationer. Regeringen har
därför uppdragit åt kulturrådet att svara för en fortlöpande samordning av
den statligt finansierade läsfrämjande verksamheten. Regeringen har också
beviljat medel för regionala läsfrämjandeprojekt. bl. a. i Dalarna och Skåne. Jag anser att det är önskvärt att utvidga detta arbete till ytterligare
regioner.
Som jag tidigare nämnt fyller också andra ämnen en mycket viktig
kulturfunktion i skolan. Samtidigt finns det tyvärr i vissa fall en traditionell
uppfattning bland såväl elever som skolans personal att praktisk-estetiska
ämnen som musik och bild skulle vara mindre värda än teoretiska ämnen.
Så är det självfallet inte. Bildämnet har genom 1980 års läroplan (Lgr 80)
fått en kraftigt vidgad roll där inte minst ämnets betydelse från kultursynpunkt har understrukits. Jag har också noterat det växande intresse som
finns i många kommuner för en ökad betoning av musik i grundskolan bl. a.
genom önskemål om att inrättas. k. musikklasser. Regeringen har medgett
att sådana klasser får inrättas i nio kommuner och har uppdragit åt SÖ att
utvärdera verksamheten. Ämnen som musik och bild spelar således en stor
och viktig roll i skolan inte minst när det gäller att stärka kulturens
ställning. Jag vill understryka att denna inriktning mot skapande och
upplevelse är det väsentliga i dessa ämnen. Det finns således ingen anledning att genom en ökad teoretisering av ämnena söka höja deras status.
I samråd med chefen för utbildningsdepartemcntet vill jag i korthet
redovisa vissa synpunkter när det gäller estetisk utbildning i gymnasiesko/an.
Detta läsår har en försöksvcrksamhet med tvåårig estetisk-praktisk linje
startat på tio orter. Linjen har grenar med ett väl tilltaget utrymme för bild.
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dans eller teater. alternativt i kombination med musik. slöjd eller foto/film/
video. Intresset har varit mycket stort från kommunerna för att bredda
gymnasieskolan i denna riktning. Verksamheten bör också kunna bli allmänt stimulerande för kulturlivet på de skolor och orter. där den inrättas.
Chefen för utbildningsdepartementet kommer senare att föreslå en utökning av försöksverksamheten redan nästa budgetår.
Ett redan permanent inslag i skolans kulturprogram är musiklinjen. som
senast inför läsåret 1984/85 byggdes ut med ytterligare två klasser. Det är
alltjämt många som söker till denna linje. vilken erbjuder stora möjligheter
till individuali'serad undervisning. Med dessa följer samtidigt jämförelsevis
stora kostnader. SÖ har nu aviserat en revidering av timplanen som kan
minska kostnaderna. När förslag på denna punkt föreligger. bör frågan om
en fortsatt utbyggnad av musiklinjen kunna prövas.
Jag vill här också påminna om att riksdagen i juni 1984 godkände förslag
i den s. k. gymnasiepropositionen (1983/84: 116) om indil'iduella timplanejämkningar för estl'lisk verksamhet. Försöksverksamhet kommer här att
bedrivas i upp till 25 kommuner och 5 landstingskommuner.
Jag vill här också nämna att chefen för utbildningsdepartementet senare
kommer att föreslå att medel avsätts för kulturutövares medverkan i folkhögskolan.
Som jag redovisat i det föregående biträder jag SÖ: s förslag att tiden för
fria aktiviteter på högstadiet minskas med två stadieveckotimmar för att
tillgodose behovet av ökad tid för ämnet svenska. Ett av skälen till mitt
ställningstagande är att de fria aktiviteterna i många skolor inte har den
kvalitet och den höga målsättning som man bör kunna kräva av en verksamhet som är obligatorisk för alla.
Fria aktiviteter har enligt min mening på många håll fått en slentrianmässig utformning där eleverna erbjuds en mängd olika sysselsättningar som
ofta är av mindre värde utifrån skolans allmänna mål eller som består av
aktiviteter av precis samma slag som många elever sysslar med också på
fritiden. Denna bild styrks av den rapport om föreningsmedverkan i skolan
som statens ungdomsråd inkommit med till regeringen våren 1984. Den
visar att de föreningsledda fria aktiviteterna domineras av organisationer
som bedriver idrott, hobby och spel, medan de ideburna organisationerna
medverkar i mindre omfattning. Andra föreningar måste därför enligt rådet
ges möjlighet att med mera tidsmässigt koncentrerade insatser medverka i
skolan, exempelvis i samband med temadagar och temaveckor. Ungdomsrådet menar att det inte är tillräckligt att engagera föreningar endast utifrån
kriteriet att de är föreningar. Det är verksamheten och i vilken mån den
stämmer in i skolans totala arbete som måste vara vägledande.
Mot denna bakgrund menar jag att det finns anledning att diskutera den
framtida inriktningen av fria aktiviteter. Jag vill först understryka att fria
aktiviteter i läroplanen har fått viktiga uppgifter där det förutom att stimulera elevernas deltagande i föreningsliv också ingår att tillgodose elevernas
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kulturella behov. Jag instämmer i ungdomsrådets slutsats när det gäller
föreningarnas begränsade praktiska möjligheter att själva ta ansvaret för
fria aktiviteter och samlad skoldag. Detta innebär självfallet inte ett minskat behov av kontakt mellan skola och föreningsliv. Tvärtom anser jag att
en inriktning liknande den som statens ungdomsråd har förespråkat, där
föreningarna kommer in i skolan i de sammanhang där detta är naturligt i
förhållande till skolans totala arbete, i själva verket ger ökade möjligheter
till en fördjupad kontakt mellan skolan och framför allt de ideburna organisationerna. Som ungdomsrådet har påpekat är det önskvärt att frågor
rörande samarbete skola-föreningsliv ingår som en del i de arbetsplaner
varje skola fastställer.
Det resonemang jag nu har redovisat, liksom min tidigare betoning av att
kulturen behöver ges en starkare ställning i skolan. gör det naturligt att
förändra målsättningen för fria aktiviter i riktning mot ett starkare understrykande av de kulturella inslagen. Jag är dock inte beredd att nu följa
SÖ:s förslag i anslagsframstiillningen om vissa ändringar i de riktlinjer för
fria aktiviteter som ges i avsnittet om mål- och riktlinjer i Lgr 80. Jag
räknar med att vad jag hittills redovisat, liksom mina förslag rörande kultur
i skolan. skall leda till önskade förändringar i inriktningen av fria aktiviteter utan det formella tvång som en ändring i mål och riktlinjer skulle
innebära.
När det gäller kulturinstitutionernas insatser för kultur i skolan vill jag
erinra om att Riksutställningar, Riksteatern och Rikskonserter - de tre
R:en - redan innevarande budgetår har tilldelats extra resurser för att öka
sina insatser för konst, musik och teater i skolorna. Insatserna, som
framför allt är av projektkaraktär. syftar till att förmedla ideer och kunskaper genom att R:en under en uppbyggnadsperiod samarbetar med skolorna
genom t. ex. temadagar för lärarna, konkreta projekt och kontinuerligt
rådgivningsarbete. Insatserna har till syfte att erfarenhet och kompetens
skall kunna byggas upp lokalt.
Rörliga bilder utgör ett viktigt inslag i barns och ungdomars kulturkonsumtion. Barn i skolåldern ser på TV cirka två timmar om dagen. Många
barn och ungdomar ser också på video. Filmpubliken utgörs till övervägande del av barn och ungdomar. Under senare år har den allmänna
debatten på detta område i stor utsträckning handlat om vilka skadeverkningar ett omfattande TV- och videotittande kan ha och i vilken mån
samhället bör ingripa med restriktioner eller förbud när det gäller sådana
delar av utbudet som kan betraktas som särskilt olämpliga. Regeringen har
under hösten lagt fram en proposition med förslag att den bestämmelse i
regeringsformen som tillåter filmcensur kompletteras så att det blir möjligt
att införa förhandsgranskning också av videogram som skall visas offentligt. Avsikten är att ett lagförslag med denna innebörd skall läggas fram
under våren. tillsammans med förslag om vissa skärpningar av videovåldslagen. Jag har vidare för avsikt att senare föreslå regeringen att låta utreda

Prop. 1984/85: 100

Bilaga 10

Utbildningsdepartementet

22

om det går att genomföra en allmän förhandsgranskning av videogram utan
oacceptabla inskränkningar av yttrandefriheten och i sådan form att efterlevnaden av granskningsmyndighetens beslut kan kontrolleras.
Enligt min mening är det viktigt att fånga upp barns och ungdomars
intresse för rörliga bilder och vända det till något positivt. Skolan har här
en central uppgift. I skolans arbete bör man utgå från bilden och bildspråket som en tillgång och inte från dess negativa verkningar.
De barn och ungdomar som har möjligheter att lära sig något om film kan
utvecklas till en mer medveten och kräsen publik. De elever som fått
diskutera budskap och värderingar i olika typer av filmer och program blir
mindre lättpåverkade i fortsättningen. En arbetsgrupp med representanter
för bl. a. Filminstitutet har föreslagit ett utvecklingsarbete med syfte att ta
fram arbetsmaterial och modellprojekt för medieundervisningen i skolan.
Jag bedömer det som angeläget att utvecklingsarbete med denna inriktning
kan påbörjas. Verksamheten bör omfatta filmupplevclse. filmkunskap och
eget skapande. Den bör utformas så att den kan ingå i den reguljära
undervisningen inom framför allt bildämnet. Undervisningen i klassrummet bör kunna kompletteras med filmvisning i samarbete med lokala
biografer. r synnerhet bör den resurs tas till vara som utgörs av organisationer som sysslar med visning av kvalitetsfilm, t. ex. samlingslokalägande
organisationer och filmstudios.
Från myndigheter och institutioner på kulturområdet har i samband med
årets anslagsframställningar m. m. framförts synpunkter och förslag på
ytterligare insatser i syfte att förstärka sambandet mellan kulturen och
skolan. I det följande redovisar jag i korthet några av de projekt som har
aktualiserats.
Riksutställningar har fört fram förslag om att en manifestation för konst i
skolan skall genomföras i landets skolor i samarbete med konstnärsorganisationer.
SÖ har i samarbete med statens kulturråd aktualiserat ett projekt som
avser en riksomfattande aktion för bildspråket i skolan. Ett av aktionens
syften är att visa hur skolan kan samarbeta med museer och andra kulturinstitutioner. med enskilda konstnärer och med det lokala kulturlivet.
SÖ har i en skrift. Konst och konstnärer i skolans arbete, redovisat
erfarenheterna av bildkonstnärers medverkan i pedagogiskt utvecklingsarbete inom skolans bildundervisning. Konstnärscentrum har föreslagit en
fortsättning av detta pedagogiska utvecklingsarbete.
Föreningen Svensk form har i sin anslagsframställning anmält att den
har för avsikt att återuppta och bredda sin tidigare verksamhet med informations- och studiepaket till bl. a. grundskolan och gymnasieskolan i syfte
att stödja undervisningen i miljökunskap.
Mot bakgrund av att år 1985 är Hembygdens år och världsungdomsår
har Riksförbundet för Hembygdsvård föreslagit att hembygdsrörclsen till-
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delas resurser för att genom medverkan i skolans arbete öka kunskapen
om och förståelsen för den byggda och odlade miljön.
Jag vill också nämna att barn- och ungdomsdelcgationen (Ju 1983:01)
under våren 1985 tillsammans med SÖ kommer att ge ut en skrift med
exempel på hur arbete med kulturfrågor i skolan kan bedrivas.
För att stödja ett arbete med kultur i skolan med den inriktning jag nu
har redovisat. och för att kunna ta till vara vissa av de idcer som myndigheter och organisationer har presenterat, är det enligt min mening önskvärt
att ett omfattande Ufl'(:cklingsarbete inleds. Till stöd och stimulans för
detta utvecklingsarhete bör särskilda medel avsättas för projekt kring
kultur i skolan. Sådana projekt kan t. ex. ha formen av samarbete mellan
skolor och myndigheter, kulturinstitutioner eller organisationer. Syftet hör
vara att de bidrag som lämnas skall inspirera till ett utvecklingsarbete som i
ett något längre tidsperspektiv skall kunna drivas vidare med de resurser
som står till förfogande i övrigt. Jag kommer vid min anmälan av anslaget
B 11. Bidrag till driften av grundskolor m. m. att föreslå att 15 milj. kr.
avsätts för detta ändamål. Bidraget bör användas också för insatser i
gymnasieskolan.
För att leda det utvecklingsarbcte jag nu har föreslagit avser jag att
senare återkomma till regeringen med förslag om en särskild ledningsgrupp. Gruppen bör knytas till utbildningsdepartementet och bör ha som
uppgift att samordna det arbete med kulturfrågorna i skolan som bedrivs
av centrala. regionala och lokala skol- resp. kulturinstitutioner. Gruppen
bör därför bestå av representanter för såväl skola som kulturliv på olika
nivåer. I övrigt bör gruppen ha i huvudsak följande uppgifter.
- Gruppen skall samla in och sprida ideer och förslag hur skolorna kan
arbeta med kulturfrågorna. Förslagen kan komma från såväl skolor som
kulturinstitutioner.
- Gruppen skall initiera ett modell- och metodutvecklingsarbete på central nivå med utnyttjande av den kompetens som finns inom kulturinstitutioner. SÖ och kulturrådet.
- Gruppen skall bedöma fortbildningsbehov och metoder för fortbildning
på skola-kulturområdet. Särskilt finns anledning att uppmärksamma behovet när det gäller litteratur. bild och musik.
- Gruppen skall föreslå riktlinjer för fördelning av de projektmedel jag
föreslagit i det föregående. Utgångspunkten bör därvid vara att medlen i
huvudsak skall fördelas av länsskolnämnderna efter ansökan från enskilda
skolor. Ansökningarna bör lämnas in via skolstyrelsen och kulturnämnden
som gemensamt bör göra en värdering och prioritering av projekten innan
de lämnas vidare till länsskolnämnderna. Medlen bör kunna tilldelas verksamhet inom såväl skol- som kulwrsektorn förutsatt att verksamheten
bedrivs vid en skola eller riktar sig till en skola. Medlen bör stä till en
enskild skolas förfogande under högst två läsår.
Som ett inslag i och som ett stöd för det utvecklingsarbete jag nu har
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föreslagit ser jag det som önskvärt att alla skolor någon gång per läsår
ägnar särskild uppmärksamhet åt kulturfrågorna. Ett sätt att åstadkomma
detta är att en särskild dag avsätts för kulturaktiviteter. Jag avser att
senare föreslå regeringen att under läsåret 1985/86 en av de friluftsdagar
som skall finnas i grund- och gymnasieskolan. efter lokalt beslut, skall få
ersättas av en sådan kulturdag.
Vissa förslag som lagts fram berörs också i det följande under vissa
anslag och utmynnar i hemställan till regeringen om inhämtande av riksdagens godkännande.

Hemställan
I övrigt hemställer jag att regeringen bereder riksdagen tillfälle
att ta del av vad jag har förordat om inriktningen av fria aktiviteter.

4

Teknisk förnyelse

En av ambitionerna i det budgetförslag som nu redovisas är att förbättra
utbildningsväsendets möjligheter att på både lång och kort sikt främja och
stödja den tekniska utvecklingen. Den utbildning på olika nivåer som
anordnas i samhällets regi utgör givetvis i sig själv en förutsättning för den
tekniska utvecklingen på sikt.
Vi upplever just nu ett intensivt förändringsskede genom en allt snabbare teknisk utveckling inom olika områden, främst datateknik, bioteknik
och nya material. Genom datateknik möjliggörs utnyttjande av nya material, förbättrad bearbetningsteknik, avancerad beräkningsteknik inom konstruktionsarbetet, flexiblare produktionssystem och effektivare planeringssystem. Att i detta skede följa mt:d i den tekniska utvecklingen och att
välja rätt metoder för att genom relevant utbildning bevara och stärka
konkurrenskraft och marknadsandelar är en utmaning. För att klara den
utmaningen krävs kunskap och kunskapsförnyelse på alla nivåer.
Den tekniska utvecklingen har inneburit väsentliga förändringar när det
gäller industrins behov av utbildad personal. Yrkesarbetaren blir alltmer
tekniker eller operatör och gränsen mellan yrkesarbete och ingenjörsarhete suddas ut. Det finns nu eftenrågan på utbildad personal för kvalificerade befattningar för vilka speciella yrkesinriktade utbildningar i gymnasieskola eller högskola saknas. Det kan vara befattningar som t.ex. service- och underhållstekniker eller som kvalificerade provare och montörer. Civilingenjörer anställs allt oftare på befattningar till vilka tidigare
gymnasieutbildade rekryterades. Antalet ingenjörer. särskilt civilingenjörer, ökar starkt i förhållande till andra kategorier industrianställda. För 15
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år sedan var i verkstadsindustrin färre än var femte nyanställd ingenjör
civilingenjör. I dag är det ungefär varannan.
De prognoser vi har att tillgå pekar på en fortsatt kraftig efterfrågan på
ingenjörer. De visar också på en ohalans när det gäller ingenjörsutbildade
på olika nivåer. De visar slutligen att behovet av ingenjörer inom data- och
elektronikområdet inte kommer att kunna tillgodoses under den närmaste
femårsperioden.
Den snabba utvecklingen understryker enligt min mening betydelsen av
att utbildningssystemet planerar för återkommande utbildning. De kunskaper som förvärvas i den grundläggande utbildning~n i ungdomsåren blir allt
snabbare föråldrade. För att kunna följa med i utvecklingen i arbetslivet
behöver den enskilde i ökad utsträckning fortbildning och vidareutbildning. Vidare måste utbildningsmöjligheterna spridas på sådant sätt att man
motverkar en polarisering mellan å ena sidan grupper som utbildas för nya
och mer kvalificerade arbetsuppgifter och å andra sidan grupper som inte
får någon utbildning utan blir kvar i system som kräver allt mindre av
yrkeskunnande.
Jag kommer närmast att ta upp vissa frågor som gäller basförutsättningarna för att ge en god teknisk och naturvetenskaplig utbildning i grund- och
gymnasieskola, högskola och vuxenutbildning. När det gäller grundskolan
har jag samrått med statsrådet Göransson.

4.1 Förbättring av basförutsättningar
Först tar jag upp frågan om utveckling av pro{:rammra för dataundervisning i skolan.
På skolans område är det nödvändigt med en god undervisning om och
med datorer. För denna undervisning är tillgången på datorutrustning och
programvara av central betydelse.
För gymnasieskolans behov har bedrivits ett särskilt teknikupphandlingsprojekt om datorn i skolan (TUDIS). Genom TUDIS- projektet har en
grund skapats för vidare utveckling av dataundervisningen i såväl gymnasieskolan som skolväsendet i övrigt. Genom de insatser vad gäller datorutrustning i grundskolan som kommit till stånd efter förslag i 1984 års
budgetproposition och genom de ytterligare bidrag till datorutrustning som
jag kommer att föreslå i det följande menar jag att situationen vad gäller
s. k. hårdvara för skolans dataundervisning kan bedömas som tillfredsställande. Dessa satsningar måste dock föjas upp av åtgärder för att förse
skolväsendet med programvara. Tillgången på allsidig programvara som
står i överensstämmelse med skolans mål är enligt min mening inte tillräckligt god.
Programvaruutveckling sker i dag huvudsakligen inom särskilda företag.
som varierar i storlek från små enmansföretag till stora börsnoterade
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företag. I viss utsträckning sysslar även datorproducenter med programvaruutveckling. Företag, myndigheter och forskningsinstitutioner som
själva använder datorer har normalt också en omfattande och kvalificerad
utveckling av program.
För skolbruk liksom för många andra tillämpningsområden görs program
också av enskilda personer - i skolan oftast lärare. Flera läromedelsproducenter har börjat tillhandahålla programvara för skolan och utnyttjar
därvid ofta program som lärare har utvecklat.
Enligt min uppfattning finns det behov av att generellt beskriva inom
vilka områden skolan behöver ha tillgång till programvara, vilken programvara som finns tillgänglig och vilka krav som bör ställas på denna. Genom
att produktionen av programvara är omfattande, snabbt föränderlig och
huvudsakligen riktad mot andra användare än skolan är det ofta svårt för
varje enskild kommun eller skola att hålla sig informerad om tillgången,
såväl kvalitativt som kvantitativt.
Erfarenheter från andra länder talar vidare klart för att det är svårt att
utveckla programvara utan insatser och stöd från samhällets sida. l de
länder som hunnit längst när det gäller dataundervisning har en särskild
organisation byggts upp för och särskilda medel satsats på programvaruutveckling.
Jag menar att det även i vårt land är nödvändigt med särskilda statliga
insatser för programvaruutveckling för skolan. Sådana insatser bör gälla
utveckling av programvara av olika slag för i första hand grundskola,
gymnasieskola och kommunal vuxenutbildning. Det bör ankomma på regeringen att avgöra de närmare formerna för sådana insatser för programvaruutveckling. Jag kommer att under anslaget A 2. Kommitteer m. m.
föreslå att 6 milj. kr. ställs till regeringens förfogande för detta ändamål.
Jag ser det som angeläget att gymnasieskolan kan bygga på den grund
som grundskolan lägger när det gäller att ge alla elever goda kunskaper i
datalära. Jag vill särskilt framhålla vikten av att också elever på de tvååriga
yrkesinriktade linjerna får tillgång till datautbildning. Det gäller både
tillämpad datateknik inom ramen för yrkesutbildningen och den allmänna
dataorientering som skall ges till alla elever. Genom SÖ:s kartläggningar
vet vi att dataundervisningens omfattning och inriktning i gymnasieskolan i
dag skiftar starkt mellan olika skolor beroende på intresse och tillgång till
utrustning och utbildad personal för dataundervisning.
Nuvarande generella statsbidragsregler för gymnasieskolan är i princip
inte tillämpliga för anskaffning av datorutrustning och därtill hörande
programvara. Det finns dock enligt min mening starka skäl för att med
utgångspunkt i det s. k. TU DIS-projektet kunna stödja anskaffning av
datorer för gymnasieskolan i några år med statsbidrag. Det blir därvid
fråga om anskaffning av utrustning och därtill hörande programvara för
utrustning avs. k. datasalar. Jag kommer i det följande att under anslaget B
21. Bidrag till utrustning för gymnasieskolan m. m. för budgetåret 1985/86
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föreslå ett riktat stimulansbidrag på 15 milj. kr. per år under en fyraårsperiod till uppbyggnad av dacasalar för gymnasieskolan. Liksom för bidraget
som f.n. utgår till datautrustning i grundskolan bör kommunen stå för
hälften av kostnaden. Sammantaget räknar jag med att detta stimulansbidrag skall leda till att alla landets gymnasieskolor under en fyraårsperiod
skall få möjlighet att bygga upp datasalar. Denna resurs bör också komma
till användning inom den kommunala vuxenutbildningen. Samordning bör
ske med de rutiner som kommer att finnas för fördelning av motsvarande
stimulansbidrag för dataundervisning i gymnasieskolan.
En förutsättning för att gymnasieskolan skall kunna ordna utbildning
som passar arbetsmarknadens behov är att eleverna har tillgång till tidsenlig utrustning i allmänhet. Ett av de största problemen är att den snabba
tekniska utvecklingen ställer stora krav på förnyelse av utbildningsutrustningen. Medvetande om att teknisk utbildning är dyr finns överallt men
samtidigt kan konstateras att den utrustning som finns vid skolorna används i relativt liten utsträckning. Sambandet mellan en lärare med 16
elever och en verkstad med 16 platser är helt styrande. Det innebär att
verkstaden utnyttjas 25 lektioner i veckan under 30 veckor om året. vilket
är en låg beläggning. Det skall beaktas att utrustningskostnaden kan röra
sig om 100000 kr. per elev. Ofta tillvarat:.is inte möjligheten att använda
verkstaden i den kommunala vuxenutbildningen.
I denna situation kan ett system med teknikcentra som upprättas genom
ett samarbete mellan skola och företag vara en lösning. Teknikcenterlösningar kan utformas på olika sätt med varierande ambitionsnivå. Ett enkelt
sätt kan t. ex. vara ett kontrakt om användning av en dyrbar utrustning
vissa tider i veckan för utbildning av elever i gymnasieskolan. Ett teknikcentrum kan möjliggöra för en skola dels att hålla en nära kontakt med den
tekniska utvecklingen och de aktuella förhållandena på arbetsplatserna,
dels att på sikt begränsa kostnaderna för utrustning. Detta kan vara till
gagn både för mindre företag och för skolan. Genom sambruk kan man få
råd att skaffa utrustning som varken skolan eller företagen har råd att var
för sig finansiera. Om systemet med tekniska centra byggs upp och vidareutvecklas, kan skolan få tillgång till utrustning som fortlöpande hålls modern.
En god .fort- och l'idareuthildninR för lärare är ytterligare en basförutsättning. SÖ har i sin anslagsframställning redovisat särskilda utbildningsbehov och har därvid för grundskolans lärare prioriterat bl. a. undervisning
i orienteringsämnen och fortbildning i no/teknik.
Liksom SÖ menar jag att det är nödvändigt med ytterligare insatser för
att stärka lärarnas kunskaper inom dessa områden. Dessa fortbildningsbehov bör således prioriteras även i fortsättningen. Erfarenheterna av den
nuvarande no/teknik-fortbildningen för klasslärare är mycket positiva.
Goda skäl talar för att fortbildning med denna inriktning anordnas även i
fortsättningen inom ramen för högskolans och kommunernas fortbildnings-
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resurser trots att den särskilda medelstilldelningen för dessa ändamål
upphör i och med utgangen av innevarande budgetår.
De flesta studerande på klasslärarlinjerna rekryteras från humanistiska
och samhällsvetenskapliga linjer i gymnasieskolan. De väljer inte i någon
större utsträckning tillvalskurser i matematik, fysik och kemi i lärarutbildningen och de kunskaper inom det naturvetenskapliga området som de
inhämtar inom ramen för sin grundutbildning blir därmed begränsade.
Regeringen har därför medgivit UHÄ att ett visst antal studerande med
teknisk och naturvetenskaplig förutbildning försöksvis får antas med förtur
till låg- och- mellanstadielärarlinjerna. UHÄ räknar med att därmed ca 50
studerande fler kan antas varje höst med angiven bakgrund.
Den naturvetenskapliga linjen i gymnasieskolan (N-linjen) har en nyckelroll när det gäller att förse samhället med tillräckligt många personer med
en bred natlm•ctenskap/igt inriktad grundutbildning. Problemen med rekryteringen till och studieavbrotten på denna linje måste från denna utgångspunkt ägnas stor uppmärksamhet. Större förändringar i gymnasieskolans studieorganisation är inte aktuella förrän det just påbörjade försöks- och utvecklingsskedet är avslutat. I detta läge blir de åtgärder för att
främja situationen på N-linjen som kan vidtas inom ramen för behörighetsoch urvalsreglcrna för högskoleutbildning av intresse. Jag räknar med att
tillträdesutrcdningens (U 1983: 03) arbete skall ge underlag för åtgärder i
detta avseende.
Skolan har som mål att fostra och utveckla och ge goda kunskaper till

alla elever. Då måste också alla elever uppleva att de lyckas och att de
duger någonting till. Det är därför nödvändigt att känna till elevens förutsättningar och rätta undervisningen därefter. Enligt min mening ställs
därvid stora krav inte minst på undervisning inom det naturvetenskapliga
området, som genom sitt omfattande abstrakta kursinnehåll kan ha svårt
att nå många elever. Forskningsresultat från bl. a. institutionen för praktisk pedagogik vid universitetet i Göteborg tyder också på att många elever
inte tillgodogör sig delar av skolans naturvetenskapliga undervisning.
Enligt min bedömning är det önskvärt med en ökad satsning påforskning
kring dessa frågor. Jag har noterat att UHÄ kommer att utveckla en plan
med detta syfte. Jag kommer också att i det följande förorda att vissa
basresurser anvisas för sådan forskning vid universitetet i Linköping. En
sådan forskning bör kunna lämna värdefulla bidrag till en förbättrad uAdervisning i bl. a. naturvetenskap genom att t.ex. upptäcka och beskriva
vanliga elevföreställningar inom olika områden. Jag vill i detta sammanhang nämna att i arbetsmarknadsdepartementet~ kampanj för att rekrytera
kvinnor till industrin har flera högskoleenheter fått medel för att utveckla
teknikämnet så att det blir mer attraktivt för flickor och därmed riktas till
alla elever.
När det gäller basförutsättningarna för högskolans verksamhet vill jag
fästa särskild vikt vid nödvändigheten att bibehålla en tillräckligt god
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utrustningsstandard. Försliten eller omodern utrustning måste ersättas
med modern sådan. Högskolemyndigheterna på alla nivåer har här ett
ansvar för att utrustningsbehoven verkligen prövas i förhållande till bcho·
ven av resurst:r för andra ändamål inom ramen för tillgängliga medt:l. Jag
återkommer till detta i det följande.
En kvalitativt högtståt:nde högskolt:forskning är en förutsättning för
långsiktig teknisk förnyelse. I prop 1983/84: 107 om forskning betonades
starkt grundforskningens betydelse. Huvuddelen av resursförstärkningarna föreslogs gå till icke riktad grundforskning. Därutöver gjordes särskilda satsningar inom bl. a. bioteknik och mikroelektronik.
En samverkan mellan å ena sidan den forskning som finansieras med
statliga medel och bedrivs vid högskoleenheter eller andra myndigheter
och å andra sidan näringslivet är otvivelaktigt av värde bl. a. i detta
avseende. Under senare år har flera åtgärder vidtagits som stärkt det
direkta samarbetet mellan högskoleforskning och företagens utvecklingsarbete. Som exempel kan nämnas bl. a. den verksamhet med kontaktforskare som pågår sedan några år. Den innebär att högskoleforskare lånas ut
till bl. a. mindre och medelstora företag. En rad forskarbyar och teknikoch innovationscentra för samarbete mellan högskola och omvärld har
kommit till under de senaste åren. Jag återkommer i det föjande till det
intressanta exempel på sådan satsning som det s. k. Kistaprojektet är. Jag
kommer i det följande att föreslå en förstärkning av det teknikcentrum som
finns vid universitetet i Linköping. Också vid universiteten i Lund, Uppsala och Umeå samt vid Chalmers tekniska högskola har liknande initiativ
tagits. Ett omfattande forskningsarbete utförs också direkt vid högskoleinstitutioner på uppdrag av och finansierat av olika företag. Jag vill i detta
sammanhang nämna att ett förslag till regler om utökad rätt för högskoleforskare att utöva bisysslor f.n. bereds i regeringskansliet.
De initiativ som tagits på senare tid vid universitet och högskolor för att
skapa förutsättningar för samvt:rkan med industrin tyder på ett starkt
engagemang och en betydande entusiasm för att bidra till arbetet att stärka
svensk industri och svensk ekonomi. Det är en viktig uppgift för regering
och riksdag att underlätta och stödja dessa strävanden.
Det förslag om förnyelsefonder som regeringen lagt fram (prop.
1984/85: 86) och som nyligen lett till beslut av riksdagen ger bl. a. möjligheter till stöd för forsknings- och utvecklingsarbete. Detta gäller inte bara
sådan FoU som bedrivs inom företagen utan också finansiering av FoU-insatscr liksom av vetenskaplig utrustning vid universitet och högskolor.
Förnyelsefonderna hör därmed kunna innebära en väsentlig ökning av
bl. a. den tekniskt inriktade FoU-verksamheten även inom högskolan.
Även omfattningen av uppdragsutbildningen inom bl. a. högskolan kan
väntas öka ytterligare som en följd av förslagen om förnyelsefonder. Jag
räknar med att detta bl. a. skall kunna leda till en ökad fort- och vidareutbildning i samverkan mellan företag och högskola.
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Den ökning av uppdragsverksamheten som kan väntas inom olika delar
av utbildningssystemet aktualiserar vissa principiella problem som hänger
samman med sådan verksamhet. Jag avser att senare återkomma till regeringen med förslag till en särskild proposition i hithörande frågor.

4.2 Översyns- och utvecklingsarbete
I den proposition (prop. 1983/84: 116) som låg till grund för riksdagens
beslut om en successiv reformering av gymnasieskolan aviserade jag en
samlad översyn ai· den gymnasiala yrkesutbildningen. För att närmare
analysera behovet av utveckling och förnyelse av den gymnasiala yrkesinriktade utbildningen samt dra upp riktlinjerna för detta förnyelsearbete har
jag tillkallat en arbetgsgrupp inom utbildningsdepartementet. Gruppen
skall analysera behovet av och förbereda förändringar av yrkesutbildningen på både kort och lång sikt. Den skall också se över fördelningen av
ansvaret för olika inslag i yrkesutbildningen mellan utbildningsväscndet
och arbetslivet liksom formerna för samarbetet mellan utbildningsanordnarna och arbetsmarknaden vad gäller planering, dimensionering, successiv förändring av utbildningen och samutnyttjande av utrustning.
En utgångspunkt för gruppens arbete skall vidare vara att den grundläggande gymnasiala utbildningen måste vara så utformad att den kan fylla
rollen av en första del i ett system av återkommande utbildning. Gruppen
bör även beakta motsvarande kommunala och statliga vuxenutbildningar.
En annan viktig utgångspunkt är de stora krav på förändringar och förändringsberedskap som den snabba tekniska utvecklingen ställer på yrkesutbildningen.
Gruppens arbete skall inriktas på att en slutrapport skall kunna läggas
fram under 1985. Gruppen skall då lämna förslag till hur ett fortsatt översynsarbt:te skall bedrivas.
Jag vill här också nämna behovet att se över såväl utbud som innehåll i
fråga om tekniskt inriktade utbildningar i gränsområdet mellan gymnasieskola och högskola.
Det finns ett behov av att ge gymnasieelever fördjupade kunskaper och
färdigheter inom olika specialområden. Manga teoretiskt utbildade gymnasieelever som inte går vidare till högskolestudier behöver få kompletterande utbildning som är mer direkt riktad mot arbetsmarknaden. Det behöver
också skapas påbyggnadsutbildningar för elever från tvååriga yrkesutbildningar.
Det har hävdats i debatten att en ny utbildningsorganisalion skulle
behövas för att åstadkomma yrkesinriktade utbildningar av nämnda slag.
Jag delar inte den uppfattningen utan anser att dagens organisation av
gymnasieskolan och högskolan ger goda förutsättningar för den utveckling
av utbildningens innehåll som jag vill sätta i främsta rummet. Del krävs
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emellertid en ökad helhetssyn på gymnasieskola och högskola. Ett exempel på detta är den arbetsgrupp soni jag förra året tillkallade för att biträda
departementet med att se över behovet av kortare teknisk utbildnin,; byggd
på gymnasieskolan.
I en första etapp har gruppen koncentrerat sig på behovet av utbildning
som bygger på gymnasieskolans tvååriga linjer inom teknisk och industriell
sektor. Gruppen har konstaterat att det nuvarande utbildningsutbudet för
ungdomar i gymnasieskola och högskola inte är tillräckligt. Påbyggnadsutbildningar saknas helt på vissa yrkesinriktade linjer i gymnasieskolan. l
högskolan finns det i stort sett endast en linje. driftteknikerlinjen, som har
utformats för att utgöra en naturlig påbyggnad på yrkesinriktad gymnasial
utbildning. Yrkesteknisk högskoleutbildning har byggts ut alltmer, men är
inte avsedd att vara en ungdomsutbildning.
Enligt min mening är det viktigt att även ungdomar med yrkesinriktad
gymnasial utbildning får möjlighet till fortsatta studier i högskolan. En
sådan möjlighet kommer att ha en gynnsam effekt på rekryteringen till
gymnasieskolans TI-sektor. En kombination av yrkesinriktad gymnasieutbildning och kortare högskoleutbildning kan för många utgöra ett gott
alternativ till ingenjörsutbildning i gymnasieskolan. På grundval av arbetsgruppens förslag kommer jag därför i det följande att förorda att en ny
tvåårig högskoleutbildning, produktionsteknikerlinjen, inrättas nästa budgetår för studerande från gymnasieskolans TI-sektor. Genom att en sådan
linje förläggs till högskolan skapas förbättrade möjligheter till utveckling
av de yrkesområden som svarar mot de industriellt inriktade tvååriga
linjerna i gymnasieskolan.
Jag nämnde i det föregående behovet att sprida utbildningsinsatserna på
ett sådant sätt att den tekniska utvecklingen inte leder till en polarisering
på arbetsmarknaden mellan grupper som får respektive inte får del i
utvecklingen. Det är i detta perspektiv som frågan om en bred datautbildning skall ses.
Datautbildning blir ofta specialiserad och vänder sig då till en relativt
snäv målgrupp. Det är viktigt att det vid sidan av denna specialistutbildning även kommer till stånd datautbildning som vänder sig till en bredare
krets av människor. Skälen för att låta göra en särskild utbildningsinstats i
datateknik för kortutbildade redovisades i 1984 års kompletteringsproposition (prop. 1983/84: 150). På grundval av förslagen i propositionen har även
inletts en försöks verksamhet där 5 000 personer får genomgå en allmän
grundläggande datautbildning om ca en månad. Av dessa får I 000 personer
även genomgå ett andra steg med upp till 3 månaders yrkesinriktad vidareutbildning.
Det fortsatta arbetet med planering av den särskilda utbildningsinsatsen
bedrivs under ledning av en särskild arbetsgrupp i regeringskansliet. I
sammanhanget skall även beaktas effekterna av regeringens förslag om
förnyelsefonder. Som framhållits i propositionen om förnyelsefonder
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lprop. 1984/85: 86) är det angeläget att, då fonderna utnyttjas för utbildning, särskild hänsyn tas till de grupper av anställda som hittills fått liten
del av utbildningsresurserna.
Den snabba tekniska utvecklingen ställer stora krav på att den tekniska
utbildning som ges på 7~/injen i gymnasieskolan förnyas och utvecklas i
takt med arbetslivets behov. Jag kommer i det följande att föreslå en
begränsad försöksverksamhet som innchär att årskurs 3 blir sammanhållen
och att utbildningstiden förlängs. Det blir då möjligt att förlägga miljöpraktiken till terminstid. Det ger även utrymme för fler specialiseringar och för
projektarbete som ger eleverna bättre möjligheter att hålla kontakt med
arbetsplatserna. Redan föregående budgetår påbörjades ett närmare samarbete mellan T-linjen och små- och medelstora företag. Samarbetet, som
går under benämningen teknikservice, har stort allmänt intresse genom att
det visar på nya vägar för hur skolan kan närma sig arbetslivet och hur man
kan utnyttja sina resp. kunskaper och resurser i ett närmare samarbete. I
det följande föreslår jag en utvidgning av detta samarbete.
När det gäller hö[.:skolan kommer jag att senare föreslå en kapacitetsökning av den tekniska utbildningen på olika nivåer. Utgångspunkten för
mina förslag har varit den stora efterfrågan på personal inom data- och
elektronikområdet men också behovet av kvalificerad personal inom andra
områden vars industriella betydelse ökar. Jag tänker då särskilt på produktionsteknik, undcrhållsteknik och teknisk s. k. managementutbildning.
Jag har redan i det föregående berört mitt förslag om inrättande av en ny
tvåårig högskolelinje. produktionsteknikerlinjcn. Ökat utrymme för tekniska utbildningar skapas också genom de förslag jag senare kommer att
föra fram om ökning av antalet nybörjarplatser på lokala linjer.
Mot bakgrund av det ökande behovet av underhållspersonal kommer jag
att föreslå ytterligare nybörjarplatser på driftteknikerlinjen liksom inrättande av en ny YTH-linje. underhållstekniklinjen. Jag avser även att förorda en utbyggnad av annan YTH.
När det gäller civilingenjörsutbildning lägger jag i det följande fram
förslag om att öka antalet nybörjarplatser inom data- och elektronikområdet med ca tio procent. Denna ökning liksom de senaste årens ställer stora
krav på högskolans resurser och organisation. För att möjliggöra en sådan
satsning har jag prioriterat lokal- och utrustningsbehovcn inom detta område. Jag kommer härutöver att föreslå åtgärder för att behovet av fortbildning och vidareutbildning av ingenjörer skall kunna tillgodoses i ökad
omfattning. Sammantaget innebär mina förslag en kraftig satsning på teknisk högskoleutbildning.
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Regional utveckling

Utbildning. forskning och kultur har på olika sätt betydelse för den
regionala utvecklingen i skilda delar av landet. Att bidra till striivandena
att åstadkomma regional balans är därför en uppgift också för utbildningsoch kulturpolitiken.

5.1 Utbildning och forskning
En hög utbildningsnivå hos många människor i alla delar av landet är en
stor tillgång för vårt samhälle. Att utbildningssystemet är viil utbyggt i hela
landet är av väsentlig betydelse för den tekniska. ekonomiska och industriella utvecklingen. Den breda geografiska spridningen av utbildningsmöjligheterna är också av stor vikt för de enskilda människorna. Deras möjligheter till ett socialt och kulturellt rikt liv påverkas i hög grad av deras
utbildning. Ett decentraliserat utbildningssystem med en geografisk spridning av utbildningsmöjligheterna bidrar därför till att minska ojämlikheten i
samhället och till regional utveckling i olika avseenden.
Jag har i olika sammanhang framhållit högskolans betydelse för den
regionala utvecklingen. De mindre högskoleenheterna har under den relativt korta tid de verkat blivit viktiga instrument för att förbättra förutsättningarna för sina regioners utveckling. De har gjort sig oumbärliga i sin
region som en resurs för utbildning och kunskapsutveckling. De har också
blivit ett viktigt instrument för mellanregional utjämning.
Av särskilt stor betydelse är de möjligheter till fortbildning och vidareutbildning som de mindre högskoleenheterna erbjuder. En fungerande sådan
utbildningsvcrksamhet förutsätter närhet. både för de yrkesverksamma
som behöver den och från näringslivets och den offentliga förvaltningens
synpunkt. Närheten är bl. a. en förutsättning för det nödvändiga samspelet
mellan arbetslivet och utbildningsanordnaren.
Det är i ökande utsträckning ett problem för företag utanför de stora
högskoleorterna att rekrytera kvalificerad personal. Detta understryker
angelägenheten av att även kurser för kvalificerad fortbildning och vidareutbildning får en bred geografisk spridning. Sådana kurser bör kunna
anordnas vid mindre högskolor i samarbete med universitet och större
högskolor.
Enligt min mening är det nödvändigt för varje högskola utanför universitetsorterna att ha en bas för sin verksamhet i n[1gon eller några allmänna
utbildningslinjer som iir av betydelse bl. a. för utvecklingen av regionens
arbetsliv. Lärarutbildningarna är viktiga i detta avseende. dels därför att
det alltid finns en lokal eller regional arbetsmarknad, dels därför att de är
3 Riksdu1:en 1984185. I sam/. Nr 100. Bila1:a JO
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en god grund för fortbildning och vidareutbildning inom många områden,
förutom för fortbildningen för skolväsendets behov.
Många av de nya högskoleenheterna har utvecklats på en bas av lärarutbildning. Flera av dem har fortfarande en stor del av sitt utbildningsutbud
och därmed huvuddelen av sina basresurser inom detta område. Med
hänsyn till de förändringar i behovet av olika lärarkategorier som kan
väntas är emellertid denna bas inte tillräckligt stabil för att ensam garantera de berörda högskoleenheternas fortlevnad och vidareutveckling.
Bl. a. av detta skäl bör de mindre högskolornas bas breddas mot främst
de tekniska och ekonomiska områdena. Genom en sådan breddning och
förändring av utbildningsutbudet bör dessa enheters roll som regional
utvecklingsfaktor och bas för teknikspridning kunna förstärkas ytterligare.
Ekonomlinjen eller dess basblock, som finns vid flertalet av de mindre och
medelstora enheterna, är en betydelsefull grundläggande resurs härvidlag.
Sådan kortare teknisk utbildning som jag redan berört och återkommer till
i det följande bör också kunna vara av stor betydelse i detta sammanhang.
Också samverkan inom civilingenjörsutbildningens ram av det slag som
bedrivs mellan tekniska högskolan i Stockholm (KTH) och högskolan i
Eskilstuna/Västerås bör kunna vidareutvecklas och bidra till en teknisk
profil vid vissa mindre högskoleenheter.
En omstrukturering av de mindre högskolornas utbildningsutbud måste
göras systematiskt och planmässigt och med utgångspunkt i de förhållanden. problem och behov som finns vid respektive högskoleenhet och i dess
närmaste omgivning. Enligt min mening måste de mera omfattande ingrepp
i mindre och medelstora högskoleenheters verksamhet som kan bli nödvändiga göras som ett led i en sådan omvandling och således åtföljas av en
samtidig utveckling av utbildning inom alternativa områden.
Att arbeta fram underlag för den fortsatta utvecklingen av de mindre
högskoleenheterna, i form av planer för sådan omstrukturering som jag
nyss berört, är en viktig uppgift för UHÄ, för regionstyrelserna och naturligtvis för högskoleenheterna själva. Ansvaret för att förse regeringen med
underlag för de nationella avvägningarna åvilar UHÄ. men att ta fram ett
allsidigt underlag för ämbetets bedömningar bör vara en naturlig uppgift
för regionstyrelserna. Jag utgår från att högskolemyndigheternas fortsatta
planeringsarbete kommer att ge ett förbättrat underlag vad gäller olika
högskoleenheterns framtida utveckling.
Ett exempel på ett redan inlett arbete med förändring av utbildningsstrukturen är högskolan i Östersund. Högskolan är relativt liten och har en
alltför ensidig inriktning. Dess bas är därmed på längre sikt alltför instabil.
En stor del av högkolans utbildningsutbud avser förvaltningslinjen och
sociala linjen, som båda är inriktade mot offentlig verksamhet. Jag anser
att det är nödvändigt att högskolans kompetens vidgas mot de tekniska och
ekonomiska områdena, så att den kan bli ett stöd för bl. a. en industriell
utveckling i området. Vid högskolan finns i dag kompetens inom det
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ekonomiska området. varför utbildningen med fördel kan vidgas inom
detta område. Jag kommer därför i det följande att föreslå att utbildning
skall ges på ekonomlinjens basblock vid denna högskola fr. o. m. budgetåret 1985/86. Det utvecklingsarbete avseende teknikspridning. som länsstyrelsen i Jämtlands län bedriver i samverkan med bl. a. högskolan och för
vilket regeringen under hösten 1984 anvisat särskilda medel. är av stort
intresse när det gäller att skapa förutsättningar för en önskvärd ytterligare
vidgning av utbildningsutbudet där.
Även i fråga om forskning och ut1·ccklingsarbete (foU) har de mindre
högskolorna visat sig spela en viktig roll för den regionala utvecklingen. De
har inga fasta forskningsresurser men ändå förekommer där en icke obetydlig forskningsverksamhe!. Inriktningen av denna verksamhet har ofta
anpassats till lokala och regionala förutsättningar och behov.
Regeringen har i olika sammanhang framhållit vikten härav. I förra årets
forskningsproposition (prop. 1983/84: 107) framhölls bl. a. att forskning
med regional anknytning i vissa fall bäst torde kunna bedrivas vid dessa
högskolor.
Kontakterna mellan de mindre högskolorna och det omgivande samhället är genomgående mycket goda. För att ytterligare stärka dessa högskolors funktion av kontaktlänk mellan forskningen och det omgivande samhället anvisade riksdagen, på regeringens förslag, under föregående riksmöte medel för en förstärkt basorganisation för dels kontakterna med olika
intressenter utanför högskolan. dels systematiserade kontakter med högskoleenheterna med fast forskningsorganisation.
All högskoleutbildning skall vila på vetenskaplig grund. Även utbildningen vid de mindre högskolorna måste därför på olika sätt anknytas till
forskningen. I propositionen om forskning erinrades om de möjligheter
som finns att främja forskningen vid de högskoleenheter som inte har fasta
forskningsresurser. Det gäller möjligheten att låta adjungerade professorer
och forskarassistenter - efter beslut av vederbörande högskoleenhet med
fasta forskningsresurser - förlägga sin verksamhet till annan högskoleenhet. De medel som står till förfogande för att finansiera universitetslektorers <motsvarande) tjänstledighet för forskning har även kommit mindre
högskolor och deras lärare till godo. I propositionen om ny arbets- och
tjänsteorganisation för lärare i den statliga högskolan (prop. 1984/85: 57)
har regeringen föreslagit en särskild ordning för att dessa högskoleenheter
även i fortsättningen skall ha tillgång till en rörlig resurs för forskningsändamål.
Vid sidan av de mera traditionella uppgifterna är olika slag av uppdragsverksamhet en växande del av högskolans verksamhet. En del av den
kvalificerade fortbildning och vidareutbildning jag berört i det föregående
kan med fördel bedrivas i form av uppdragsutbildning. Samverkan med
näringslivet och med statliga och kommunala myndigheter förekommer
såväl direkt som inom ramen för stiftelser och andra mera organiserade
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samverkansformer. Som jag tidigare berört kan omfattningen av högskolans uppdragsverksamhet väntas öka ytterligare som en följd av regeringens förslag om förnyelsefonder. Högskolans medverkan i utbildning som
finansieras genom fonderna kan enligt min mening ytterligare bidra till att
stärka dess lokala och regionala förankring, inte minst genom att det starka
inslaget av lokalt eller regionalt förankrade företrädare för samhiills- och
yrkeslivet i högskolans olika beslutsorgan bör ge särskilt goda förutsättningar för denna medverkan.
Högskolans roll som regionalpolitiskt instrument har under de senaste
åren allt mer ställts i förgrunden. Den regionalpolitiska utredningen ger i
sitt betänkande (SOU 1984: 74) Regional utveckling och mellann::gional
utjämning i hög grad uttryck för detta synsätt. Utredningen menar att
regionalt motiverade satsningar pä utbildning och forskning tillhör de
viktigaste delarna i arbetet att främja en önskvärd utveckling i landets
regioner. Den fiireslär diirför att en del av ökade reguljära resurser för
regionalpolitiken används för satsningar i högskolan. Utredningens förslag
bereds f.n. i regeringskansliet.
Samverkan inom ramen för t.ex. regionala forskningsstiftelser av det
slag som den regionalpolitiska utredningen behandlar förekommer redan
och i ökande utsträckning. Inte bara centrala och regionala statliga organ
utan även kommuner och landsting finansierar sådan FoU-verksamhet,
som ofta är av direkt betydelse för utvecklingen i respektive län. Ett
exempel på sådan verksamhet är Värmlands Forskning- och Utvecklingsråd, till vilket regeringen under hösten 1984 anvisat särskilda medel för
kunskapsöverföring och teknikval i småföretag inom områdena materialval
och odling av mikroalger.
Att forskningen och utbildningen. inte minst vid de mindre högskoleenheterna, har en viktig roll för näringslivsutveeklingen har också framgått
av den analys som statens industriverk på regeringens uppdrag har gjort av
de handlingsprogram för det industrifrämjande arbetet på länsnivån (regionala industriprogram) som hinsstyrelserna redovisade till regeringen hösten 1983 (S!ND PM 1984: 3J. Liknande erfarenheter har gjorts inom ramen
for det uppdrag att medverka i utbildningsplaneringen som länsstyrelserna
gavs av regeringen våren 1983 och som redovisats under hösten 1984.
Länsstyrelsernas medverkan i utbildningsplaneringen har bl. a. bidragit
till en ökad lokal och regional samverkan över de institutionella gränserna i
utbildningssystemet. En sådan samverkan är av flera skäl angelägen. En
ökad samordning och samplanering av utbildningsinsatserna mellan olika
huvudmän hör kunna leda till en ökad effektivitet i utnyttjandet av de
samlade resurserna. I flera fall har även regionstyrelser tagit initiativ till
sådan samverkan. Enligt min mening är detta en uppgift som regionstyrelserna är väl lämpade för.
Också inom gymnasieskolan och 1·11.xenuthildningen görs insatser av
direkt hetydelse för den regionala utvecklingen. Bl. a. för att de samlade
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resurserna i gymnasieskolan och komvux skall kunna utnyttjas mera effektivt kommer jag i det följande att föreslå att överföringar av resurser i håda
riktningar mellan gymnasieskolans s. k. lilla ram och komvux skall kunna
göras i vissa fall.
År 1982 gav regeringen SÖ i uppdrag att inventera uthildningsbehov hos
vuxna i glesbygden samt att utarheta kursplaner för företagsutveeklande
respektive glesbygdsanpassade yrkesinriktade kurser inom vuxenuthildningen. Enligt vad jag erfarit kommer SÖ inom kort att lämna sin andra
delrapport med anledning av detta uppdrag. I rapporten redovisas dels
länsbaserade inventeringar, dels vissa försöksverksamheter. På grundval
av vad som framkommit i inventeringsarbetet framläggs även vissa konkreta förslag.
Försöksverksamhet med s.1<. regionalt arbetsmarknadsanknutna specialkurser (påhyggnadsuthildningar) i gymnasieskolan har sedan budgetåret 1983/84 pågått i fem län. Avsikten är att på detta sätt erbjuda möjligheter till uthildning som är anpassad till den regionala arhetsmarknadens
behov. Detta initiativ togs emot mycket positivt från alla parter. Under
föregående riksmöte biföll riksdagen mina förslag i propositionen om gymnasieskola i utveckling (prop. 1983/84: 116, UbU 29, rskr 412) att utvidga
försöksverksamheten till att omfatta alla län.
Den utvärdering som gjorts efter det första året omvittnar att arhetet
präglats av entusiasm i berörda regioner och att samarbete mellan det
lokala och regionala arbetslivet och skolan har vitaliserats.
De hittills uppvisade resultaten är enligt min mening mycket positiva.
Att del inom gymnasieskolan anordnas utbildning som är ett alternativ till
högskoleutbildning och utbildningar som är anpassade till den rådande
arbetsmarknadssituationen är av stor betydelse inte minst för den regionala utvecklingen. Det är därför angeläget att länsskolnämnderna och huvudmännen prövar möjligheterna att inom de ramar som finns för påbyggnadsutbildningar öka antalet regionalt anpassade sådana. Det är av största
betydelse att den utveckling som jag nyss har berört inte stannar av.
Det är av stor betydelse att det finns tillgång till gymnasial utbildning i
alla delar av landet, både av rättviseskäl och för samhällsutvecklingen.
Den kraftiga minskning av antalet elever som kan förutses för den närmaste tioårsperioden kommer att skapa svårigheter att upprätthålla den
nuvarande spridningen av gymnasieskolan i glesbygden.
För landets sju minsta kommuner med treåriga linjer i gymnasieskolan
har sedan tio år funnits särskilda, samordnade timplaner med B-form och
ett speciell!. elevrelaterat timresurssystem. När denna anordning läsåret
1983/84 blev reguljär, hade elevlalen på de aktuella orterna i flera fall
kraftigt gMt under vad som gällde när resurssystemet konstruerades. Med
fortsatt minskande elevunderlag skulle den särskilt resurskrävande årskurs
3 komma att hotas på i första hand de tre minsta orterna.
Perspektivet med en nedläggning av den tredje och avslutande årskursen
Riittclse: S. 44 rad 30 och 31 Stk propositionen om - - - rskr 412) Rättat till: förra
i'ircts hudgetprnposition
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är mycket allvarligt för de berörda orternas gymnasieutbildning i stort. En
arbetsgrupp inom utbildningsdepartementet har nu för årskurs 3 föreslagit
ett nytt resurstilldelningssystcm som "tål" elevminskningar under överskådlig tid. Det principiellt nya är en avvägning mellan statlig respektive
kommunal satsning på utbildningen i årskurs 3. Utgångspunkter för förslaget har varit dels den allmänna avtrappning av timresurser som gäller för
mindre grupper vid andra gymnasieskolor, dels det faktum att de berörda
kommunerna också vid ett överförande av sina elever i årskurs 3 till
gymnasieutbildning på annan ort får vissa kommunala kostnader som här i
stället kan läggas på utbildning av de egna eleverna på hemorten.
Jag delar arbetsgruppens bedömning at"t det är av avgörande betydelse
för de små kommunernas fortsatta utveckling att de berörda gymnasieskolorna kan bevaras. Jag kommer därför i det följande att föreslå ett system i
enlighet med gruppens förslag.

Statsrådet Göransson anför.

5.2 Kultur
1974 års kulturpolitiska riktlinjer markeras bl. a. att kulturpolitiken
skall främja decentralisering av verksamheter och beslutsfunkticmer inom
kulturomrf1det. I 1984 års budgetproposition anförde jag att dessa strävanden är lika angelägna i ekonomiskt kärva tider. men att det då är särskilt
viktigt att precisera vilka åtgärder som bör ges förtur. Till dessa hör en
utveckling av kulturverksamhctcn i underförsörjda regioner.
De kulturpolitiska satsningarna har sedan år 1974 i betydande utsträckning varit ägnade att bygga ut kulturverksamheten i regionerna. År 1974
fanns tolv regionala/lokala teatrar i landet. l dag finns 24. varav 16 är
regionalt förankrade och åtta s. k. stadsteatrar. Alla län utom sju har egna
teaterensembler. Många är dock fortfarande små och dras därför med
svårigheter i sitt arbete. På musikområdet ger staten bidrag till professionella symfoni- och kammarorkestrar. F. n. finns det tio sådana statsunderstödda musikinstitutioner. I detta sammanhang vill jag också nämna det
principbeslut som riksdagen fattade under hösten 1984 att överföra huvuddelen av verksamheten vid regionmusiken och Institutet för Rikskonserter
till landstingen. Det är ett beslut av stor betydelse för decentraliseringen av
både verksamheter och beslutsfunktioner på musikområdet.
Även inom bevarandeområdet har väsentliga decentraliseringsåtgärder
vidtagits. Sedan budgetåret 1977/78 garanterar staten genom särskilt statsbidrag en regional museistruktur. Det finns i dag i varje län ett museum
som fungerar som centrum för museiverksamheten i länet. Liksom på
teaterområdet är emellertid fortfarande ett antal museer alltför små för att
kunna fungera bra.
Det kan även påpekas att betydande belopp under årens lopp har avsatts
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från de s. k. lotterimedlen för investeringsstöd i samband med uppförande
och ombyggnad av regionala kulturinstiwtioner. Fr. o. m. innevarande
budgetår anvisas medel för detta ändamål inom ramen för samlingslokalstödet.
Decentraliseringen av beslutsfunktioner inom kulturminnesvården till
länsstyrelserna har fungerat väl. Problem finns dock vid vissa länsstyrelser, där antalet anställda vid länsantikvariefunktionen är för få i förhållande till ärendemängden m. m. Chefen för civildepartementet kommer, efter
samråd med mig, senare att föreslå förstärkningar av länsantikvarieorganisationen vid vissa särskilt arbetstyngda länsstyrelser genom utnyttjande
delvis av resurser från kulturminnesvårdens anslag. Det bör även påpekas
att kulturminncsvårdens lokala anknytning sannolikt kommer att förstärkas när slutliga beslut tas på plan- och byggnadslagstiftningens område.
Som ett led i decentraliseringen inom kulturområdet föreslår jag i det
följande ytterligare satsningar på de regionala teatrarna och museerna. Det
är angeläget att framför allt de små institutionerna ges bättre förutsättningar att verka. Jag räknar inte med att staten skall medverka till att skapa nya
regionteatrar förrän situationen för de minsta av dem som redan finns har
förbättrats.
Förutsättningarna för att få del av ett kulturutbud i olika delar av landet
påverkas givetvis också av de centrala och regionala institutionernas möjligheter att sprida sitt utbud. Teatrarna och orkestrarna når genom turneverksamhet en bredare publik. Riksteatern har genom sin konstruktion
särskilt goda förutsättningar att nå människor även på de minsta orterna.
För museerna är vandringsutställningar en form att bredda utställningsverksamheten. Riksutställningar har inom detta område en särskild uppgift.
Regeringen har under hösten 1984 uppdragit åt statens kulturråd att
utreda de centrala museernas uppgifter och ansvar for landets museiväsende. Utgångspunkten för denna utredning är att de centrala museerna
bör ses som en för hela landet gemensam museiresurs. Den verksamhet
som museerna tillsammans bedriver innefattar inte bara ansvar för samlingarna och deras utnyttjande utan även uppgifter av gemensam karaktär för
landets museiväsende. Kulturrådet skall redovisa utredningsarbetet före
utgången av december 1986.
Teatrarnas turneverksamhet har under senare år minskat. Delvis torde
detta bero på anslagsutvecklingen men framför allt på den interna kostnadsutvecklingen vid teatrarna. Kostnaderna per föreställning har ökat
kraftigt vilket har lett till att teatrarna i ökad utsträckning har tvingats
begränsa sin spel verksamhet till platser där man med säkerhet når en stor
publik. Detta gäller inte endast Operan och Dramaten. Aven de regionala
teatrarna uppvisar en liknande utveckling. Även på riksteatern synes kostnadsutvecklingen leda till att de mindre orterna kommer utanför spelplanerna. Detta är givetvis en olycklig utveckling. De betydande ekonomiska
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förstärkningar som skulle behövas för att bryta denna utveckling är emellertid f.n. inte möjliga att åstadkomma.
En särskild fråga som gäller spridningen av kulturen till skilda delar av
landet är den om televisering av teaterföreställningar.
Medborgarna bör enligt min mening ha rätt att få del av åtminstone en
del av det som framförs på landets scener - och detta gäller inte bara
Operan och Dramaten - och landets scenkonstnärer bör ha rätt att nå
också annan publik än den de möter på hemmascenen. Televisering av
teater bör enligt min mening avse främst sådana föreställningar som inte
kan föras ut i olika delar av landet i andra former.
Jag är medveten om att frågan rymmer en mängd problem. Ett av
problemen rör den konstnärliga sidan. I princip kan man inte räkna med att
en teaterföreställning skall kunna televif>eras utan att den först har anpassats till det nya mediet. Ett annat problem är upphovsrättsligt.
Problemen får emellertid inte undanskymma att televiseringen också
rymmer möjligheter. Teatern får en helt annan räckvidd om televisionen
utnyttjas. När teaterföreställningar som produceras av våra regionala teatrar blir televiserade kan det konstnärliga arbete som bedrivs utanför
storstadsområdena få rättmätig uppmärksamhet.
Enligt vad jag har erfarit arbetar f.n. statens kulturråd med frågan om
förutsättningarna för en ökad televisering.

6 Vissa skolfrågor
Jag avser här att ta upp ytterligare några viktiga frågor som är gemensamma för flera skolformer nämligen frågorna om s. k. lärarlösa lektioner,
intagning till gymnasieskolan på vårterminsbetyget i årskurs 9 i grundskolan, fortbildningsorganisationen, vissa skolledningsfrågor och frågan om
överklagande av tillsättningsbeslut inom skolområdet. Jag har samrått med
chefen för utbildningsdepartementet i de delar förslagen berör hennes
ansvarsområde.

6.1 Lärarlösa lektioner
Under det senaste året har förts en omfattande debatt om s. k. lärarlösa
lektioner i grundskolan och gymnasieskolan. Denna debatt har tagit sin
utgångspunkt i för gymnasieskolans del det beslut om självstudietimmar
som riksdagen fattade år 1981 (prop. 1981/82: 14, UbU 5, rskr 112) och för
grundskolans del den besparing på resurser för vikarieinsatser som beslutades hösten 1983 (prop. 1983/84: 40 bil. 6 s. 8-9, UbU 7, rskr 91).
Debatten har grundats på en oro bland många elever, föräldrar och
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lärare för att den höga kvalitet som präglar svensk skola inte längre skulle
kunna upprätthållas. Även om situationen i skolan inte blivit så negativ
som man ibland befarat i debatten, menar jag att denna oro måste tas på
allvar. Jag har därför sett det som en viktig uppgift att försöka hitta en
lösning på problemet med de s. k. lärarlösa lektionerna. Jag har i denna
fråga samrått med chefen för utbildningsdepartementet.
För grundskolans del är bakgrunden till det beslut som riksdagen fattade
för drygt ett år sedan följande.
Tilläggsbidraget utgör ett schablonbidrag för kommunens kostnader för
bl. a. lärarvikarier. Fram t.o.m. läsåret 1981/82 beräknades de resurser
inom tilläggsbidraget som var avsedda för vikarieinsatser utifrån antagandet att vikarie alltid sattes in vid lärares frånvaro.
Schablonmässigheten i beräkningen var mycket stor bl. a. beroende på
att tilläggsbidraget utgår med samma procentsats för samtliga kommuner i
landet.
I 1982 års budgetproposition (prop. 1981/82: 100 bil. 12 s. 21 l) uttalade
dåvarande statsrådet Tillander att det enligt hennes mening inte är väl
använda resurser att alltid sätta in vikarier vid lärares korttidsfrånvaro.
Mot denna bakgrund föreslog hon att ca 100 milj. kr. skulle överföras från
tilläggsbidraget till förstärkningsresursen. Denna överföring beräknades då
motsvara vikariekostnaderna under de två första dagarna av lärares ledighet. Det borde enligt samma proposition ankomma på rektor att med
utnyttjande av den utökade förstärkningsresursen avgöra hur undervisningen skulle upprätthållas under dessa dagar. Riksdagen biföll förslagen
(UbU 17, rskr 232). Tanken bakom förslaget var att skolstyrelsen i stället
för att anställa korttidsvikarier skulle inrätta fasta lärartjänster. På så sätt
skulle en generell utökning av den fasta lärarstaben i grundskolan kunna
genomföras. Med hjälp av denna utökade lärarstab och naturligtvis även
redan befintliga lärare skulle varje arbetsenhet/arbetslag själv klara av sin
korttidsfrånvaro.
Inför arbetet med anslagsframställningen för budgetåret 1984/85 hade
SÖ, som fått i uppdrag att göra en noggrannare beräkning av korttidsvikariekostnaderna inom tilläggsbidraget, kommit fram till att överföringen
borde ha varit ungefär dubbelt så stor, dvs. ytterligare 104 milj. kr. Mot
bakgrund av att den tidigare gjorda överföringen mottagits positivt och
under läsåret 1982/83 uppenbarligen inte medfört några praktiska nackdelar, föreslogs i propositionen om vissa ekonomisk-politiska åtgärder, m. m.
(prop. 1983/84: 40 bil. 6) hösten 1983 att någon ytterligare överföring från
tilläggsbidraget till förstärkningsresursen inte skulle ske. I stället föreslogs
att tilläggsbidraget skulle minskas med ett belopp som motsvarade skillnaden mellan den överföring som borde ha gjorts och den faktiska överföringen. Riksdagen biföll förslaget (UbU 7, rskr 91). Bakom bedömningen
låg också att alternativa besparingar i verksamheten skulle drabba tjänsteunderlag för fasta lärartjänster och leda till större klasser eller nedlägg-
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ning av skolor. Totalt blev besparingen inkl. bidrag till sociala avgifter
samt lönekostnadspålägg ca 160 milj. kr. I enlighet med uttalande i samma
proposition ändrades vidare bestämmelserna i skolförordningen så att
skolstyrelsen avgör hur undervisningen skall uppehållas under de två
första dagarna av lärares ledighet.
För gymnasieskolan är bakgrunden delvis annorlunda. På förslag från
dåvarande statsrådet Tillander i prop. 1981/82: 14 beslutade riksdagen att
införa fem s. k. självstudietimmar i timplanen på gymnasieskolans två-,
tre- och fyraåriga studieförberedande linjer. Besparingen uppgick till
70milj. kr. (UbU 5, rskr 112). Efter förslag i 1984 års budgetproposition
återfördes 40 milj. kr. av besparingen och själv~tudietiden reducerades till
högst tre veckotimmar för de tre- och fyrafiriga linjerna. På de tvååriga
linjerna avskaffades självstudietimmarna helt. Resterande tre timmar på de
tre- och fyraåriga linjerna bedömdes kunna täckas in genom omfördelning
av resurser lokalt.
Utgångspunkten för de förslag jag nu presenterar för såväl grund- som
gymnasieskolan är att resurser måste utgå i sådan utsträckning att det, med
hjälp av effektiviseringar och omfördelningar av resurser på den enskilda
skolan, skall vara möjligt att upprätthålla undervisningen och förhindra
lärarlösa lektioner.
För grundskolans del är det varken praktiskt möjligt eller lämpligt att
alltid sätta in vikarier vid tillfällig frånvaro. Skolorna har även före läsåret
1982/83 i många fall inte satt in någon vikarie och de resurser som då
frigjorts i tilläggsbidraget har tillfallit kommunen. Vad det gäller är således
inte att se till att korttidsvikarier anställs vid varje frånvaro för en lärare
utan att förhindra att detta leder till "lärarlösa lektioner" i egentlig mening
dvs. lektioner utan ledning av lärare. Utifrån de synpunkter som hittills
inkommit från bl. a. skolstyrelser och skolledare kan man schablonmässigt
anta att det verkliga resursbehovet för att uppnå denna målsättning motsvarar hälften av besparingen, dvs. ca 80 milj. kr. Erfarenheten visar enligt
min mening att problemen vid kortare frånvaro i viss utsträckning kan
lösas genom samläsning i arbetslag, skolledares undervisningsskyldighet
eller andra åtgärder.
Jag menar således att det hittills i praktiken visat sig att viss besparing på
vikarieanslaget i grundskolan är möjlig men inte i den omfattning regering
och riksdag tidigare antagit.
Jag föreslår mot denna bakgrund att 80 milj. kr. tillförs grundskolan för
vikarieinsatser. Resurstillskottet bör föras till tilläggsbidraget eftersom
detta möjliggör en lokal bedömning av om och när vikarie behöver sättas
in. Om resursen förs till förstärkningsresursen innebär det en utökning av
antalet fasta lärartjänster utan utrymme för lokal bedömning.
Vidare bör bestämmelsen i 18 kap. 7 b § skolförordningen (1971 :235.
omtryckt 1983:721, scnas•.e lydelse av 7 b § 1984:45) ändras så att rektor, i
likhet med vad som gällde före den I juli 1984, avgör hur undervisningen
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skall upprätth<'1llas under de två första dagarna av liirares fri'111varo. Rektor
skulle hiirigenom bli den som i varje enskilt fall har den utesl11tande
bestämmanderätten över om vd.;arie behövs eller inte. Hiirigenom betonas
att det i fortsiittningen skall vara en rent pedagogisk bedömning. Detta kan
i enstaka fall innebiira en risk för övervältring av kostnader för vikarieinsatser på kommunerna. eftersom rektor får möjlighet att besluta att siitta in
vikarier i större utsträckning iin vad de statliga resurserna motsvarar.
Eftersom kostnadsmedvetandet hos de nesta rektorer i dag iir stort mfistc
detta dock anses som en mindre nackdel.
För uy11111asieskola11s del kan med utgångspunkt i SÖ:s rapportering
konstateras att skolorna i praktiken utnyttjar endast en av de återsti'tende
tre sjiilvstudietimmarna. De båda övriga timmarna har tiickts in genom
resurser som omfördelas lokalt. Genom de åtgärder chefen för utbildningsdepartementet senare kommer att föreslå. vilka bl. a. innebiir ett resurstillskott om 12 milj. kr. kan de lärarlösa lektionerna helt tas bort ur timplanen
pft gymnasieskolan.
Förslagen innebiir att sammanlagt 92 milj. kr. återförs till skolviisendet.
Min bedömning är att detta innebär att skolorna lokalt kan utforma verksamheten så att ingen elev skall behöva uppleva lektioner utan liirare till
följd av bristande resurser vare sig i grundskolan eller i gymnasieskolan.

6.2 Intagning till
grundskolan

g~·mnasieskolan

på vårterminshetyg i årskurs 9 i

Riksdagen beslöt (prop. 1981/82: 15, UbU 6. rskr 115) att intagningen till
gymnasieskolan för de elever som går direkt från årskurs 9 skall ske med
hösttermingsbetyget i denna årskurs som grund. Förändringen genomfördes fr. o. m. intagningen till läsåret 1982/83. Förslaget hade tidigare behandlats av riksdagen i anslutning till beslutet Cprop. 1978/79: 180. UhU 45.
rskr 422) om ny läroplan för grundskolan, vilket bl. a. ledde till att en
försöksverksamhet i ett knappt trettiotal kommuner föregick 1981 års
riksdagsbeslut.
Skälen till att höstbetygsintagningen infördes var att
- eleverna skulle få slutligt besked om intagningen till gymnasieskolan
medan de iinnu var kvar i grundskolan och därigenom ha möjlighet att
diskutera beskedet med lärare. syo-funktionärer och andra, särskilt om
de tagits in på senarehandsalternativ,
- de elever som inte tagits in eller inte sökt till gymnasieskolan skulle
kunna få ytterligare hjälp till klarhet med vad de skall ägna sig ät efter
avslutad grnndskola.
- alla elever skulle kunna få skolans hjälp att under den senare delen av
läsåret på olika sätt förbereda sig för den verksamhet de skall börja med
under sommaren eller följande hösttermin.
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Redan från början riktades kritik mot höstbetygsintagningen. Kritiken
gällde framför allt att höstbetygsintagningen gjorde höstterminen stressig
, med f!1ånga och täta prov och att eleverna inte längre hade motivation att
arbeta och läsa under vårterminen. De synpunkter som framfördes var
dock inte entydigt negativa. Erfarenheterna från de skolor som tidigare
deltagit i försöksverksamheten var betydligt mer positiva.
SÖ har i december i år inkommit till regeringen med en utvärdering av
höstbetygsintagningen samt lämnat vissa förslag med anledning av utvärderingen. SÖ avvisar därvid såväl att höstbetygsintagningen behälls som
att en återgång sker till tidigare system med preliminär intagning på höstterminsbetyget och slutlig intagning på vårterminsbetyge.t. SÖ föreslår i
stället att intagningen skall grundas på ett särskilt intagningsbetyg som ges
under mars månad. Något höstterminsbetyg i årskurs 9 bör i så fall inte
ges.
För egen del menar jag att det avgörande för hur systemet för intagning
till gymnasieskolan skall utformas måste vara att det är förankrat hos dem
som är direkt berörda av det. Det finns en klar opinion bland elever,
föräldrar och lärare för en återgång till intagning på vårterminsbetyget. Att
så är fallet styrks av SÖ:s utvärdering. Intagningen till gymnasieskolan bör
mot denna bakgrund grundas på vårterminsbetyget i årskurs 9. Jag är
således inte beredd att tillstyrka SÖ:s förslag om ett särskilt intagningsbetyg.
Det är viktigt att understryka att förutsättningarna för intagning till
gymnasieskolan delvis är andra än dem som rådde när beslutet om intagning på höstterminsbetyget fattades. Sedan dess har dimensioneringen av
gymnasieskolan i förhållande till 16-årskullen ökat kraftigt. Till följd av de
förslag som chefen för utbildningsdepartementet senare kommer att redovisa kommer gymnasieskolan nästa läsår att dimensioneras för 114,4 % av
16-åringarna. 16-17-åringarna skall vidare enligt beslut i anledning av
förra årets budgetproposition särskilt prioriteras vid intagningen. Kommunernas numera lagfästa uppföljningsansvar syftar till att alla ungdomar som
slutar grundskolan skall erbjudas utbildning, arbete eller ungdomsplats.
Det finns därför enligt min mening förutsättningar för att en vårbetygsintagning - kombinerad med en preliminär intagning på höstbetyget åtminstone till stor del skall kunna uppfylla de önskemål som låg till grund
för beslutet om höstbetygsintagning. Den preliminära intagningen bör.
bl. a. genom dimensioneringen av gymnasieskolan, ha förutsättningar att
mycket nära ansluta till den definitiva. Den allt övervägande delen av
eleverna bör således efter den preliminära intagningen i praktiken veta var
de kan förvänta sig att komma in. På så sätt blir det också i framtiden
möjligt med förstiirkta syoinsatser för eleverna redan innan de lämnar
skolan för sommaren. Vikten härav styrks av SÖ:s utvärdering enligt
vilken en överväldigande majoritet av eleverna önskar slutligt hesked
redan före sommaren.
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Det preliminära beskedet bör innehålla uppgift om hur eleven ligger till i
förhållande till den sist preliminärt intagna sökanden till studievägen i
fråga. dvs. hur mycket över eller under denna poäng som eleven befinner
sig. Eleverna bör lämna besked redan under våren om de accepterar den
preliminära intagningen förutsatt att de erhåller motsvarande plats vid den
definitiva intagningen. Utifrån de preliminära beskeden skall syo- och
uppföljningsansvariga under våren bedriva särskild stödverksamhet och ge
särskild rådgivning till dem som inte sökt. inte kommit in eller tackat nej
till en plats eller vars preliminära plats kan bedömas vara i farozonen.
Härigenom och genom om- och nyval bör i det närmaste alla som önskar
det i praktiken kunna få ett besked om gymnasieplats som de kan räkna
med står sig också i den definitiva intagningen.
På sil sätt kan också önskemålet tillgodoses att delvis inrikta vårterminen mot förberedelser för kommande gymnasiestudier.
De som trots dessa insatser inte får plats i gymnasieskolan vid den
definitiva intagningen eller som inte önskat plats har rätt att få del av
insatser inom uppföljningsansvaret redan från början av höstterminen.
Tomma platser som uppstår i gymnasieskolan i början av hösttermincn bör
kunna erbjudas dessa ungdomar.
För att den preliminära intagningen så nära som möjligt skall kunna
ansluta till den definitiva bör samtliga sökande delta också i den preliminära intagningen, dvs. även de som inte söker direkt från årskurs 9.
Tiden mellan ansökning och intagningsbesked bör "pressas" så långt
det är möjligt. såväl vid preliminär som vid definitiv antagning. Målsättningen bör vara att definitivt besked skall kunna lämnas före den I juli.
Jag ser det som naturligt att vårterminsbetyget i årskurs 9 får karaktären
av sammanfattningsbetyg där även elevernas prestationer tidigare under
högstadietiden beaktas. Eftersom höstterminsbetyget ligger till grund för
en preliminär intagning bör detta betyg även fortsättningsvis ha denna
karaktär.
Den nya ordningen bör införas vid intagning till gymnasieskolan inför
läsåret I986/87.

6.3 Fortbildningsorganisationen
Den organisation för skolans personalutbildning som började tillämpas
den 1 juli 1982 grundar sig på riksdagens beslut med anledning av proposition 1980/81: 97 om skolforskning och personalutveckling ( UbU 37. rskr
386).
Skolstyrelserna skall fatta de individuella besluten om utbildning och
tjänstledighet för denna. Det gäller oberoende av hur utbildningen bedrivs
och vem som är utbildningsanordnare. Kommunerna får statsbidrag till
lokal skolutveckling för att finansiera kostnader för personalutbildning och
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andra utvecklingsåtgärder. Skolstyrelsen som är huvudman för skolan och
dess personal har således ansvaret för att planera och i stor utsträckning
även genomföra personalutbildningen.
Staten utövar å sin sida ett inflytande över personalutbildningen genom
att dels se till att det inom högskolan finns ett visst utbud av kurser eller
andra utbildningsmöjligheter för lärare och skolledare, dels genom att
styra användningen av en viss del av statsbidraget till lokal skolutveckling,
dels också genom att ange vilka förmåner som får utgå vid tjänstledighet
för viss prioriterad fortbildning.
Högskolan skall svara för huvuddelen av de kurser eller utbildningsarrangemang, som staten bekostar. Men även SÖ har fått resurser för att
anordna personalutbildning. SÖ:s ansvar gäller dels vissa övergripande
utvecklings- och fortbildningsåtgärder t. ex. skolledarutbildning, dels sådan fortbildning som högskolan inte rimligen kan ordna.
Enligt vad jag erfarit har SÖ och universitets- och högskoleämbetet
(UHÄ) gemensamt inlett en utvärdering när det gäller vissa frågor rörande
erfarenheterna från den nya organisationen och avser att i anslagsframställningarna för budgetåret 1986/87 redovisa resultatet av utvärderingen.
Jag anser det utomordentligt viktigt att fortbildningsorganisationen blir ett
effektivt och slagkraftigt instrument för skolans utveckling i enlighet med
de intentioner som låg till grund för riksdagens beslut i frågan. Från denna
utgångspunkt är en uppföljning och granskning av den beslutade organisationens möjligheter att möta fortbildningsbehoven mycket angelägen och
det är med tillfredsställelse jag konstaterar att både SÖ och UHÄ arbetar
med dessa frågor. Enligt min mening finns det även anledning till en
samlad utvärdering där också frågor rörande fortbildningens grundläggande organisation och struktur tas upp. bl. a. frågan om ansvarsfördelningen
mellan skol- och högskolesektor. Jag avser att ta initiativ till en sådan
samlad översyn. Jag räknar med att resultat skall kunna presenteras inför
budgetåret 1986/87.

6.4 Vissa skolledningsfrågor
Jag vill först lämna några övergripande synpunkter på skolledningen.
behandlar därefter ett nytt statsbidragssystem för skolledningsuppgifter
samt slopande av den statliga regleringen av skolchefstjänster. Slutligen
tar jag upp ett samlat program för skolledarutbildning.
Regeringen uppdrog den 22 december 1982 åt SÖ att föreslå ett nytt
system för statsbidrag till kommunernas lönekostnader för skolledare i
grundskolan och gymnasieskolan. Vidare uppdrog regeringen den 30 juni
1983 åt SÖ att - i anslutning till nyss nämnda uppdrag - föreslå ett nytt
system vad gäller resurser för skolledning i den kommunala vuxenutbild-
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ningen och grundutbildningen för vuxna samt överväga eventuella konsekvenser vad gäller resurser för skolledning för statlig vuxenutbildning.
Till de båda uppdragen fogade regeringen en PM som närmare angav
inriktningen av uppdragen.
SÖ har den 6 april 1984 redovisat sina förslag. En sammanfattning av
förslaget bör fogas till regeringsprotokollet i detta ärende som hilaga 10.5.
Förslagen har remissbehandlats. En förteckning över remissinstanserna
och en sammanställning av remissyttrandena bör fogas till regeringsprotokollet i detta ärende som bilaga 10.6.

6.4.1 Skollcdningsfunktionen

SÖ pekar i sitt förslag på att skolledningen har tre huvudfunktioner,
nämligen arbetsledning, förvaltning och utveckling. Den centrafa uppgiften
är enligt SÖ:s mening att utveckla verksamheten så att det lokala arbetet
står i överensstämmelse med den centralt angivna inriktningen.
För egen del kan jag ansluta mig till SÖ:s uppfattning om vad som är
huvudkomponenterna i sko/ledarnas arbetsuppgifter. Jag vill därvid starkt
understryka att skolledningens övergripande ansvar är att skolarbetet bedrivs i enlighet med de av statsmakterna angivna målen. Det successiva
genomförandet av SIA-reformen. den pågående reformeringen av gymnasieskolan och andra förändringar inom skolväsendet har lett till ett ökat
lokalt bestämmande över skolan. Detta utövas dels av den kommunala
skolstyrelsen. dels av skolledningen och då i första hand rektor. Därvid
skall skolstyrelsen tillse att verksamheten fortgår enligt gällande föreskrifter och sörja för samordning och enhetlighet medan rektor är den som
främst har fått genomförandeansvaret på arbetsplatsen/skolan. Detta ansvar gäller dels i förhållande till skolstyrelsen på de områden den är
beslutande, dels direkt i förhållande till de regler och mål som staten ställt
upp i läroplaner och föreskrifter.
Skolledaren har alltså inte bara att se till att centralt givna regler följs.
Den uppgiften kan i själva verket sägas ha minskat i takt med övergången
från regel- till målstyrning. Skolledaren har också fått ett ökat ansvar för
att, tillsammans med övriga inom skolan verksamma, uttolka målen och
åstadkomma den utveckling av verksamheten som behövs for att målen
skall kunna förverkligas. Genom de förändringar som har genomförts i
skolväsendet under senare år sker detta inom vida ramar och med en stor
lokal frihet. Det är givet att dessa förändringar också ställer nya krav på
skolledningen och har ökat dess betydelse. Det är mot den bakgrunden
man får se de ökade samhälleliga resurser som lagts på skolledningen i
form av t. ex. skolledarutbildningen och kvantitativa ökningar.
SÖ har föreslagit vissa författningsändringar avseende skolledningens
arbetsuppgifter o. d. Jag delar SÖ:s uppfattning vad gäller den allmänna
inriktningen i detta avseende, dvs. mot en minskad reglering. Jag avser
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dock inte att nu ta upp de förslagen annat än om de direkt påverkar den
förändrade resurstilldelning som föreslås i det följande. Skälet härtill är att
skolförfattningsutredningen ( U 1979: 12) har i uppdrag att se över författningsreglcringen också på detta område.

6.4.2 Statsbidrag för skolledning
SÖ föreslår tre specialdestinerade statshidraR för skolledningen, ett för
grundskolan. ett för gymnasieskolan och ett för den kommunala vuxenutbildningen (komvux) med grundutbildning för vuxna (grundvux). SÖ föreslår också att skolledningsresurserna inom en kommun skall kunna samordnas mellan skolformerna. Med skolform avses här även komvux och
grundvux.
l likhet med SÖ förordar .iag tre specialdestinerade statsbidrag till skolledningen. Det nya systemet bör gälla fr. o. m. den I juli 1986. Ökade
möjligheter att samordna skolledningen i de olika skolformerna kan medföra pedagogiska och administrativa fördelar i de fall någon eller några
skolformer är av ringa omfattning. Sådana förändringar kräver emellertid
fortsatta överväganden av främst teknisk natur. Det bör få ankomma på
regeringen att avgöra vilka regler som behövs i det avseendet.
Statsbidragen till skolledningen kommer närmare att behandlas under
resp. anslag.
Regeringen bör vid utfärdandet av erforderliga bestämmelser ha möjlighet att göra smärre avsteg från förslagen för att garantera att den nya
ordningen för skolledarresurser för grundskola. gymnasieskola och komvux i sin helhet blir kostnadsneutral i förhållande till vad som gäller idag.

6.4.3 Kommunalisering a\· skolchefstjänsterna
De kommunala sko/cheferna har, med undantag för dem i Stockholm,
Göteborg och Malmö. statligt reglerade anställningar och kommunerna har
statsbidrag till kostnaderna för dem. Utvecklingen på skolområdet har
varit sådan att det enligt min mening knappast finns någon anledning att
behålla skillnaden mellan skolan och övrig kommunal förvaltning i fråga
om regleringen av tjänsterna. Jag kommer därför vid min behandling av
anslaget Bidrag till driften av grundskolor m. m. att föreslå att den statliga
regleringen av tjänsterna upphör. Den enda reglering som enligt min mening behövs är att det skall finnas en skolchef i varje kommun och att i
vissa fall uppdraget att vara skolchef skall kunna läggas på en rektor. Jag
ser det också som naturligt att statsbidragsgivningen till tjänsterna upphör
med utgången av juni 1985. Därmed blir ordningen den samma som för
andra primärkommunala förvaltningschefstjänstcr.
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6.4.4 Utbildningsinsatser för skolledare
Utbildningsinsatsern~

för skolledare bör ske vid olika tillfällen under en

skolledares yrkesverksamma liv och ansvaret för utbildningsinsatserna bör
fördelas mellan stat och kommun.
Den nuvarande skolledarutbildningen kommer visserligen att pågå ytterligare några år, men jag anser det angeläget att redan nu redovisa förslag
till ett samlat program för den framtida skolledarutbildningen och därmed
bereda riksdagen möjlighet att ta del av planeringen och göra överväganden inför den framtida inriktningen av skolledarutbildningen.
En central utgångspunkt för uppbyggnad och genomförande av ett samlat utbildningsprogram för skolledare är att alla delar av utbildningen
präglas av en gemensam målsättning. Med utgångspunkt i de mål som
gäller för den nuvarande skolledarutbildningen menar jag att målsättningen
kan anges i tre punkter.
För det första måste skolledarna ges goda kunskaper om de samhälleliga
målen för skolan, som de kommer till uttryck i de centrala måldokument
riksdag och regering fastställt.
För det andra gäller det att ge skolledarna förutsättningar för ett pedagogiskt ledarskap ute i skolorna som stimulerar en utveckling av verksamheten i riktning mot en allt bättre uppfyllelse av målen. Skolledarna måste ha
viljan och förmågan att driva utvecklingen i den riktningen.
För det tredje måste skolledarna bibringas god kunskap om de regler och
system, såväl statliga som kommunala, som styr skolan och som är oundgängliga förutsättningar för att fullgöra arbetet som skolledare.
För att tillgodose dessa huvudmål bör det samlade utbildningsprogrammet omfatta fyra delinsatser, nämligen rekryteringsutbildning, introduktionsutbildning, fördjupningsutbildning och kontinuerlig fortbildning.
Det finns tecken som tyder på svårigheter att rekrytera skolledare. En
rekryteringsuthildning medför ett bättre underlag vid tillsättning av tjänst
och anskaffande av vikarier. Ett annat skäl för att anordna rekryteringsutbildning är den låga andelen kvinnliga skolledare. Jag vill här erinra om vad
som anfördes i 1982 års budgetproposition (prop. 1981/82: 100 bil. 12
s. 230-232) med anledning av betänkandet (SOU 1980: 19) Fler kvinnor
som skolledare och betona att det fortfarande är viktigt att andelen kvinnliga skolledare ökar. även om en positiv utveckling har skett de senaste
åren.
Ytterligare ett skäl som talar för rekryteringsutbildning är att fördelningen av skolledare på skilda lärarkategorier dåligt överensstämmer med
fördelningen av lärare på olika tjänstekategorier.
En anledning till svårigheterna att rekrytera till skolledarbefattningar
kan vara osäkerhet om vad det egentligen innebär att vara skolledare.
Rekryteringsutbildningen bör därför ge en klar bild av innehållet i skolledarrollen. Vikariat kan vara ett inslag både i en mera medveten skolledar4
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rekrytering och i rekryteringsutbildningen som sådan. Av det skälet bör
rekryteringsutbildningen också innehålla sådana praktiska inslag som behövs för alt den utbildade skall kunna fungera tillfredsställande som skolle~
dare. Rekryteringsutbildningen bör vara en kommunal uppgift men med
stöd från SÖ och länsskolnämndcr i form av utbildningsmaterial och andra
insatser. Rekryteringsutbildningen bör naturligen utgöra ett led i kommunala program för rekrytering av skolledare.
Som ett andra led i utbildningsprogrammct bör ingå en introduktionsuthildning efter tillträde på tjänsten. Det är naturligtvis viktigt att den nytillträdde skolledaren snarast kan fullgöra de praktiska ledningsuppgiftcrna.
Det bör prägla introduktionsutbildningen. Det är således viktigt att utbildningen täcker skolarbetets alla delar. Tänkbara moment kan vara skolförfattningar, arbetsrätt, skolplanering, kommunal förvaltning och budgetteknik. Redan i introduktionsutbildningen anser jag vidare att utbildningen
avseende skolans mål bör inledas. Eftersom skillnaderna är stora i uppgifter mellan olika skolledarbefattningar är det rimligt att utbildningen i
viss utsträckning skräddarsys för resp. befattning. Också denna del av
utbildningsprogrammet bör kommunerna ha det primära ansvaret för. Beträffande särskilt moment rörande målen. men också skolförfattningar,
finner jag det emellertid naturligt att den statliga skoladministrationen
medverkar i genomförandet.
Ett tredje led i skolledarutbildningen bör varafördjupningsutbildning för
skolledare. Denna utbildning skall vända sig till skolledare som varit verksamma några år. Utbildningen bör som ett förstahandssyfte ha alt klargöra
de samhälleliga målen för skolan och hur dessa skall kunna uppnås. Den
bör också inriktas på skolledarens roll som utvecklare av verksamheten.
Enligt min mening bör staten ha det primära genomförandeansvaret för
denna del av skolledarutbildningen, bl. a. av det skälet att det är staten som
har det huvudsakliga ansvaret för skolans mål. Utbildningen bör på sikt
ersätta den nuvarande av staten anordnade skolledarutbildningen.
Som ett komplement till nu nämnda utbildningar bör kontinuerlig fortbildning arrangeras. I syfte att upprätthålla skolledarnas inhämtade kunskaper från tidigare utbildningar samt hålla dessa aktuella bör regelbunden
fortbildning organiseras t. ex. i form av lokala och regionala konferenser,
fortlöpande informationsmaterial etc. Ansvaret för att fortbildningen kommer till stånd bör enligt min mening främst åvila kommunerna. men även
på detta område bör staten ha ett visst ansvar. Dels hör länsskolnämnderna kunna ta initiativ till fortbildning och biträda vid samordning, dels bör
högskolans kursutbud kunna utnyttjas för att tillgodose individuella fortbildningsbehov. Den statliga skoladministrationen, främst SÖ, har också
ansvaret för ett fortlöpande informationsmaterial som vänder sig speciellt
till skolledare. Också i detta är det viktigt att olika förändringar på skolområdet kommenteras och motiveras.
Utifrån de riktlinjer jag här angett ämnar jag senare föreslå regeringen att
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uppdra åt SÖ att. efter samråd med Svenska kommunförbundet och
Landstingsförhundet, utforma ett samlat program för skolledarutbildningen. SÖ bör då särskilt beakta behovet av en smidig övergång från den nu
pågående skolledarutbildningen samt ta tillvara de erfarenheter och det
kunnande som finns inom ramen för dagens skolkdarutbildning. SÖ:s
förslag till framtida skolledarutbildning skall utformas så att det ryms inom
den ekonomiska ram som i dag disponeras för skolledarutbildningen.

6.5 Överklagande av tillsättningsbeslut inom skolområdet
Våren 1984 behandlade riksdagen vissa frågor rörande besvär hos regeringen (prop. 1983/84: 120, KU 23. rskr250). Riksdagsbeslutet innebar
bl. a. i princip att ärenden som prövats av två instanser under regeringsnivån inte bör få föras vidare till regeringen om inte särskilda skäl föranleder
annat. Enligt min mening finns det nu anledning att göra denna princip
tillämplig på vissa statligt reglerade tjänster i skolväsendet, i likhet med
vad som redan föreslagits (prop. 1984/85: 57) för högskolan. Jag förordar
därför att skolstyrclsens/utbildningsnämndens beslut om tillsättning av
tjänster som lärare, syofunktionär, huvudlärare. institutionsföreståndare
samt föreståndare och biträdande föreståndare vid elevhem liksom hittills
får överklagas hos SÖ. SÖ:s beslut som andra instans bör däremot inte få
överklagas hos regeringen. Motsvarande biir också gälla besvär i fråga om
tjänstetyp, vilket ju har ett nära samband med tjänstetillsättningar.
För att SÖ skall kunna vara slutinstuns i fråga om alla lärartjänster hör
lektorstjänstcr tillsättas av länsskolnämnderna i stället för som nu SÖ. Min
bedömning är att länsskolnämnderna själva har eller i vart fall har möjlighet att anlita den ämnesteoretiska sakkunskap som behövs för att tillsättningarna skall kunna genomföras på ett tillfredsställande sätt.
Av vad jag tidigare framfört om att den statliga regleringen av skolchefstjänsterna bör avskaffas följer att beslut om tillsättning av sådana
tjänster över huvud taget inte kommer att kunna överklagas genom förvaltningsbesvär.
Däremot anser jag att regeringen även fortsättningsvis bör kunna pröva
besvär i fråga om tillsättning av tjänster som skolledare och biträdande
skolledare. Skolledaren innehar en förtroendeställning i relation till såväl
skolstyrelsen som staten, vilket gör tjänsterna särskilt viktiga och därmed
givetvis även tillsättningen. Regeringen ändrar visserligen inte särskilt ofta
utgången av sådana ärenden, men när det sker har det ofta principiella
orsaker. Det kan för att nämna några exempel gälla vikten av skolstyrelsens förord, betydelsen av behörighet till tjänsten eller jämställdhetsaspekten. Jag föreslår således inte någon ändrad ordning i tillsättningsärenden
som avser rektorer, studierektorer och tillsynslärare.
Förändringar i instansordningen motsvarande dem jag här har redogjort
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för bör genomföras också i fråga om fristående skolor med statligt reglerade tjänster och folkhögskolor. Inte heller bör besvär i tillsättningsärenden
vid de statliga skolformerna specialskola. sameskola och statlig vuxenutbildning få anföras hos regeringen om ärendet redan prövats i två instanser
under regeringsnivän. med undantag för skolledartjänster.

Hemställan
~issa förslag som lagts fram berörs också i det följande under vissa
anslag och utmynnar i hemställan till regeringen om inhämtande av riksdagens godkännande.
I övrigt hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen att
I. godkänna vad jag har förordat om höst- och vårterminsbetyg
som grund för preliminär resp. slutlig intagning till gymnasiesko-

lan.
2. godkänna de av mig förordade riktlinjerna för utformningen av
den framtida skolledarutbildningen.
3. godkänna vad jag har förordat om att SÖ skall vara sista instans i
fråga om beslut om tillsättning av lärartjänster m. m.

7

Vissa frågor om gymnasieskolan

Gymnasieskolan står inför en period av förnyelse och utveckling. Som
en följd av det beslut om gymnasieskola i utveckling (prop. 1983/84: 116,
UbU 29. rskr 412) som riksdagen fattade våren 1984 kommer en försöksoch utvecklingsverksamhet att bedrivas under de närmaste fem åren.
Enligt min mening har vi en i många avseenden väl fungerande gymnasieskola. Trots detta är en förnyelse nödvändig för att utbildningen skall
kunna svara mot nya krav. Jag tänker främst på de krav på ökade kunskaper som ställs inom olika yrkesområden och på att allt färre ungdomar
klarar sig med enbart grundskoleutbildning. Detta gör att gymnasieskolan
nu måste anpassa sig så att den kan erbjuda meningsfull utbfldning för alla
som önskar sådan efter att ha slutat grundskolan.
I nämnda proposition om gymnasieskola i utveckling redovisade jag
utförligt de insatser som krävs för att nå detta mål. Det lokala utvecklingsarbetet har nu inletts. Avsikten är att pröva olika metoder för att på bästa
sätt uppnå de mftl som riksdagen fastställt. Först när olika lösningar
prövats lokalt kommer de att läggas till grund för beslut om mer generella
förändringar. Denna reformstrategi lägger ett stort ansvar på de enskilda
skolorna och skolstyrelserna.
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Ett stort antal försöks· och utvecklingsprojekt har redovisats för SÖ
med inriktning på att startas höstt:n 1985. En enkiHundersökning bland
lärare som SÖ och SCB har genomfört visar också att gensvaret på förslagen i gymnasiepropositionen har varit mycket positivt. En överväldigande
majoritet av lärarna instämmer i behoven av förnyelse och ställer sig
bakom huvuddragen i propositionen.
Den mobilisering av intresse och engagemang inom skolor, skolstyrelser
och skolförvaltningar som således kan konstateras finner jag mycket tillfredsställande. Initiativkraften och det positiva klimatet för förnyelse som
finns i kommunerna måste på alla sätt tas till vara och utvecklas. Det är en
viktig uppgift för den statliga skoladministrationen de närmaste åren.
Det samlade program för försöks- och utvecklingsarbetet som SÖ på
uppdrag av regeringen presenterat ger ett gott underlag som vägledning för
det lokala 11tvecklingsarbetet. Jag utgår ifrån att SÖ även fortsiittningsvis
kommer att följa och med olika insatser stödja och stimulera det inledda
arbetet samt redovisa de erfarenheter som görs.
För egen del vill jag betona värdet av att arbetet med att förbättra
gymnasieskolan inte stannar vid de försöksprojekt som SÖ svarar för. Lika
viktigt är att ett inre förnyelsearbete i skolans vardag kan komma till stånd
som ett resultat av diskussioner mellan skolledning. lärare och elever.
Härvid kan den utvecklingsplan för varje skola, som jag förordade i gymnasiepropositionen, utgöra ett gott instrument.
Av största vikt är också att erfarenheterna från försöks- och utvecklingsarbetel löpande kan utvärderas och spridas mellan skolorna. Det kräver
ökade insatser såväl på lokal, regional som central nivå. Av de ytterligare
4 milj. kr. som jag i det följande kommer att föreslå skall satsas på nämnda
försöks- och utvecklingsarbete i gymnasieskolan hör merparten tas i anspråk för en pedagogisk och ekonomisk utvärdering av de försök som
startas.
Parallellt med det lokala försöks- och utvecklingsarbete som jag nu
berört behöver gymnasieskolan också på andra sätt anpassas till dagens
och morgondagens krav. Som jag tidigare nämnt arbetar en översynsgrupp
med att dra upp riktlinjer för förnyelse av yrkesutbildningen. En väsentlig
del i detta arbete är att pröva ansvarsfördelning och former för ökad
samverkan mellan gymnasieskolan och arbetslivet.
Enligt min mening är det angeläget att se över möjligheten att öka den
arbetsplatsförlagda utbildningen. Samhället bör dock även i fortsättningen
bära det yttersta ansvaret för den grundläggande yrkesinriktade utbildningen och garantera att kvaliteten och bredden i utbildningen upprätthålls.
Det gäller därför för skolan att tillsammans med parterna på arbetsmarknaden söka sig fram till lämpliga former för att förlägga delar av den yrkesinriktade utbildningen till arbetslivet och att även i övrigt vad gäller lokaler,
utrustning, lärare. handledare etc. öka samverkan mellan skola och arbetsplatser.
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En annan viktig uppgift för översynsgruppen är att analysera svårigheterna med övergången från yrkesutbildning till anställning. Här gäller det
att koppla samman utbildnings- och arbetsmarknadspolitiska insatser så
att övergången till arbetslivet underlättas. Jag avser att i samråd med
chefen för arbetsmarknadsdepartementet bereda denna fråga och då också
behandla samordningen av olika ungdomsåtgärder.
I det här sammanhanget vill jag särskilt framhålla de påbyggnadsutbildningar som utvecklats i gymnasieskolan de senaste åren. Enligt min mening kan sådana utbildningar bilda en värdefull länk mellan utbildning och
arbetsliv. De kan också, genom att ge kompetens som öppnar vägen till
fortsatta studier, bidra till att bredda en yrkesinriktad utbildning. Det är
mot denna bakgrund angeläget att utvecklingen av påbyggnadsutbildningar
fortsii!ler. även i ett läge då det inte finns ekonomiskt utrymme att öka det
totala utbudet av kurser.
Jag utgår därför ifrån ·att länsskolnämnderna prövar redan hefintligt
utbildningsutbud och ökar utnyttjandegraden av de platser som tilldelats,
så att inte arbetet med att utveckla nya påhyggnadsutbildningar avstannar.
Under de senaste åren har antalet utbildningsplatser i gymnasieskolan
utökats mycket kraftigt. Skälet har varit dels att de aktuella ungdomskullarna ökat, dels en höjd ambition när det gäller att möjliggöra för alla
ungdomar att få en grundläggande gymnasieutbildning.
Ökningen av årskullen 16-åringar har nu kulminerat. Nästkommande
läsår minskar antalet 16-åringar med över 5 800. Enligt riksdagsbeslut
våren 1984 skulle antalet platser i gymnasieskolan minskas i motsvarande
mån.
Det har dock visat sig att ungdomens efterfrågan på gymnasieutbildning
ökat kraftigt. Enligt min mening är det inte tillfredsställande att utbildningssökande ungdomar hänvisas till uppföljningsåtgärder och arbetsmarknadspolitiska åtgärder, därför att utbildningsplatser inte finns tillgängliga. Jag kommer därför i det följande att föreslå en ambitionsökning
när det gäller gymnasieskolans dimensionering för att därmed i första hand
kunna erbjuda alla 16- och 17-åringar som så önskar gymnasieutbildning.
För läsåret 1985/86 föreslår jag en ökning med drygt 2 300 intagnings platser
avseende den s. k. direktramen. Därmed kommer antalet intagningsplatser
att utgöra 124 000, vilket motsvarar 114,4 % av årskullen 16-åringar. Detta
är den hittills högsta frekvens i detta avseende som uppnåtts. Som jag
kommer att anmäla i det följande räknar jag med att antalet intagningsplatser, bl. a. av hänsyn till kommunernas svårigheter att på kort sikt
förändra sin organisation, kommer att vara 124000 även 1986/87 och
1987/88. Därefter börjar en långsiktig minskning av elevkullarna. Denna
elevminskning måste leda till att gymnasieskolans organisation minskar.
Såväl den statliga skoladministrationen som kommunerna måste redan nu
planera för denna neddragning.
Riksdagens beslut om prioritering av 16- och 17-åringar vid intagningen
till gymnasieskolan tillämpas första gången läsåret 1985/86. Jag vill betona
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att jag anser det vara synnerligen väsentligt att intagningsreglerna tillämpas så att en prioritering av 16- och 17-åringarna verkligen sker. Gymnasieskolans platser måste emellertid i viss utsträckning även fortsättningsvis kunna tas i anpråk också av äldre utbildningssökande. särskilt om
många 18- och 19-åringar i en arbetslöshetssituation önskar förbättra sina
möjligheter att komma in på den reguljära arbetsmarknaden genom att
skaffa sig en utbildning i gymnasieskolan.
Jag vill också betona att det som ett led i arbetet med att öka antalet
tillgängliga utbildningsplatser är angeläget att se till att alla platser verkligen kan utnyttjas för de sökande. I en situation, då det är svårt att bereda
alla utbildningssökande utbildning. är det otillfredsställande, om det vid
terminsstanen finns klassavdelningar som står tomma eller är otillräckligt
fyllda. Det är viktigt att länsskolnämnderna vidtar åtgärder sf1 att alla
möjligheter till maximalt utnyttjande av tillgänglig utbildningskapacitet tas
till vara. Ett av huvudsyftena med den översyn av statsbidragssystemet för
gymnasieskolan som jag kommer att anmäla i det följande är just att
åstadkomma ett effektivare utnyttjande av platserna.
Enligt vad jag erfarit har en tendens till avhopp under första läsåret
kunnat iakttas de senaste läsåren. Särskilt allvarliga är rapporterna om att
flickor som gjort otraditionella studieval i ökad utsträckning avbryter sina
studier tidigt. Jag ser med stor oro på en sådan utveckling. En viktig
uppgift i det lokala förnyelsearbetet är att stimulera ungdomar som börjat
sin gymnasiseutbildning att också fullfölja denna. För att alla skall få
verklig möjlighet till en gymnasieutbildning är det inte tillräckligt att ställa
utbildningsplatser till förfogande. Det krävs också en förnyelse av innehåll
och arbetsformer och en mer medveten resursstyrning så att de elever som
har de största behoven verkligen kan få extra hjälp.
I denna del har SÖ i en rapport till regeringen om den friare resursanvändningen sammanfattat sina förslag till hur en bättre styrning av resurserna skall kunna hidra till en förbättrad situation för elever med svårigheter. Ett viktigt syfte med den friare användning av resurserna i gymnasieskolan. som infördes läsåret 1982/83, var att främja en omfördelning av
resurser till elever med störst behov. SÖ har nu efter en omfattande
utviirdering funnit att skolorna endast i ringa grad förverkligat detta syfte.
Jag delar mot denna bakgrund SÖ:s bedömning att det krävs förändringar i
frf1ga om resursanvändningen i gymnasieskolan. såväl kvalitativt som
kvantitativt.
Utvärderingsresultaten tyder bl. a. på att det behövs en tydligare markering av målet för den friare resursanvändningen. En målinriktad användning av förstärkningsresursen kan främjas genom att skolstyrelsen beslutar
om en plan med riktlinjer för resursernas användning inom den eller de
skolenheter med gymnasieskola som finns inom kommunen.
Jag anser det också nödvändigt att åstadkomma en utökning av resurserna till stödundervisning och samordnad specialundervisning i gymnasieskolan. Detta är viktigt siirskilt mot bakgrund av den bredare rekryteringen
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till gymnasieskolan, vilket leder till att skolan kommer att ta emot elever
som har särskilda behov av särskilda stödinsatser. Jag kommer att redan
inför läsåret 1985/86 förorda en betydande utökning av den särskilda resursen för stödundervisning och samordnad specialundervisning. En viktig
utgångspunkt för den förändring av statsbidragssystemct, som jag nyss
nämnt, är också att ge utrymme för en ökad behovsorientering av gymnasieskolans resurser.
Möjligheterna att ge alla elever en meningsfull utbildning är i gymnasieskolan liksom i grundskolan beroende av personalens attityder. Jag vill i
detta sammanhang hänvisa till vad statsrådet Göransson anfört i samband
med behandlingen av den s. k. utslagningsgruppens rapport. Den syn på
insatser för elever med svårigheter som redovisas där. måste ligga till
grund också för arbetet i gymnasieskolan liksom för fortbildningen av
gymnasieskolans lärare. En fortbildning med den inriktningen ansluter väl
till det reformarbete som påbörjats med utgångspunkt i riksdagens beslut
med anledning av propositionen om gymnasieskola i utveckling.

8

Vissa frågor om grundläggande högskoleutbildning

Sedan några år präglas planeringen i stort för den grundläggande högskoleutbildningen av främst följande förhållanden. För det första måste stora
ungdomskullar beredas plats inom högskolan. Den s. k. ungdomspuckeln,
som jag senare återkommer till, kräver en hög utbildningskapacitet. För
det andra måste högskolans samlade utbud av utbildningar omstruktureras. Antalet platser minskas inom vissa utbildningar, medan det ökas
inom andra beroende på utvecklingen i samhälls- och arbetslivet. För det
tredje kräver den statsfinansiella situationen en strikt hushållning med
resurserna också för högskoleutbildningens del. Allt detta måste genomföras på ett sådant sätt att kvaliteten i utbildningen kan upprätthållas.
De förslag jag kommer att lägga fram i det följande utgår från den
situation jag nu har beskrivit. Kravet på en hög utbildningskapacitet kvarstår. Nödvändigheten av att ändra utbildningsutbudet i den riktning jag har
angett är lika uppenbar som tidigare. Om fortsatt ekonomisk återhållsamhet skall kunna förenas med bibehållen kvalitet i den grundläggande högskoleutbildningen - i ett läge då kapaciteten för förhållandevis dyra utbildningar har ökats de senaste åren och måste fortsätta att öka - framstår
kravet att kunna ta till vara alla möjligheter att göra rationaliseringar och
omfördelningar som ännu starkare än tidigare.
Efterkrigstidens utbildningspolitiska reformer innebar bl. a. en kraftig
expansion av utbildningen vid universitet och högskolor under 1950- och
1960-talcn. Expansionen avstannade en tid under 1970-talet. för att sedan
öka och ånyo bli en viktig faktor i planeringen. Under hela denna tid har
behovet av att strukturera om det samlade utbildningsutbudet knappast
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varit sä påtagligt som f.n. Jag vill här konstatera att högskolebcgreppd och
den organisation som skapades i och med 1977 års reform framst{tr som en
stor tillgång i den omläggning som nu pågår. Att kunna bedöma hela
bredden av eftergymnasiala utbildningar i ett samlat perspektiv. inte minst
när det gäller dimensionering. är nära nog en förutsättning för att omläggningarna skall kunna genomföras på ett ändamålsenligt sätt. inte minst med
tanke på det begränsade resursutrymme som står till buds.
Frågan om den tekniska och industriella omvandlingen av vårt samhälle
och dess förutsättningar i och följdverkningar för den högre utbildningen
återkommer ofta i den offentliga debatten. Mina förslag innebär att ansträngningarna att öka antalet platser på civilingenjörslinjer fortsätter.
Samtidigt kommer jag att föreslå en ny kortare teknisk högskoleutbildning
av påbyggnadskaraktär. Antalet platser inom yrkesteknisk högskoleutbildning liksom på lokala linjer, som i hög grad har teknisk inriktning, kommer
också enligt mina förslag att öka. Jag föreslår att enstaka kurser i ökad
omfattning skall kunna ges inom tekniska och laborativa områden.
Personer med ekonomisk högskoleutbildning efterfrågas i hög grad pä
arbetsmarknaden. Jag kommer därför även att föreslå en viss ökning av
kapaciteten för ekonomutbildning. Jag vill också erinra om den omläggning
som enligt tidigare beslut (prop. 1982/83: 100, bil. 10, UbU 25, rskr 340) nu
successivt genomförs inom de administrativa och ekonomiska utbildningarna.
Av vad jag har anfört inledningsvis (avsnitt 4) framgår den vikt jag lägger
vid att den nödvändiga tekniska utvecklingen inom vårt samhälle - till
vilken högskolan i hög grad bidrar - inte får genomföras på bekostnad av
utbildning inom ämnen som har till uppgift att sätta in utvecklingen i ett
samlat historiskt och kulturellt perspektiv. Ett sådant perspektiv är särskilt
viktigt i tider av snabba förändringar som påverkar människorna som
enskilda individer och gruppvis. Ökad studieorganisatorisk stadga bör ges
åt utbildning inom det humanistiska området i vid mening.
Det minskade elevantalet i grundskolan och det därmed vikande underlaget för lärartjänster innebär att det är nödvändigt att minska planeringsramarna för berörda lärarutbildningar. Jag kommer i det följande också att
förorda att antalet platser på sociala linjen och förvaltningslinjen minskas.
Inom hälso- och sjukvården råder sådana arbetsmarknadsmässiga förhållanden att utbildningskapaciteten inom området bör hållas på oförändrad nivå eller i något fall minskas. Jag kommer att föreslå vissa förbättringar inom vårdutbildningen som ligger i linje med det hälsopolitiska reformarbetet.
Jag går nu över till de resursmässiga förutsättningar under vilka de
pågående ändringarna i skilda utbildningars dimensionering kan föras vidare. Jag uppehåller mig därvid först vid nivån på resurserna för budgetåret 1985/86 och tar sedan upp frågan om en fastare planering i detta
avseende också för budgetåret därpå.
UHÄ har i sin anslagsframställning lagt fram ett budgetalternativ som
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innebär en minskning av anslagsnivån med tio procent under fem år - dv~.
ett huvudförslag i enlighet med regeringens anvisningar - och ett annat
alternativ som innebär oförändrad anslagsnivå. UHÄ har arbetat fram sina
förslag efter en metod som har inneburit att högskolemyndigheterna har
engagerats på ett nytt och framträdande sätt. Ett preliminärt förslag.
innehållande nedskärningar och omfördelningar av resurser, remitterades
under våren 1984 till högskoleenheter och regionstyrelser. Enligt vad som
har framgått har de preliminära förslagen analyserats och debatterats ingående på lokal och regional nivå. Det är således ett väl genomlyst material
jag har haft att utgå från i mina bedömningar. Av UHÄ:s nedskämingsalternativ framgår vilka negativa följder ett genomförande av ett huvudförslag inom högskolans område skulle få. Jag vill framhålla, att UHÄ:s
analys i detta avseende har varit ett nödvändigt underlag för mina ställningstag:.mde om nivå på och inriktning av resurserna för såväl budgetåret
J985/86 som budgetåret 1986/87.
Vad gäller resursnivån för budgetåret 1985/86 har UHÄ:s anslagsframställning bekräftat min egen uppfattning att en allmän besparing - i meningen att resurser lyfts bort från högskolan - inte bör aktualiseras annat
än för förvaltningsändamål. Kostnader för ett ökat antal nybörjarplatser
inom vissa utbildningar och för vissa smärre reformer samt de betydande
kostnader som följer av tidigare fattade beslut om kapacitetsökningar
måste emellertid täckas. Mina förslag bygger på att detta kan åstadkommas bl. a. genom att antalet nybörjarplatser inom vissa andra utbildningar
minskas och genom att smärre preciserade besparingar genomförs. För att
undvika att kvarstående behov av resurser måste tillgodoses genom besparingar har jag bedömt det som angeläget att tillföra vissa medel engångs vis
budgetåret 1985/86. Jag avser att återkomma till regeringen med förslag att
i motsvarande grad dra in större reservationer under vissa anslag avseende
budgetåret 1983/84.
Enligt min mening är det nödvändigt att nu ta upp frågan hur de ökade
utgifterna skall finansieras efter budgetåret 1985/86.
Vad gäller resurser har den grundläggande högskoleutbildningen hittills
planerats i huvudsak i ettårsperspektiv. Allt fler röster inom högskolan
höjs för att ett flerårsperspektiv skulle ge större möjligheter att inom snäva
resursramar förändra och förbättra utbildningsutbudet; frågan har också
uppmärksammats inom det projekt med uppgift att se över resursanvändningen inom högskolan som jag redovisade i prop. 1983/84: 100, bil I 0 (s.
55 f). Budgetåret 1986/87 kommer att ställa högskoleenheterna inför en
svår situation i fråga om resurser, framför allt beroende på konsekvenser
av redan fattade beslut om att öka antalet studerande på främst civilingenjörslinjerna och på beslutet att förlänga ekonomutbildningen. Jag gör samma övergripande bedömning för budgetåret 1986/87 som för budgetåret
J985/86, nämligen att en allmän besparing av typen huvudförslag bör
undvikas och att beräknade kostnader måste täckas genom omfördelningar
inom resurserna för grundläggande högskoleutbildning.
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Vad jag nu har anfört har lett mig till följande. Jag anser att det frän flera
utgångspunkter är en stor fördel att kunna ge en riktpunkt för högskolemyndigheternas resursplanering även för året efter det budgetår för vilket
budgetförslagen läggs fram. Detta är enligt min mening särskilt värdefullt i
en situation då krav på icke oväsentliga omfördelningar kommer att ställas.
Samtidigt visar de senaste årens erfarenheter att ovissheten om vilka krav
på rena besparingar som kan komma att ställas ett följande budgetår
skapar stor osäkerhet i planeringsarbetet på alla nivåer inom högskolan,
ofta till men för verksamheten. Jag är därför beredd att redan nu ange
storleken på de besparingar i omfördelningssyfte som jag bedömer bli
nödvändiga budgetåret 1986/87. Förutsättningar för ett systematiskt bedrivet omfördelnings- och effektiviseringsarbete bör skapas genom att de
belopp som blir aktuella nu anges med fördelning på högskoleenheter.
Beloppen redovisas i följande sammanställning.
Jag har utgått från att de högskoleenheter som har den största omslutningen också har de reellt sett bästa möjligheterna att genomföra besparingar utan att verksamheten päverkas i alltför hög grad. Jag har därför låtit
dessa enheter bära en proportionellt sett större andel av den samlade
besparingen.
Högskoleenhet

Belopp i tkr.

Universitetet i Stockholm
Tekniska högskolan i Stockholm
Karolinska institutet
Högskolan för lärarutbildning i Stockholm
Dans högskolan
Dramatiska institutet
Grafiska institutet och institutet för högre reklamutbildning
Konstfackskolan
Konsthögskolan
Musikdramatiska skolan i Stockholm
Musikhögskolan i Stockholm
Scenskolan i Stockholm
Universitetet i Uppsala
Högskolan i Eskilstuna/Västeras
Högskolan i Falun/Borlänge
Högskolan i Gävle/Sandviken
Högskolan i Örebro
Universitetet i Linköping
Högskolan i Jönköping
Universitetet i Lund
Högskolan i Halmstad
Högskolan i Kalmar
Högskolan i Kristianstad
Högskolan i Växjö
Universitetet i Göteborg
Chalmers tekniska högskola
Högskolan i Borås
Högskolan i Karlstad
Högskolan i Skövde
Universitetet i Umeå
Högskolan i Luleå
Högskolan i Sundsvall/Härnösand
H1:igskolan i Östersund

4600
3 500
3100
1300
15
60
10
100
40
10
95
20
6080
65
65
70
200
2750
80
7750
25
100
60
130
5650
2750
100
150
25
3450
1415
100
50

Prop. 1984/85: IOO

Bilaga 10

Utbildningsdepartementet

60

Tekniskt bör man enligt min mening gå till väga på så sätt att riksdag och
regering anvisar medel för grundläggande högskoleutbildning vid högskoleenheterna på sedvanligt sätt med utgångspunkt i den verksamhet som
skall bedrivas. Av de totala medlen som kommer att anvisas under berörda
anslag för budgetåret 1986/87 bör emellertid högskolestyrelserna inte få
disponera nyss angivna belopp. Det bör ankomma på resp. högskolestyrelse att besluta om besparingarnas fördelning på anslag. Samråd med
resp. regionstyrelse förutsätts därvid äga rum om innehållande av medel
som har anvisats under anslag som disponeras av regionstyrelsen. Högskolcenhetema hör åläggas att redovisa under vilka anslag besparingar har
genomförts.
När det gäller sättet att inom resp. högskoleenhet genomföra besparingsåtgärderna vill jag anföra följande.
Den av riksdagen angivna dimensioneringen av utbildningen skall vara
oförändrad. Det är vidare självklart viktigt att undvika åtgärder som innebär en försämrad kvalitet i den verksamhet som bedrivs. Därmed står i
huvudsak åtgärder av två slag till buds. Det ena slaget innebär att man gör
avkall på bredden i verksamheten. t.ex. genom ett minskat antal alternativa kurser eller studiegångar. Den andra typen av åtgärder hänför sig till
rationaliseringar och effektiviseringar.
En viktig resurs är lokaler. Högst hälften av de i sammanställningen
angivna beloppen" bör. i samråd med byggnadsstyrelsen, få tas ut under
anslaget D 5. Lokalkostnader m. m. vid högskoleenheterna.
Vad jag nu har sagt innebär, att de föreslagna åtgärderna kommer att
beröra - utöver anslag till grundlägg;mde högskoleutbildning - även i
förekommande fall anslaget till lokalkostnader.
Vad gäller forskarutbildning och forskning vill jag erinra om att berörda
högskoleenheter för perioden fram t.o.m. budgetåret 1986/87 har ålagts att
åstadkomma förnyelse inom dessa verksamheter genom omfördelning av
resurser under fakultetsanslagen i en omfattning som svarar mot huvudförslaget.
Högskolestyrelsernas ansvar för den samlade verksamheten vid resp.
enhet har strukits under bl. a. i prop. 1983/84: 52 om vissa högkoleorganisatoriska frågor tUbU IO. rskr 114). Det blir högskolestyrelsernas sak att
göra de avvägningar som kommer att krävas för att de angivna besparingarna skall uppnås.
Regeringen bör ge riksdagen tillfälle att ta del av vad jag nu har anfört
om resursplaneringen inom högskolan inför budgetåret 1986/87. Jag avser
att i annat sammanhang återkomma till regeringen i denna fråga.
I detta sammanhang vill jag också peka på den betydelse ett ändamålsenligt anslagssystem har för hur verksamheten planeras, genomförs och följs
upp. Det finns enligt min mening skäl att - med utgångspunkt i de erfarenheter som finns av det år 1977 införda systemet - se över anslagssystemct
för högskolan och därmed också formerna för medclstilldclning och styr-
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ning. Härvid bör också belysas vilken roll högskolemyndigheter på olika
nivåer bör spela i detta avseende. Också i denna fråga avser jag att
återkomma till regeringen. I anslutning härtill konstaterar jag med tillfredsställelse. att verksamhetsberättclser nu har blivit ett reguljärt inslag i
högskolemyndigheternas arbete.
Dimensioneringen av den grundläggande högskoleutbildningen skall bestämmas med utgångspunkt i individernas efterfrågan, arbetsmarknadens
behov och de tillgängliga resurserna. Antagningskapaciteten innevarande
budgetår är 2 300 nybörjarplatser över den nivå som gällde budgetåret
1981182, då en utbyggnadsplan presenterades för riksdagen med anledning
av ungdomspuckeln.
Arbetsmarknadsläget för de högskoleutbildade, som grupp betraktade.
har försämrats något på senare tid men är ändå avsevärt bättre än för
personer med kortare utbildning. För yngre högskoleutbildade, som är mer
konjunkturberoende. har läget snarast förbättrats enligt senast tillgängliga
uppgifter. Möjligheterna att få arbete varierar dock kraftigt mellan olika
yrkesgrupper. Läget på arbetsmarknaden ger enligt min mening ingen
grund för några större förändringar i nuvarande dimensionering totalt sett.
Som jag redan har uppehållit mig vid är en omstrukturering inom denna
ram den nu viktigaste uppgiften för högskolan.
I 1984 års budgetproposition påtalade jag att fr. o. m. vårterminen 1983
antalet sökande till de allmänna utbildningslinjerna börjat minska. Som
mått användes då antalet ansökningar till de utbildningslinjer inom den
statliga högskoleutbildningen, till vilka antagning görs genom UHÄ:s centrala datorbaserade antagningssystem. Systemet omfattar ca 70 %. av antalet nybörjarplatser på utbildningslinjer. Minskningen av antalet sökande
har fortsatt under det gångna året, ehuru relativt obetydligt. Även i fråga
om kommunal vårdutbildning råder f.n. en viss osäkerhet om den framtida
rekryteringen. Antalet sökande till de allmänna linjerna där har under de
senaste två åren minskat med en fjärdedel. Högskolemyndigheterna och
Landstingsförbundet är beredda att vidta åtgärder i syfte att få flera studerande att söka till utbildningen inom den kommunala delen av högskolan.
I nuvarande ekonomiska läge blir avvägningen mellan antalet platser och
utbildningens kvalitet en avgörande faktor. Som har framgått av vad jag
tidigare har anfört måste utrymme beredas bl. a. för att ökningarna av
planeringsramarna inom det tekniska området skall kunna fortsättas. Det
finns inte ekonomiskt utrymme för medelstillskott för all möjliggöra en
höjning av totalantalet platser i högskolan. En ökning av platsantalct utan
medelstillskott skulle gå ut över kvaliteten i utbildningen. Jag är inte
beredd att medverka till en sådan utveckling. Mina förslag innebär mot
denna bakgrund att antalet nybörjarplatser som riktar sig mot ungdomar
hålls på i stort sett oförändrad nivåjämfört med innevarande budgetår. Vid
sin anmälan av det under nionde huvudtiteln uppförda anslaget G I.
Sveriges lantbruksuniversitet kommer chefen för jordbruksdepartementet
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att förorda ett oförändrat antal nybörjarplatser vid denna högskoleenhet.
Jag vill här erinra om de möjligheter som högskoleenheterna har att besluta
om mindre förändringar av planeringsramar i förhållande till av riksdagen
angivna tal (jfr. UbU 1979/80: 29).
U HÄ har i an slagsframställningen föreslagit nedläggning under långtidsbedömnings perioden av lärarutbildningarna i Växjö och Sundsvall/Härnösand samt av förskollärarutbildningen i Eskilstuna/Västerås och klasslärarutbildningen i Gävle/Sandviken. UHÄ:s förslag är ett ambitiöst försök att
inom ramen för givna budgetdirektiv utveckla ett program för profilering
av högskolans utbildningsutbud. Flera faktorer gör emellertid attjag inte är
beredd att biträda UHÄ:s förslag.
Som jag tidigare har utvecklat måste ingrepp i mindre och medelstora
högskoleenheters verksamhet, som är av den räckvidd som UHÄ:s förslag
innebär, göras som ett led i en omstrukturering av resp. högskoleenhets
samlade utbildningsutbud. En sådan omstrukturering måste göras systematiskt och planmässigt och med utgångspunkt i de förhållanden, problem
och behov som finns vid resp. högskoleenhet och i dess region. Eventuella
beslut om nedläggning av lärarutbildning måste således enligt min uppfattning förenas med beslut om utbyggnad av andra utbildningar i en omfattning som garanterar resp. högskoleenhets fortlevnad.
Vidare har en i sammanhanget viktig omständighet tillkommit sedan
UHÄ utarbetade sitt förslag. Jag avser nämligen att inom kort lägga fram
ett förslag till en förändrad lärarutbildning för grundskolan.
Det minskade elevantalet i grundskolan och det därmed vikande underlaget för lärartjänster innebär, såsom UHÄ har anfört. att det är nödvändigt att nu minska planeringsramarna för berörda lärarutbildningar. Jag
kommer i det följande att föreslå en minskning.
Jag delar samtidigt UHÄ:s bedömning att det för att upprätthålla en god
lärarutbildning till rimliga kostnader kan komma att visa sig nödvändigt att
minska det antal högskoleenheter vid vilka lärarutbildning bedrivs. Detta
måste emellertid enligt min mening bedömas med utgångspunkt i de nya
förutsättningar som en reformerad lärarutbildning ger och med beaktande
av förutsättningarna på olika berörda orter att utveckla alternativa utbildningar.
Som ytterligare en faktor av betydelse i detta sammanhang vill jag
framhålla att jag bedömer det som nödvändigt att i stort sett upprätthålla
den nuvarande dimensioneringen av förskollärar- och fritidspedagogutbildningarna för att inte en fortsatt utbyggnad av barnomsorgen skall äventyras.

Hemställan
Jag hemställer, att regeringen ger riksdagen tillfälle
att ta del av vad jag har anfört om resursplaneringen inom högskolan inför budgetåret 1986/87.
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Vissa frågor om forskning och forskarutbildning

9.1 Allmänt
Riksdagen beslutade våren 1984 om riktlinjer för de kommande årens
forskningspolitik. Förslag hade lagts fram i propositionen om forskning
(prop. 1983/84: 107, UbU 28. rskr401).
Förutsättningarna för arbetet med 1985/86 års anslagsframställning presenterades i propositionen om forskning. Där angavs att någon besparing
enligt huvudförslaget inte skulle göras för innevarande och de två följande
budgetåren vad gäller anslagen till forskning och forskarutbildning inom
högskolan. Däremot angavs att förnyelse bör ske inom ramen för befintliga
resurser i motsvarande omfattning. Universitets- och högskoleämbetet
(UHÄ) har i anslagsframställningen för budgetåret 1985/86 bl. a. redovisat
omfördelning av medel för gemensamma funktioner under fakultetsanslagen omfattande 1,7 milj.kr. Medlen skall tillföras biblioteksverksamheten.
Under fakultetsanslagen har ämbetet föreslagit vissa omprövningar av
professurer. Omfördelningarna skall i sin helhet redovisas i verksamhetsberättelserna för de berörda budgetåren.

9.2 Forskarutbildning
I prop. 1983/84: 107 bil. 5 (s. 52-58) behandlade jag bl. a. vissa problem
inom forskarutbildningen. Det gällde särskilt den otillfredsställande rekryteringen till vissa ämnesområden och vissa tendenser till ineffektivitet
såsom långa studietider och låg cxaminationsfrekvens. Med hänsyn till att
ansvaret för effektivitet och kvalitet inom forskarutbildningen framför allt
åvilar de lokala högskolemyndigheterna uppmanades dessa att söka få till
stånd förbättringar i forskarutbildningen.
I en rad undersökningar har olika problem inom forskarutbildningen
studerats ingående och kartlagts. Bl. a. har riksrevisionsverket (RRV) och
UHÄ:s utredning "Doktorand 82" belyst kvalitetsfrågorna och givit vissa
exempel på hur forskarutbildningen skulle kunna förbättras.
Jag anser att en samlad översyn över problemen inom forskarutbildningen nu bör göras. Jag återkommer i annat sammanhang till regeringen i
denna fråga.
Jag övergår nu till att behandla studiefinansieringen inom forskarutbildningen. I propositionen om forskning anförde jag i denna fråga bl. a.
följande.
"För egen del anser jag det utomordentlig väsentligt att studiefinansieringen tillförs sådana resurser att högskolan kan rekrytera de forskarhegåvningar som behövs. På sikt bör den situationen eftersträvas att dokto-
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randerna kan ges försörjning direkt vid antagningen. En rad av de problem
som man från olika håll pekat på när det gäller det nya studiefinansieringssystemet skulle lättare kunna lösas genom ett ökat utnyttjande av doktorandtjänster med möjligheter till en flexibel reglering av tjiinsternas innehåll vad avser bl. a. fördelning på egen utbildning och institutionstjänstgöring. Jag ämnar därför ta initiativ till en översyn av systemet med sikte på
förändringar i denna riktning."
Denna översyn har nu genomförts av en arbetsgrupp inom utbildningsdepartementet. Arbetsgruppen har nyligen i en rapport redovisat sina
överväganden och har därvid bl. a. framhållit att kostnaderna för att inrätta
en doktorandtjänst är mycket högre än kostnaderna för ett utbildningsbidrag 72 600 kr. resp. 130 000 kr. Skillnaden i kontant ersättning uppgår till
lägst ca 20 300 kr ./år vartill kommer lönekostnadspålägg för doktorandtjänsten.
Eftersom det finns påtagliga fördelar för de studerande, exempelvis de
sociala förmåner som är förenade med en tjänst, har arbetsgruppen sökt
ange andra finansieringsmöjligheter för doktorandtjänster än de som ges
inom fakultetsanslagen.
Hittills har doktorandtjänster endast kunnat inrättas för forskarstudier
på heltid. Arbetsgruppen menar dock att det i många fall kan vara fördelaktigt för doktoranden att kombinera forskarutbildning med arbete inom
högskolan.
Arbetsgruppen har övervägt vilken maximal omfattning andra arbetsuppgifter än den egna forskarutbildningen bör få ha och funnit att 40
procent under ett läsår samt en tredjedel under hela utbildningstiden inte
bör överskridas för dem som har doktorandtjänst. Tjänstgöringsvolymen
bör kunna variera mellan individer och för en och samma individ mellan
olika läsår.
Arbetsgruppen föreslår att doktorandtjänster med vissa inslag av annan
tjänstgöring än egen forskarutbildning skall kunna inrättas. Er~ättningcn
för dessa åligganden skall täckas av andra medel än de särskilda studiefinansieringsmedlen under fakultetsanslagen.
I fråga om externa medel framhåller arbetsgruppen att de redan nu utgör
en viktig resurs för forskarutbildningen, som dock är kvantitativt svårbestämbar. I större utsträckning än vad som nu är fallet bör externa medel,
eventueBt i kombination med fakultetsmedel, kunna utnyttjas för att inrätta doktorandtjänster.
För egen del vill jag anföra följande. Hittills har inrättandet av doktorandtjänster vid högskoleenheter skett inom ramen för en försöksverksamhet som inleddes den I juli 1983. Med anledning av erfarenheterna av det
nya studiefinansieringssystcmet anser jag att doktorandtjänsterna vid
högskoleenheterna i fortsättningen bör vara ett reguljärt inslag i studiefinansieringen. Jag förordar att regeringen inhämtar riksdagens godkännande av detta. Det ankommer på regeringen att besluta om de bestämmelser
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som i fortsättningen skall gälla för doktorandtjänst vid högskoleenheter
och vid forskningsråd. För informationens skull vill jag dock här redogöra
för de ändringar i bestämmelserna jag i annat sammanhang kommer att
föreslå regeringen.
I överensstämmelse med arbetsgruppens förslag anser jag att doktorandtjänst i fortsättningen skall kunna inrättas för egen forskarutbildning samt
för tjänstgöring omfattande högst två femtedelar av full arbetstid under ett
läsår, dock högst för en tredjedel av full arbetstid under hela förordnandeperioden på doktorandtjänst. Förordnande på doktorandtjänst bör få meddelas för högst ett år under det första förordnandet på tjänsten och förnyas
utan tjänstens ledigkungörande. Under därefter kommande förordnandeperioder på tjänsten skall förordnandet kunna meddelas för längre tid än
ett år, dock längst två år. Förordnanden på tjänsten får meddelas för en
doktorand under sammanlagt högst åtta år. varav sammanlagt fyra år skall
avse egen forskarutbildning. Den som en gång har fått ett förordnande på
doktorandtjänst har därefter företräde till fortsatt förordnande under förutsättning att forskarutbildningen bedrivits med framgång.
Hittills har ett förordnande på doktorandtjänst upphört med utgången av
månaden närmast efter den då doktoranden avlagt doktorsexamen. Arbetsgruppen föreslår att förordnande på doktorandtjänst skall upphöra
med utgången av den termin, då doktorsexamen avläggs. Under tiden efter
disputationen skall tjänsteinnehavaren kunna åläggas tjänstgöring vid en
institution på heltid. Även innehavare av utbildningsbidrag bör enligt arbetsgruppen kunna få behålla bidraget intill utgången av den termin då
doktorsexamen avläggs. De ändrade reglerna bör enligt min mening gälla
fr. o. m. den 1 juli 1985.
I detta sammanhang vill jag också ta upp frågan om normen för uppräkning av medlen för studiefinansiering i forskarutbildningen. Hittills har en
uppräkning gjorts av utbildningsbidragen i takt med att bidragen inom
arbetsmarknadsutbildningen har räknats upp. Enligt min mening bör dock
medlen för studiefinansiering i fortsättningen bli föremål för löneomräkning i likhet med lönemedlen under fakultetsanslagen. För budgetåret
1985/86 har jag räknat med en ökning av medlen för studiefinansiering med
4,5 procent, vilket innebär en ökning med 10,6 milj.kr. Sammanlagt kommer då - under förutsättning av riksdagens godkännande - minst 247
milj.kr. att stå till förfogande för studiefinansiering i forskarutbildningen
under nästa budgetår.

Hemställan
Med hänvisning till vad jag har anfört hemställer jag att regeringen
föreslår riksdagen
att godkänna vad jag har förordat i fråga om inrättande av doktorandtjänster vid högskoleenheterna.
5
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9.3 Externt finansierad verksamhet inom högskolan
Sedan riksdagen godkänt de av regeringen i 1982 års forskningsproposition förordade principerna för kostnadstäckning och kostnadsfördclning
vid uppdragsvcrksamhel utfärdade regeringen i december 1982 förordning
med bestämmelser om externt finansierad verksamhet vid högskoleenheterna inom utbildningsdepartementets område. Samtidigt uppdrog regeringen åt UHÄ att undersöka vilka kostnader som belastar högskolan i
samband med verksamhet som finansieras av forskningsråd m. il.
De nu gällande bestämmelserna om externt finansierad verksamhet vid
högskoleenheterna inom utbildningsdepartementets område innebär att
full kostnadsersättning skall utgå för verksamhet som bekostas med externa medel. För verksamhet som har synnerlig betydelse för forskning
och utbildning vid högskoleenheten får högskolestyrelsen medge avvikelse
från denna regel. Övergångsvis har föreskrivits att för sädan verksamhet
som bekostas med medel från forskningsråd inom utbildnings- och jordbruksdepartementens områden skall ett förvaltningspålägg av 3 % tillämpas. Bl. a. forskningsrådsfinansierad verksamhet skall inte belastas med
lokalkostnader.
UHÄ har den 28 augusti 1984 lämnat slutrapporten Kostnader för rådsfinansierad forskning m. m. UHÄ:s förslag innebär i korthet följande.
- Forskningsråden skall utöver de direkta och indirekta kostnader som
är direkt hänförliga till den rådsstödda verksamheten betala ett förvaltningspålägg på 6 %.
- S. k. forskningsstödjande verksamhet skall. utöver direkta och indirekta projektkostnader, belastas med ett påslag för gemensamma ändamål.
Detta påslag skall budgetåret 1984/85 uppgå till 5 %. 1985/86 till 7 % och
1986/87 till 10 %. För verksamhet av detta slag skall också. om berörd
högskoleenhet så beslutar, kunna tas ut kostnader för lokaler. UHÄ anser
att en schablonmässig lokalkostnad skulle kunna vara 15 % av prQiektkostnaden. Överskott som en högskoleenhet eventuellt får in på lokalkostnaden skall tillfalla högskoleenheten.
- För egentlig uppdragsverksamhet skall principen om full kostnadsersättning gälla. UHÄ menar att för sådan verksamhet skall, utöver direkta
och indirekta projektkostnader. tas ut 15 % för kostnader för gemensamma
ändamål. U ppdragsverksamhet skall alltid belastas med lokalkostnader ( 15
%).
UHÄ:s rapport har remitterats till forskningsråd, sektorsorgan m. fl.
Flertalet remissinstanser är mycket negativa till rapporten. Framför allt
kritiseras bristen på uppgifter om vilka kostnader som faktiskt är förenade
med den externt finansierade verksamheten.
Jag delar remissinstansernas uppfaHning att UHÄ:s rapport inte är ett
tillräckligt underlag för beslut. Jag har tagit initativ till ett utredningsarbete
inom regeringskansliet med syfte att analysera vilka direkta och indirekta
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kostnader högskoleenheterna har för olika slag av externt finansierad
verksamhet. hur dessa kostnader bestrids för närvarande samt hur kostnaderna bör fördelas mellan olika berörda intressenter. I avvaktan på resultatet härav bör nuvarande bestämmelser i huvudsak gälla. En viss ändring
bör dock göras med avseende på kostnader för lokaler. Sålunda bör tills
vidare följande riktlinjer tillämpas.
Forskningsråden inom utbildnings- och jordbruksdepartementens områden skall bestrida alla direkta och indirekta kostnader som är förknippade
med den rådsstödda verksamheten. I fråga om personalkostnader innebär
det kostnader för lön och lönekostnadspålägg, för avtalsenliga löneökningar. för kostnader som följer av det s. k. arbetsgivarinträdet samt eventuella
uppsägningskostnader. Med hänsyn till det nära sambandet mellan rädens
verksamhet och övrig verksamhet inom högskolan skall därutöver endast
betalas ell förvaltningspåslag uppgående till 3 %. Lokalkostnader skall inte
betalas.
Andra statliga myndigheter skall likaså bestrida alla direkta och indirekta kostnader som är förknippade med den stödda verksamheten. Lokalkostnader skall dock tas ut endast i de fall det för verksamheten eri'ordras
ett särskilt lokaltillskott. Högskoleenheten skall i sådana fall anlita byggnadsstyrelsen för lokalförsörjningen. Vissa gemensamma kostnader bör
kunna täckas genom ett schablonpäslag. Det skall härvid anges vilka
kostnadsslag detta påslag avser. Eftersom högskoleenheterna skiljer sig åt
i fråga om vilka' kostnader som bestrids gemensamt för hela enheten och
vilka som hanteras inom institutionerna är det nödvändigt att ett schablonpåslag endast avser sådana kostnader som bestrids centralt vid alla högskoleenheter. De kostnader som kan komma ifråga för täckning genom
schablonpåslag torde främst vara kostnaderna för personaladministration.
ekonomiadministration och bibliotek. Övriga kostnader skall tas ut genom
direktdebitering eller på annat lämpligt sätt.
För privat finansierad uppdragsverksamhct samt vid uppdrag från de
affärsdrivande verken, kommuner m. fl. skall principen om full kostnadstäekning gälla fullt ut. Även lokalkostnader skall betalas. antingen direkta
kostnader eller, om dessa är svåra att beräkna, en schablonmässigt uppskattad kostnad. Jag vill i detta sammanhang erinra om att UHÄ har ett
utredningsuppdrag rörande förbättrad redovisning av kostnaderna för
forskningsprojekt.
Regeringen bör inhämta riksdagens godkännande av de nya riktlinjerna
för ersättning för lokalkostnader från andra statliga myndigheter. Ersättningen skall - liksom hittills - tas som intäkt under anslaget till lokalkostnader. Kostnaderna för dessa lokaler skall givetvis belasta lokalkostnadsanslaget. Vid mina beräkningar av anslaget Lokalkostnader m.m., vid
högskoleenheterna kommer jag att beakta den inkomstminskning som
följer av de nya riktlinjerna för ersättning för lokalkostnader. Jag vill i detta
sammanhang även fästa uppmärksamheten pä en forskningsresurs av stor
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hetydelse inte minst för den externt finansierade verksamheten inom högskolan. nämligen de vetenskapliga biblioteken. Det är dock svårt au heräkna de kostnader som drabbar biblioteken till följd av ett enskilt projekt.
Med den stora omfattning den externt finansierade verksamheten sammantaget har måste dock den samlade belastningen på biblioteken vara betydande. Formerna för bl. a. sektorsorganens långsiktiga stöd till de vetenskapliga biblioteken bör prövas i samband med det arbete inom regeringskansliet som jag nyss redovisade.

Hcmsfallan

Med hänvisning till vad jag har anfört hemställer jag att regeringen
föreslår riksdagen
att godkänna den av mig förordade ändringen av reglerna om ersättning för lokalkostnader vid externt finansierad verksamhet inom
högskolan.

Statsrådet Ingvar Carlsson anför.

9.4 Forskning inom humaniora och samhällsvetenskap
Med anledning av riksdagens uttalande (rskr 1983/84: 401) om behovet
av förstärkningar av det humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsområdet har regeringen givit humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet <HSFR) i uppdrag att undersöka förutsättningarna för att åstadkomma förbättringar inom det humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsområdet samt forskning som avser kulturyttringar och kulturfrågor. Rådet
skall inför nästa forskningspolitiska proposition våren 1987 göra en kartläggning av förhållandena inom området samt komma med förslag till
åtgärder som, med utnyttjande av de befintliga resurserna inom området,
kan höja kvaliteten inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning
och förbättra arbetsvillkoren för forskarna inom högskolan på dessa områden.
Vidare kommer chefen för bostadsdepartementet att föreslå att HSFR
av medlen till byggnadsforskning får disponera 5 milj.kr. för humanistisk
och samhällsvetenskaplig forskning med anknytning till verksamheten
inom detta forskningsområde. Utöver den direkta förstärkningen av forskningsresurserna inom berörda områden innebär detta att HSFR kan göra
ytterligare insatser inom andra humanistiska och samhällsvetenskapliga
forskningsområden.
HSFR kommer också, om riksdagen biträder mitt förslag, att fr. o. m.
nästa budgetår få disponera I 545 000 kr. för forskning om datateknikens
användning. Medel för detta ändamål har innevarande budgetår anslagits
under anslaget Vissa särskilda utgifter för forskningsändamål.
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Jag kommer i det följande att presentera ett förslag angående longitudinell forskning, vilket innebär en konsolidering av resurserna för sådan
forskning. Bl. a. vissa sektorsmedel kommer att föras över till en särskild
anslagspost under anslaget Forskningsrådsnämnden.
Chefen för utbildningsdepartementet kommer i det följande att föreslå
en betydande förstärkning av resurserna till institutet för internationell
ekonomi.

9.5 Internationellt FoU-samarbete
Regeringen har under det gångna året på olika sätt strävat efter att
främja Sveriges forskningssamarbete med andra länder. Inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde gäller detta bl. a. förberedelserna för
och deltagande i den forskningsministerkonferens som för första gången
inom Europarådets ram ägde rum i Paris den 17 september 1984. Konferensen kan ses som ett uttryck för den vilja som finns hos de europeiska
länderna att stärka forskningssamarbetet dem emellan. Vid konferensen
antogs två resolutioner som avsåg åtgärder dels för att öka forskarrörligheten i Europa, dels för att stärka redan existerande eller skapa nya nätverk
inom utvalda forskningsområden.
Från svensk sida lanserades ett förslag om att förutsättningarna borde
undersökas för att skapa ett nytt stipendiesystem inom Europa. Systemet
skulle omfatta utbyte av unga forskare och forskarstuderande, utvalda
enbart på grundval av vetenskapliga meriter. Vad gäller nätverk framfördes likaså från svensk sida förslag framför allt inom vissa tvärvetenskapliga områden. Detta ledde bl. a. till att ett förslag antogs att utveckla
forskningssamarbete vad gäller longitudinella studier om individuell utveckling och forskning om problem som rör handikappade. European
Science Foundation gavs vid konferensen det primära ansvaret för att
föreslå konkreta åtgärder som syftar till att skapa fungerande nätverk inom
utvalda områden. Svenska insatser ingår i detta uppföljningsarbete bl. a.
vad gäller longitudinell forskning.
Jag utgår från att forskningsråden stöder arbetet med att utveckla de
europeiska forskningskontakterna inom de av konferensen utvalda forskningsområdena samt att råden på annat sätt aktivt bidrar till att stärka
samarbetet med sina europeiska motsvarigheter.

9.6 Longitudinell forskning
I årets anslagsframställning har bl. a. UHÄ föreslagit att särskilda medel
avsätts för att långsiktigt säkerställa finansieringen av longitudinell forskning främst med anknytning till utbildningsområdet. Sådan forskning inne-
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bär att individer följs under en lång tid, ibland under flera decennier, och
möjliggör studium av orsakssamband i större utsträckning än vad som är
möjligt genom tvärsnittsundersökningarna. Longitudinella studier utgör ett
så långsiktigt åtagande att gängse finansiering genom projektmedel inte är
lämplig.
UHÄ:s m. fl. förslag innebär att en särskild anslagspost för longitudinell
forskning skapas inom HSFR genom överföring av medel samt projektstöd
från vissa forskningsorgan. Anslaget avses täcka den största delen av
insamlingen och sammanställningen av data, dvs. basverksamheten, samt
den nödvändiga kontinuerliga vården av databaserna. HSFR:s beslut om
fördelning av medlen bör enligt UHÄ beredas av en referensgrupp bestående av företrädare för delegationen för social forskning (DSF). FRN,
statistiska centralbyrån (SCB), skolöverstyrelsen t.SÖI och UHÄ. Det är
dessa organ samt HSFR och Riksbankens jubileumsfond som har varit de
främsta finansiärerna av longitudinella studier.
För egen del vill jag anföra följande. Det är enligt min mening mycket
glädjande att intressenterna i longitudinell forskning har kommit överens
om att avsätta medel för sådan forskning för att trygga den fortsatta
existensen av studier med en Iongitudinell ansats.
Medlen för detta ändamål bör dock, enligt min mening, disponeras av
FRN. Denna uppgift stämmer väl överens med de andra uppgifter som
åvilar FRN; longitudinell forskning berör även andra forskningsområden
än det humanistisk-samhällsvetenskapliga, t.ex. social- och yrkcsmedicinska.
Jag kommer i det följande att föreslå att medel för longitudinell forskning
anvisas under anslaget Forskningsrådsnämnden. Där bör således beräknas
medel som innevarande budgetår anvisas under anslagen till HSFR
(125000 kr.), FRN (225000 kr.), UHÄ (100000 kr.) samt SÖ (500000 kr.).
Av myndigheternas förslag framgår att SCB och DSF avser att liksom
hittills stödja verksamheten med vissa medel till projekt. Medlen bör
fördelas av FRN efter förslag från en referensgrupp bestående av företrädare för DSF, FRN, HSFR. SCB, SÖ och UHÄ. De projekt som inledningsvis bör finansieras ur anslagsposten är lndividualstatistikprojektet
vid pedagogiska institutionen. universitetet i Göteborg, UGU-projektet vid
institutionen för pedagogik, högskolan för lärarutbildning i Stockholm,
Örebroprojektet vid psykologiska institutionen. Malmöprojektet vid institutionen för internationell pedagogik, samt "Metropolit" vid sociologiska
institutionen, de senare tre vid universitetet i Stockholm.
Det förefaller naturligt att referensgruppen även får vissa andra uppgifter än fördelning av medel till olika longitudinella projekt. t.ex. att
åstadkomma en bättre planering av longitudinell forskning samt att bevaka
den internationella utvecklingen inom området. Det ankommer på FRN att
tillsammans med berörda intressenter diskutera eventuella andra uppgifter
för gruppen.
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I samband med anslagsförändringen bör medel för de longitudinella
studier som finansieras med särskilda medel under anslagen Universitetsoch högskoleämbetet, anslagspostcn Forskning om högskolan samt Forskning och centralt utvecklingsarbete inom skolväsendet, anslagsposten I
(50000 resp. 140000 kr.) nästa budgetår beräknas under trettonde huvudtiteln, littera G, Statistiska centralbyrån, anslagsposten I. Statistikregister
och prognoser, delprogrammet Utbildning och kultur. Jag har i denna fråga
samrått med cheferna för utbildnings- och civildepartementen.
l detta sammanhang kan nämnas att det vid universitetet i Stockholm,
där många av de i det tidigare nämnda samt vissa andra longitudinella
projekt bedrivs, finns planer på att inrätta ett institut för longitudinella
studier inom beteendevetenskapen. Universitetet har i särskild skrivelse
begärt medel för ett sekretariat till institutet. Det får ankomma på universitetet att pröva denna fråga inom ramen för befintliga resurser.

9. 7 Forskning om kooperativ verksamhet
Med anledning av regeringens proposition 1983/84: 84 om kooperationens kapitalförsörjning, m. m. gav regeringen FRN i uppdrag att redovisa
åtgärder för att främja forskning om kooperativ verksamhet. FRN har
fullgjort uppdraget genom rapporten Kooperationsforskning i Sverige.
l rapporten redovisas motiv för ett ökat stöd till kooperationsforskningen. förslag avseende den framtida inriktningen av och organisatoriska
ramen för sådan forskning samt omfattningen av kooperationsforskningen
för de närmaste fem åren. Förslagen går i korthet ut på följande.
Stödet och stimulansen till forskning om kooperativ verksamhet bör
ökas eftersom den kooperativa verksamheten är så omfattande i vårt land
medan forskningen om denna är förhållandevis blygsam vid en internationell jämförelse.
Forskningen bör även fortsättningsvis bedrivas inom högskolan. Kooperationsforskningen är probleminriktad och tyngdpunkten bör ligga inom
ett antal centrala samhällsvetenskapliga och humanistiska ämnen. En betydande del av forskningen bör ha sin direkta utgångspunkt i kooperativa
särdrag, dvs. kooperationen som en speciell ekonomisk och social organisation.
Ett centralt ansvar för utbyggnad och finansiering av kooperationsforskning bör läggas på en kommitte under FRN. Kommittens viktigaste
uppgift bör vara au identifiera de grupper som visar den bästa potentialen
för kooperationsforskning och prioritera mellan dessa grupper i ett nationellt perspektiv. Kommitten föreslås utarbeta projektplaner för en längre
tidsperiod samt ha ansvar för att kontakter etableras och upprätthålles
forskarna emellan och mellan forskarna och kooperationen.
FRN menar att svensk kooperationsforskning bör öka från motsvarande
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6-8 årsverken id2.g till 12-15 ärsverken pa fem års sikt. Kommitten bör
disponera ca 2 milj.kr. för att uppnå denna omfattning. Ungefär halva detta
belopp finns redan genom de medel som kommitten för kooperationsforskning inom FRN disponerar. Resterande medel bör enligt FRN tillföras framför allt från de kooperativa organisationerna.

För egen del vill jag anföra följande. Jag anser att FRN:s förslag till
uppbyggnad av kooperationsforskningen är väl avvägt. En samordning av
det slag som FRN förordar förefaller lämplig för att effektivt utnyttja de
forskningsresurser som finns och som fön:slås. Den föreslagna omfattningen synes också rimlig som ett riktmärke för den närmaste framtiden. Detta
innebär att av statliga medel skall disponeras ungefär det belopp som f.n.
utgår för detta ändamål. Självfallet kan forskningen få en större omfattning
om intresset och kompetensen finns och om det föreligger en önskan hos
forskningsorganer.. att inom ramen för tillgängliga medel öka bidragen till
kooperationsforskningen. Jag utgår från att andra forskningsfinansierandc
organ än FRN ävrn i fortsättningen kommer att stödja kooperationsforskningen.
Jag kommer i annat sammanhang att medverka till att diskussioner med
de kooperativa organisationerna upptas angående deras stöd till kooperationsforskningen.

9.8 Forskningsrlldsorganisationens administration
En översyn av administrationen vid FRN och forskningsråden inom
utbildningsdepartementets verksamhetsområde, som skett på regeringens
uppdrag, redovisades i prop. 1983/84: 107 (s. 43-44).
Jag avser att senare återkomma till regeringen med förslag om att de fyra
berörda myndigheterna ges i uppdrag att genomföra intern rationalisering
med tillvaratagande av samverkansmöjligheter myndigheterna emellan.

10

Vissa fråg.or om vuxenutbildning

Under hösten 1984 har riksdagen fattat flera viktiga beslut om den
kommunala och statliga utbildningen för vuxna. Riksdagen har dels med
anledning av prop. 1983/84: 169 (UbU 1984/85: I, rskr 11) beslutat om vissa
regeländringar. dels med anledning av prop. 1984/85: 37 (UbU 8, rskr 97)
för första gången b;!s]utat om en vuxenutbildningslag. Genom dessa beslut
har en fast grund skapats för den fortsatta verksamheten inom och en
framtida utveckling av främst den kompetensinriktade vuxenutbildningen.
Det statsfinansiclla läget medger inte att några stora och kostnadskrävande reformer nu genomförs inom vuxenutbildningens område. Mina
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förslag präglas dä1for av återhållsamhet. Det har likväl varit möjligt att
skapa utrymme för några mindre kostnadskrävande men angelägna reformer. Dessa berör främst handikappades möjligheter att delta i studiecirklar och att bedriva studier vid folkhögskola.
En allmän strävan bakom mina förslag har varit att förenkla det statliga
regclsystemet och att öka den lokala beslutanderätten inom vuxenutbildningsområdet. Flera av de nyligen fattade besluten om den kommunala och
statliga utbildningen för vuxna har denna innebörd. Jag föreslår i det
följande bl. a. att studieförbunden ges möjlighet att i en försöksverksamhet
använda en del av det statliga bidraget på ett friare sätt för att därigenom
öka möjligheterna att nå svårrekryterade grupper. Jag kommer även att
föreslå förenklade regler då det gäller fördelningen av statsbidragsberättigandc elevveckor till de enskilda folkhögskolorna. Härigenom bör möjligheterna öka för folkhögskolorna att planmässigt använda tillgängliga resurser. Slutligen kommer jag att anmäla min avsikt att föreslå att skolöverstyrelsen ges i uppdrag att lämna förslag till ytterligare schabloniscring av
det allmänna bidraget till folkhögskolorna.
Jag räknar med att den av mig tillkallade särskilde utredaren (U 1983: 04,
dir. 1983: 60) under hösten 1985 skall ha fullgjort sitt uppdrag att undersöka
vuxenutbildningsreformernas effekter. När utredningsbetänkandet föreligger finns det anledning att bedöma om behov föreligger av några mera
genomgripande förändringar av vuxenutbildningen.
Av stor betydelse för den framtida utvecklingen av vuxenutbildningen
blir med all säkerhet beslutet nyligen att inrätta förnyelsefonder inom
vinstgivande företag (prop. 1984/85: 86, FiU 9, rskr 108). Jag vill dessutom
erinra om beslutet om ny organisation för arbetsmarknadsutbildningen
(prop. 1984/85: 59, AU 9 rskr I0 I): Båda dessa beslut aktualiserar behov av
regler för uppdragsutbildning.
Beslutet omfömyelsefondcr avser 1985 års vinster i företag. Om vinsten
detta år uppgår till minst 500000 kr. skall tio procent betalas in till räntelösa konton i riksbanken. Den exakta storleken på inbetalningarna är svår
att beräkna och har av chefen för finansdepartementet angivits till mellan
fem och tio miljarder kr.
De till förnyelsekontona inbetalade beloppen får under en femårsperiod
användas för utbildning, forskning och utveckling för att på sikt stärka
företaget och trygga dess framtid. Utnyttjandet av medlen förutsätter
enighet mellan arbetsgivarna och de fackliga organisationerna. I vilken
utsträckning förnyelsefonderna kommer att användas för utbildningsinsatser kan inte närmare bedömas nu. Detta blir beroende av en rad faktorer,
men det finns stora förutsättningar för att en stor del av medlen kommer att
användas på ett för vuxenutbildningen betydelsefullt sätt.
De utbildningsinsatser som kan bli aktuella för de anställda i de berörda
företagen får förutsättas bli inriktade på att förbättra deras kompetens som
anställda inom företaget. Detta innebär att utbildningen skulle komma att
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få en i princip yrkesinriktad karaktär. Även under sådana förhålllanden
kan det emellertid bli frågan om betydande utbildningsinsatser av mera
allmän karaktär som riktar sig bl. a. till de kortutbildade i företaget. Sådana
insatser är ofta nödvändiga som en grund för en mera specialiserad yrkesutbildning eller för fort- och vidareutbildning inom yrket. Jag vill i detta
sammanhang särskilt erinra om vad jag i det föregående (avsnitt 4) har
anfört om en särskild utbildningsinsats i datateknik för kortutbildade.
Framtiden får utvisa i vilken utsträckning företagen kommer att utnyttja
de olika former av utbildning som anordnas av samhället eller som bedrivs
med statligt stöd för utbildning finansierad genom förnyelsefonderna. Företagens intresse härför blir bl. a. beroende av i vilken utsträckning komvux. folkhögskolorna och studieförbunden - liksom för övrigt högskolan.
gymnasieskolan och den nya organisationen för arbetsmarknadsutbildning
- kan erbjuda utbildning som till innehåll och utformning motsvarar företagens behov.
Beslutet om ändrad organisation av arbetsmarknadsutbildningen innebär bl. a. att den nuvarande särskilt anordnade arbetsmarknadsutbildningen som främst bedrivs i AMU-centra kommer att organiseras som uppdragsmyndigheter fristående från arbetsmarknadsmyndigheterna. De regionala arbesmarknadsmyndigheterna hör upphandla arbetsmarknadsutbildningen där man kan få bäst kvalitet till lägsta kostnad. Detta innebär att
också andra utbildningsanordnare i större utsträckning kommer att kunna
erbjuda arbetsmarknadsutbildning. I samband med beslutet om ny organisation för arbetsmarknadsutbildningen har statsmakterna uttalat att framför allt de teoretiska delarna av utbildningen i stor utsträckning bör kunna
anordnas av komvux. Det är därför viktigt att komvux kan erbjuda utbildning av det slag som arbetsmarknadsmyndigheterna efterfrågar och att
man kan göra det till acceptabla kostnader.
I princip bör varken sådan utbildning som kan komma till stånd genom
förnyelsefonderna eller arbetsmarknadsutbildning finansieras genom statliga bidrag ur anslag under utbildningsdepartementets huvudtitel. När
komvux, folkhögskolor eller studieförbund anordnar sådan utbildning bör
det därför ske i form av uppdragsuthildning. för vilken beställaren står för
hela kostnaden.
Uppdragsutbildning har hittills inte varit tillåten i komvux. Genom riksdagens beslut med anledning av prop. 1983/84: 169 och prop. 1984/85: 37
får viss uppdragsutbildning äga rum inom ramen för komvux. Folkhögskolor och studieförbund däremot har redan tidigare varit oförhindrade att
bedriva uppdragsutbildning. Reguljärt statsbidrag ~kall då givetvis inte
utgå för samma ändamål.
Införandet av uppdragsutbildning i komvux kräver en ytterligare översyn av gällande bestämmelser. Den förväntade kraftiga ökningen av uppdragsutbildning vid folkhögskolor och inom studieförbund aktualiserar en
översyn av gällande bestämmelser för att åstadkomma en klar gränsdrag-
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ning mot statsbidragsberättigad verksamhet. Jag anser att det iir viktigt att
bättre förutsättningar skapas för uppdragsutbildning och jag avser därför
att senare i vår återkomma till regeringen med förslag till en särskild
proposition i dessa frågor. Därvid avst:r jag också att behandla motsvarande frågor vad avser uppdragsverksamhet inom bl. a. gymnasieskolan och
högskolan.

11

Vissa frågor om studiestöd

Studiestödets omfattning och utformning är av stor betydelse för att
samhällets mål på utbildningens område skall kunna förverkligas. Självklart är det inte enbart studiestödet som garanterar en kvantitativt och
kvalitativt önskvärd rekrytering till olika slag av utbildning efter grundskolan. Också en mängd andra faktorer är av betydelse i ett komplicerat
samspel med varandra och med studiestödet. Men om samhället inte
ställde ett studiestöd av den omfattning som finns nu till förfogande så
skulle studier över huvud taget inte vara möjliga för ett myckt:t stort antal
människor.
I en mening kan studiestödet - tillsammans med övriga faktorer av
betydelse för rekryteringen - anses vara väl avpassat, nämligen vad avser
den totala rekryteringen till utbildning efter grundskolan. Hela efterkrigsperioden, dvs. den tid som ett statligt studiestöd av någon väsentlig betydelse har funnits i Sverige. har präglats av en kraftig utbyggnad av hela
utbildningsväsendet. Trots detta har denna pt:riod också, generellt sett,
präglats av köer till platserna i olika slag av utbildning. Drivfjädern bakom
de studiesociala reformerna har heller aldrig varit ett behov att fylla tomma
utbildningsplatser. Studiestödets främsta uppgift har i stället alltid varit att
påverka rekryteringen till utbildning kvalitativt, dvs. att skapa faktiska
möjligheter till utbildning också för dem som har otillräckliga möjligheter
att finansiera sina studier på annat sätt. Det centrala syftet med studiestöden är alltså att dessa skall medverka till en social utjämning bland dem
som söker till olika slag av utbildning efter den obligatoriska skolan och
förhoppningsvis därmed också till social utjämning i samhället över huvud
taget. Eftersom socialt ursprung och privata ekonomiska resurser blir av
mindre betydelse genom utbyggnaden av studiestöden kommer den enskildes egen begåvning, studielämplighet och motivation att spela större roll.
Därigenom bidrar studiestöden också till en högre kvalitet i utbildningen.
Fram till början av 1960-talet var det statliga studiestödet mycket klart
inriktat på begåvade barn och ungdomar frän familjer med begränsade
ekonomiska resurser. Detta gällde såväl dt:n gymnasiala nivån som universitet och högskolor. De studiesociala reformerna under 1960-talt:ts förra
hälft hade som ledstjärna att åtgärderna för att åstadkomma en social
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utjiimning borde sättas in på den gymnasiala nivån, medan studiestödet på
högskolenivån borde utformas med utgångspunkt i att de studerande var
ekonomiskt självständiga. Stödet borde därför beviljas utan hänsynstagande till föräldrarnas ekonomiska ställning. Dessa principer gäller fortfarande.

Studiel!iälpen, dvs. studiestödet för dem som studerar på gymnasial nivå
och som är under 20 år, har genomgått stora förändringar sedan 1960-talets
början. Grundprincipen är emellertid fortfarande, med stöd i föräldrabalkens bestämmelser om föräldrarnas försörjningsansvar. att studiehjälpen
inte täcker octJ inte heller är avsedd att täcka alla kostnader under studietiden. Föräldrarna har alltså kvar sitt försörjningsansvar. Till en del är
studiehjälpen generell och utgår oberoende av familjens ekonomiska situation. Detta gäller för studiebidraget och för de tillägg som kan utgå om den
studerande har långa dagliga resor eller är inackorderad på studieorten.
Däremot utgår extra tillägg efter prövning mot familjens ekonomi.
Vi55a möjligheter finns att därjämte erhålla ytterligare studiehjä\p i form
av återbetalningspliktiga studiemedel. Om särskilda skäl föreligger och den
studerande brutit med föräldrarnas ekonomi beviljas studiemedel utan
hänsyn till deras inkomst och förmögenhet. Studiemedel beviljas restriktivt bl. a. av det skälet att det är olämpligt att den enskilde ådrar sig
skuldsättning redan för studier i gymnasieskolan. För den som sedan
fortsätter med högskolestudier skulle den totala återbetalningsbördan kunna bli mycket betungande.
Mellan våren 1965 och våren 1985 har bidragen inom studiehjälpen
förändrats på följande sätt. Beloppen anges i kronor per månad.
Form av studiehjälp

Våren 1%5

Våren 1985

Studiebidrag

75

400

Resetillägg

30-75

Ansvaret har i
princip övertagits av länstrafikbolagen som
erhjuder kostnadsfria resor

lnackorderingstillägg
Hemreseersättning
Inkomstprövat tillägg

100

440
50-830
Den I januari

högst 75

1985 överförl
till det statliga
bostads bidraget
som beviljas
också för studerande upp till 20
år

Behovsprövat tillägg

Extra tillägg

högst 75

Den I juli 1984
ersatt av extra
tillägg
200/400/600
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Studiebidraget, som beviljas alla studerande, utgår med samma belopp
som barnbidraget, och det höjs därför kraftigt den I januari 1985. till 400
kr./månad. Detta innebär att dess reala värde blir något högre än det var
1965. Resetillägget, inackorderingstillägget och hemreseersättningen har
successivt höjts i takt med kostnadsutvecklingen. När det däremot gäller
de två av föräldraekonomin beroende bidragen, dvs. det inkomstprövade
och det behovsprövade tillägget, var beloppen länge oförändrade och de
höjdes därefter aldrig till att motsvara sitt ursprungliga värde. Dessutom
gjordes inte tillräckliga uppräkningar av inkomstgränserna, varför allt färre
studerande fick sådana bidrag. Det skedde alltså en klar urholkning av
värdet av de selektiva inslagen i studiehjälpen. Detta är sannolikt en av
orsakerna till att rekryteringen till gymnasieskolan inte utvecklades på
önskvärt sätt. Under 1960-talet och början av 1970-talet ökade visserligen
andelarna barn från lägre socialgrupper i gymnasieskolan, men ökningen
avsåg framför allt de kortare utbildningarna. Mot slutet av 1970-talet
upphörde därtill denna utveckling och det finns tendenser till en återgång
till tidigare förhållanden. Därför vidtas under innevarande budgetår ett
antal åtgärder för att väsentligt förbättra situationen för ungdomar från
hem med svag ekonomi.
Det tidigare behovsprövade tillägget, som beviljades mycket restriktivt
och efter krångliga regler, har avskaffats och från den I juli 1984 ersatts
med ett extra tillägg, som kan utgå till ett väsentligt större antal hushåll.
Det högsta beloppet är 600 kr./månad. Vidare kommer den I januari 1985
det inkomstprövade tillägget att ersättas med att det statliga bostadsstödet
också utgår för hemmaboende barn upp till 20 år, om dessa bedriver
studier. Även denna förändring innebär en klar förbättring för familjer med
barn i gymnasieskolan. Min förhoppning är att dessa båda åtgärder skall
medföra att andelen elever från lägre socialgrupper åter skall öka vid de 3och 4-åriga linjerna i gymnasieskolan.
Utöver den kraftiga höjningen av de generella studiebidragen har åtskilliga flerbarnsfamiljer med barn i gymnasieskolan fått ekonomiska förbänringar därigenom att barn med studiebidrag från den I juli 1983 räknas in i
underlaget vid beräkning av flerbarnstillägg inom barnbidragssystemet.
Vidare höjs den I januari 1985 åldersgränsen för beviljande av bidragsförskott för barn i gymnasieskolan, vilket innebär en betydande förbättring
för familjer med ensamstående föräldrer.
Det är bl. a. mot den här redovisade bakgrunden som man bör se beslutet att fr. o. m. den I juli 1984 skärpa reglerna för beviljande av återbetalningspliktiga studiemedel till 18-19-åringar i gymnasieskolan. En hel del
kritik har riktats mot detta beslut. Det har gjorts giillande att de nu
genomförda reglerna missgynnar framför allt två kategorier av studerande,
nämligen dem som genomgår utbildning som inte finns på hemorten och
dem som kommer från hem med mindre god ekonomi.
Då det gäller den tidigare gruppen vill jag erinra om vad jag nyss har
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anfört om försörjaransvaret enligt föräldrabalken. Detta försörjaransvar
försvinner inte genom att eleven väljer eller tvingas välja en utbildning som
inte finns på hemorten. Föräldrarna har fortfarande skyldighet att bidra till
barnets försörjning. För de merkostnader som uppstår pä grund av studierna finns inackorderingstillägget. Jag kommer i det följande att föreslå
att detta får en ändrad konstruktion. Den tidigare hemreseersättningen bör
slås ihop med inackorderingstillägget. vilket ger större frihet i användningen av bidragen.
För den andra kategorin har jag i det föregående redovisat att avsevärda
förbättringar har skett och sker. För övrigt kvarstår möjligheten att erhålla
återbetalningspliktiga studiemedel efter prövning mot den egna och mot
föräldrarnas ekonomiska situation.
Totalt sett får således nu familjer med bårn i gymnasieskolan mycket
Kraftiga ekonomiska förstärkningar. Ser man endast till de bidrag som
utgår under utbildningsdepartementets huvudtitel så görs under innevarande budgetår en höjning av anslaget från ca I 000 milj. kr. till ca I 400 milj.
kr.. alltså med ca 40%.
Det finns anledning att uppmärksamt följa utvecklingen då det gäller den
sociala rekryteringen till gymnasieskolan. Jag räknar med att det om några
ftr skall vara möjligt att avläsa effekterna av de nu gjorda förbättringarna av
studiehjälpen och av det familjepolitiska stödet. I avvaktan härpå anser jag
det inte befogat att göra ytterligare större förändringar. Jag har därför i
mina förslag i det följande endast gjort vissa prisomräkningar för studiehjälpens del.
Som jag nu redovisat har. framför allt under det senaste året, stora
förändringar gjorts i studiehjälpen. Då det däremot gäller studiemedlen.
dvs. stödet till dem som studerar i högskolan eller därmed jämställda
utbildningar eller som visserligen går i gymnasial utbildning men är 20 år
eller äldre, har n:glcrna varit i stort oförändrade sedan systemet infördes
1964.
För att det reala värdet av studiemedlen skall vara oförändrat har de

anknutits till basbeloppet enligt lagen om allmän försäkring. Studiemedel
för ett läsår fastställdes, när systemet infördes. till 140% av basbeloppet.
Basbeloppet var 1965 5 000 kr. och studiemedlen uppgick således då till
i 000 kr. för ett läsår. Beloppet har sedan höjts i takt med att penningvärdet
har förändrats. Vid två tillfällen har studicmedelsbeloppet dessutom ändrats genom riksdagsbeslut. Detta skedde dels 1982, då studiemedlen höjdes
till 142 %, av basbeloppet för att kompensera för följderna av ändrat siitt att
heräkna och fastställa basbeloppet. dels 1984, då studiemedlen höjdes till
145 'Jr. av basbeloppet. varvid en dd av höjningen motiverades med nya
förändringar i sättet att beräkna basbeloppet. För 1985 har basbeloppet
fastställts till 21 800 kr. och studiemedlen för ett läsår uppgår därmed till
31626 kr.
Genom studiemedlens konstruktion är, som jag nyss har framhållit.
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studiemedlen värdesäkrade. I stort har de studerande kompenserats för de
förändringar som har gjorts i sättet att beräkna basbeloppet. Inom ramen
för de totala prisförändringarna finns skillnader mellan olika grupper av
varor och tjänster. Prisökningarna har varit relativt större för vissa kostnader som kan antas väga tungt i en studerandes budget. På det hela taget gör
emellertid studiemedlen det möjligt för de studerande att ha i huvudsak
samma levnadsstandard nu som då systemet infördes 1965. Däremot har
de inte blivit delaktiga av den standardhöjning som fram till mitten av
1970-talct ägde rum i samhället i övrigt. I gengäld har de inte heller berörts
av de standardsänkningar som har drabbat t. ex. löntagarna efter 1975.
Även om alltså inte studiemedlens värde minskat så har dock under hela
det senaste decenniet frågan om studiemedlens storlek debatterats livligt.
De studerandes organisationer har upprepade gånger hävdat att studiemedlen är otillräckliga för att möjliggöra en skälig levnadsstandard och för
att täcka de direkta utbildningskostnaderna. Till stöd för sina krav om
höjda studiemedel har de hänvisat till skilda levnadsnivåundersökningar
och till att sammansättningen av studerandekollektivet har förändrats genom att flera äldre studerande fått tillträde till högskolan. Genom att
studiemedlen är otillräckliga har. hävdas det, allt flera tvingats till förvärvsarbete vid sidan av studierna. Det, anser man, har lett till att studierna försenats och till att högskoleutbildningens effektivitet har sänkts.
Också centrala studiestödsnämnden och högskolemyndigheterna gör sådana bedömningar.
I nuvarande statsfinansiella läge är det utomordentligt svårt att avsätta
ytterligare resurser till studiemedel. Vid bedömningen av de skilda behoven i denna situation har jag, som jag nyss anförde, valt att prioritera de
studerande inom gymnasieskolan. ·Problemet med studiemedlens nivå har
emellertid observerats av regering och riksdag och studiemedlen har alltså
höjts i särskild ordning vid de två tillfällen jag nyss nämnde, dvs. 1982 och
1984.
Som ett led i försöken att förbättra situationen för de ekonomiskt mest
utsatta studerandena utarbetade en tjänstemannagrupp inom utbildningsdepartemcntet under 1984 ett förslag till differentiering av studiemedlen.
Gruppens förslag publicerades i en promemoria (Ds U 1984: 13). som har
remissbehandlats under hösten 1984. Syftet med promemorian var att ge
regeringen underlag för ett ställningstagande till möjligheterna att åstadkomma omprioriteringar inom befintliga ramar. Jag vill erinra om att
riksdagen förra året uttalade att en översyn av detta slag var angelägen
(prop. 1983/84: 40 hil. 6. SIU 11. rskr 86). Utgångspunkten för förslaget var
konstaterandet att den grupp som har de största ekonomiska problemen är
de som är ensamstående och inte bosatta i föräldrahemmet. En grupp som
däremot med hjälp av studiemedlen kan ha en god konsumtionsstandard är
de som bor kvar i föräldrahemmet. Mot bakgrund hiirav föreslog gruppen
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att studiemedlen skulle differentieras i första hand efter boendeform. I ett
alternativ, vilket förordades, föreslogs dessutom en differentiering av studiemedlen efter ålder.
Remissinstansernas meningar om förslagen i promemorian är mycket
delade. Omkring hälften av dem avvisar principiellt varje ytterligare differentiering. Några alternativ när det gäller omfördelning inom givna ramar
förs inte fram i remissyttrandena.
Jag anser i detta läge att frågan om omprioriteringar inom studiemedelssystemets ram liksom vissa andra frågor om systemets utformning bör bli
föremål för en mera genomgripande belysning. Detta bör ske genom en
kommitte. Jag avser att senare återkomma till regeringen med förslag i
denna fråga.
Vid sidan av frågan om differentiering av studiemedlen innehöll promemorian också vissa andra förslag till ändrade regler för studiemedel. Dessa
förslag har genomgående tillstyrkts av remissinstanserna. Eftersom emellertid avsikten var att finansiera åtgärderna genom de föreslagna omprioriteringarna bör också dessa frågor prövas ytterligare av kommitten. I ett
avseende är jag emellertid beredd att redan nu föreslå en förändring i den
riktning som arbetsgruppen har föreslagit, nämligen vad avser behovsprövningen mot den studerandes inkomst. Mina förslag syftar till att minska betydelsen av inkomster sommartid vid behovsprövningen. Förändringen finansieras genom den besparing som på elfte huvudtiteln uppstår
genom bostadsministerns förslag senare denna dag om avskaffande av
bostadstillägget för hushåll utan barn.
Kommitten bör också få i uppgift att se över reglerna för återbetalning
m· studiemedel. Generellt sett är bestämmelserna om återbetalning av
studiemedel generösa, och de innehåller starka subventionselement. Jag
vill erinra om att regeringen efter riksdagens bemyndigande häromåret
gick ut med ett erbjudande om att de som i förtid återbetalade sina studiemedel kunde få upp till 20% rabatt. Från en del håll framfördes då kritik
mot att rabatten inte var ännu högre och de återbetalningsskyldiga uppmanades att avstå från att utnyttja erbjudandet. Även jag instämmer i att
subventionselementet i de återbetalningspliktiga studiemedlen sannolikt
totalt sett är väsentligt större än 20 % i genomsnitt, i synnerhet om man
också tar hänsyn till kredittiden under studierna. Det bör enligt min mening finnas anledning att se över var den totala subventionen från olika
synpunkter har bäst effekt. Det bör t. ex. övervägas om det är befogat med
så långa återbetalningstider som nu tillämpas.
Samtidigt har det visat sig att ganska stora grupper har avsevärda svårigheter att klara av återbetalningen av studiemedel. trots de olika regler som
finns om uppskov med och avskrivning av återbetalningen. Detta gäller
särskilt dem som skaffar sig studieskulder för annan utbildning än traditionellt akademisk och genomsnittligt får ganska måttliga löner. En annan
grupp som har svårigheter med återbetalningen utgörs av dem som har
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barn att försörja. Utredningen bör därför också få i uppdrag att undersöka
hur återbetalningsbördan skall kunna lättas för vissa grupper av betalningsskyldiga.
Vuxenstudiestöden infördes under budgetåret 1975/76. De består av
tim-och dagstudiestöd för kortare utbildningar samt av särskilt vuxenstudiestöd. Vuxenstudiestöden finansieras med en särskild arbetsgivaravgift.
som uppgår till 0.25 % av den lönesumma som betalas ut av arbetsgivarna.
Då avgiften infördes gjordes särskilda uttalanden om att den skulle räknas
av från det tillgängliga löneutrymmet. Vuxenstudiestöden är. bl. a. mot
bakgrund av finansieringssättet, avsedda i första hand för att täcka det
inkomstbortfall som uppstår för den som tar ledigt från arbetet för att
studera. Med vuxenutbildningsavgiften finansieras också en del andra
verksamheter. t. ex. uppsökande av kortutbildade vuxna för att stimulera
dem till studier.
Tim- och dagstudiestöden står i viss relation till de genomsnittliga timlönerna inom LO-området och har under åren höjts successivt. Det särskilda vuxenstudiestödet däremot är knutet till utbildningsbidragen i arbetsmarknadsutbildningen. Dessa är i sin tur knutna till arbetslöshetsersättningen.
Arbetslöshetsersättningen höjdes under de borgerliga regeringarna endast obetydligt och förlorade därmed i realt värde. Den har nu åter höjts,
men den ger fortfarande inte full ersättning för förlorad arbetsförtjänst.
Detta har haft till följd att allt färre personer med arbete hade råd att ta
ledigt för att bedriva studier. En allt större andel av dem som sökte och
fick särskilt vuxenstudiestöd var hemarbetande. en grupp som det i och för
sig är angeläget att rekrytera till studier inför ett återinträde på arbetsmarknaden, men som detta stöd inte i första hand är avsett för. De kan i många
fall få utbildningsbidrag för arbetsmarknadsutbildning. en möjlighet som
normalt inte finns för den som har ett förvärvsarbete.
Den I juli 1984 förändrades reglerna för det särskilda vuxenstudiestödet
så. att rekryteringen bättre skulle stämma med det ursprungliga syftet med
stöden. För dem som inte tillhör erkänd arbetslöshetskassa sänktes bidraget till 32,5 % av utbildningsbidragct medan medlemmar av arbetslöshetskassa även i fortsättningen får ett bidrag som uppgår till 65 % av utbildningsbidraget. Därtill fick kassamedlemmen rätt till ett barntillägg om 570
kr. per barn och månad, varigenom förutsättningen för familjeförsörjare att
bedriva studier ökades väsentligt.
Riksdagen beslutade i enighet om den nyssnämnda förändringen, men
därefter har kritik riktats mot den, bl. a. därför att hemarbetande kvinnor
på detta sätt fick ett försämrat studiestöd. För min del ser jag ingen
anledning att ompröva det beslut som riksdagen fattade våren 1984. Genom finansieringsmetoden för vuxenstudiestödet är det i praktiken arbetstagarna som har avst~tt en del av sitt löneutrymme för att bekosta studiestödet. Det har tillkommit för att ge förvärvsarbetande realistiska möjlig6 Riksdagen 198-1185. I sam/. Nr 100. Bilaga JO
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heter till studier och det har konstruerats för att ge ersättning för förlorad
arbetsförtjänst. Stödet beviljas av vuxenutbildningsnämnder efter bedömning av de utbildningshehov som är mest angelägna. Prioriteringen sker
inom ramen för tillgängliga resurser och stödet är således inte - till
skillnad från studiehjälpen och studiemedlen - en generell rättighet. Enligt
min mening är det då också rimligt att det särskilda vuxenstudiestödet har
en utformning som främst tar sikte på dem som förlorar sin arbetsinkomst
vid studier. och bland dessa särskilt dem som har försörjningsbörda.
Det särskilda vuxenstudiestödet kan kompletteras med återbetalningspliktiga studiemedel upp till en sådan nivå att stödet totalt motsvarar vad
en person kan få i utbildningsbidrag. Återbetalningsreglcrna bör. som jag
nyss har nämnt, ses över.

12

Kultur i arbetslivet

Att sprida kulturintresset till tler människor är ett viktigt mål för det
kulturpolitiska reformarbetet. Framgången beror på vår förmåga att finna
nya kontaktvägar och arbetsformer som väcker gensvar hos en bred
publik. Kulturaktiviteter i anslutning till arbetslivet har öppnat intressanta
möjligheter i detta avseende. Det är lätt att bygga upp intresse för en ny
verksamhet när denna är förankrad i en vardagsmiljö. Kulturverksamheten
har visat sig vara en tillgång också för de fackliga strävandena att ge
människor möjlighet att påverka sin situation.
Tanken att genom insatser på arbetsplatserna skapa ett större kulturintresse är inte ny. Studiecirkelverksamhet är sedan länge vanlig på många
arbetsplatser. De fackliga studieombudens möjligheter att använda arbetstid till sina uppdrag har medverkat till att studieförbundens verksamhet har
ökat. De tre organisationerna Konstfrämjandet, Litteratulfrämjandet och
Skådebanan, vilka har flera stora folkrörelser bland sina stiftare och intressenter, har lång erfarenhet av att sprida kultur på arbetsplatserna. Konstföreningarna har också en stark förankring där.
Diskussionen om värdet av kultur i arbetslivet har intensifierats på
senare år. Några av de stora fackliga organisationerna och folkrörelserna
har antagit särskilda kulturprogram. Statens kulturråd har i samarbete med
LO, TCO. ABF och TBV genomfört en försöksverksamhet med kultur i
arbetslivet. Eifarenheterna från försöksverksamheten finns redovisade i
tre rapporter.
Kulturrådet lade våren 1984 fram ett förslag till handlingsprogram för
kulturverksamhet på arbetsplatserna kallat Verktyg för förändring (Rapport från kulturrådet 1984: I). Kulturrådets rapport har varit föremål för en
bred remiss. Förslagen och remissinstansernas synpunkter finns redovisade i hi/aga 10.11och10.12 till protokollet i detta ärende.
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Förslagen i kulturrådets rapport är inriktade på att dels ge de fackliga
organisationerna samma rätt att på arbetsplatserna arbeta med kulturfrågor som med vuxenutbildning och fackliga studier. dels förbättra de ekonomiska villkoren för kultur i arbetslivt:t.
Kulturrådets insats för att undersöka vilken roll kulturen kan spela i
arbetslivet har enligt min uppfattning stor betydelse för den kulturpolitiska
debatten och för möjligheterna att föra en demokratisk kulturpolitik. Det
kan vara en uppgift för staten att stimulera tillkomsten av kulturaktiviteter
med anknytning till arbetsplatserna. Ansvaret för verksamhet och utveckling måste dock ytterst vila på de fackliga organisationt:rna och organisationer av det slag som Litteraturfrämjandet, Konstfrämjandet, Skådebanan och Sveriges konstföreningars riksförbund (SKR) utgör.
Statens ekonomiska stöd till verksamheten bör i allt väsentligt ges via de
bidrag som i olika former utgår till folkbildningsarbetet. De statliga insatserna för En bok för alla och för konstbildningsarbetet inom Konstfrämjandet och SKR har motiverats bl. a. med behovet att berika arbetsmiljön med
böcker och bilder. Skådebanan har arbetsplatserna som sitt naturliga arbetsfält. En stor del av de kulturaktiviteter som kan utvecklas i anslutning
till arbetslivet kan stödjas genom bidrag till studiecirklar. Folkhögskolornas korta kurser kan spela en viktig roll när det gäller att sprida goda
erfarenheter och pröva nya metoder. Bidragen till studieförbunden m. m.
- hittills mycket litet utnyttjade för kultur i arbetslivet - kan användas
både generöst och mångsidigt, vilket kan vara till fördel när en ny verksamhet skall sättas i gång. Statens kulturråd, som ansvarar för fördelningen av bidragen till studieförbunden m.m., bör särskilt uppmärksamma
behovet av kulturinsatser på arbetsplatserna.
Kulturrådets utredning Verktyg för förändring innehåller en mängd olika
förslag och uppslag. Dessa presenteras dock inte som delar i ett systematiskt utarbetat arbetsprogram med giltighet under lång tid. Tanken är i
stället att med relativt begränsade insatser främja en utveckling som kan
fortsätta av egen kraft.
I syfte att lägga fast de fackliga organisationernas rätt att på arbetsplatserna arbeta med kulturfrågor föreslår kulturrådet att förtroendemannalagen ges en vidgad tolkning. De fackliga organisationerna har i olika sammanhang fört fram krav på olika ändringar i förtroendemannalagen, vilka
ännu inte genomförts. Enligt min mening bör därför frågan om en vidgning
av förtroendemannalagen när det gäller kulturfrågor behandlas i det bcredningsarbete på arbetsrättens område som pågår inom arbetsmarknadsdepartementet. Jag har i denna fråga samrått med chefen för detta departement. Kulturrådet föreslår också att en lag införs om tillträde till arbetsplatserna för kulturverksamhet. Med hänvisning till synpunkterna i
remissvaren bedömer jag att en sådan lag inte behövs i nuläget.
Mot den redovisade bakgrunden är det naturligt att den statliga insatsen
för att stimulera kultur i arbetslivet koncentreras till åtgärder i syfte att få i
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gång en utvecklingsprocess i vilken många medverkar. Mina förslag berör
sex olika områden.

12.1 Arbetsplatsbibliotek
En viktig insats i ett kulturarbete på arbetsplatser är att inrätta arbetsplatsbibliotek. Olika undersökningar visar att arbetsplatsbiblioteken har
medfört att läsandet har ökat hos nya grupper. Utbyggnaden av sådana
• bibliotek är i första hand en uppgift på lokal nivå. där företagen. de fackliga
organisationerna och kommunerna bör ta ett gemensamt ansvar. Det bör
ligga i företagens intresse att ekonomiskt stödja tillkomsten och driften av
arbetsplatsbibliotek. Jag ämnar föreslå regeringen att under våren 1985
lägga fram en proposition med anledning av folkbiblioteksutredningens <U
1979: 17) och 1982 års bokutrednings CU 1982: 02) betänkanden. I den avser
jag att lägga fram förslag om hur staten genom ökat stöd till försök och
projekt av skilda slag skall stödja ett ökat engagemang från företags och
kommuners sida i biblioteksverksamheten på arbetsplatserna.
I detta sammanhang vill jag erinra om att riksdagen nyligen har antagit
de förslag som regeringen har lagt fram i propositionen om förnyelsefonder. m. m. (prop. 1984/85: 86, FiU 9, rskr 108). Förnyelsefonder får
användas för att finansiera utbildning av anställda hos berörda företag
samt för forsknings- och utvecklingsarbete. Häri borde kunna inrymmas
också viss biblioteksverksamhet som har samband med utbildningsinsatser.
Litteraturfrämjandet har noterat stora framgångar med att sprida böcker
på arbetsplatserna, i första hand En bok för alla. På många håll har
ut vecklats ett samspel mellan biblioteksverksamhet och bokförsäljning.
Litteraturfrämjandets arbetsplats verksamhet som bedrivs i samarbete med
bokombud och fackliga organisationer är ett centralt inslag i kulturverksamheten i anslutning till arbetslivet. För att vinna fler bokläsare och
bokköpare är det viktigt att Litteraturfrämjandet ytterligare förstärker sin
verksamhet på arbetsplatserna.

12.2 Konst på arbetsplatsen
Alla människor möter ett övertlöd av bilder i det dagliga livet. Konstnärligt goda bilder har ofta svårt att nå ut i ett bildflöde. där reklambilder eller
annat massproducerat bildmaterial dominerar. Därför behövs det en konstbildande verksamhet. Konstfrämjandet har sedan l 940-talet byggt upp en
verksamhet, som täcker arbetsplatser över hela landet. Verksamheten är
inriktad på konstbildningsarbete och förmedling av grafisk konst. På
många större arbetsplatser finns också en konstförening, totalt ca 1600
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föreningar. Flertalet drivs av anställda. som skaffar sig kunskaper genom
de kurser och studiecirklar som anordnas av SKR. Konstfrämjandet och
SKR bedriver ett viktigt arbete med utställningar och studier. Detta förtjänar ökat statligt stöd.

12.3 Konstnärlig utsmyckning i arbetsmiljön
Staten har under snart 50 år avsatt särskilda medel för konstnärlig
utsmyckning av lokaler för statliga arbetsplatser. Kommuner och landsting
avsätter stora summor för konstförvärv. Många företag har tagit hjälp av
konstnärer för att utforma en bättre arbetsmiljö för sina anställda.
Förutom att förse statens byggnader med konst har statens konstråd till
uppgift att lämna stat. kommuner och allmänhet information och råd om
konsten i offentlig miljö. Konstrådet har t.ex. tillsammans med bostadsstyrelsen informerat om de regler och de möjligheter som finns när det
gäller konstnärlig utsmyckning och gestaltning av bostadsmiljöer. En liknande insats bör konstrådet kunna göra gentemot arbetsgivare utanför den
offentliga sektorn. Konstrådet har genomfört intressanta utsmyckningsprojekt på statliga industriarbetsplatser. Information om dessa kan berika
debatten om arbetsmiljöns utformning.

12.4 Industriminnesvårdsprojekt
Intresset växer för att utforska arbetets historia. Många studiecirklar på
temat Gräv där du står och många arbctarspel har gett kunskaper om
förhållandena i arbetslivet. Detta har gett insikter om att arbetets historia
inte bara är teknikhistoria utan framför allt en skildring av människans
insatser och upplevelser på arbetsplatser. Bildandet av Stiftelsen Arbetets
museum i Norrköping har en stor betydelse i detta sammanhang. Det
statliga bidraget till Arbetets museum är en viktig del av statens åtgärder
för att främja kulturaktiviteter i de fackliga organisationerna. Jag har för
nästa budgetår beräknat en ökning av bidraget med 2.5 milj. kr. Därmed
skulle statens bidrag uppnå den av mig förutsatta nivån 5 milj. kr. En av
museets uppgifter är att stimulera det lokala arbetet kring olika industriminnesvårdsprojekt. I många lokala fackliga organisationer finns ett livligt
intresse för att engagera sig i såväl studier som bevarandeinsatser. För
detta krävs hjälp av biblioteken, arkiven och kulturminnesvården. Det bör
vara en uppgift för statens kulturråd att i samarbete med Arbetets museum
informera och vägleda de fackliga organisationerna i deras engagemang i
industriminnesvårdsprojckt.
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12.5 Skådebanan
Skådebanan har bedrivit ett pionjärarbete för kulturen på arbetsplatserna. Inom Skådebanan finns e1farenhet om metoder att nå en ny publik.
Dessa erfarenheter hör utnyttjas för fortsatta insatser på arbetsplatserna.
Swten ger stöd till sju regionala skådebanor i landet. Riksskådebanans
verksamhet bedrivs så gott som uteslutande med statliga medel. Det bör
vara en huvuduppgift för Riksskådebanan att ägna sig åt metodutveckling
och informationsspridning genom att koncentrera skådebanornas arbete på
att vidga intresset för teater och andra kulturarrangemang.

12.6 Internationellt erfarenhetsutbytc
Åren 1975-1978 deltog Sverige genom statens kulturråd i ett internationellt projekt inom UNESCO om kultur och arbetsliv. Därigenom gavs
intressanta erfarenheter och viktiga bidrag till den svenska debatten. Det
kan finnas anledning att åter samla erfarenheter från de länder där kulturella aktiviteter i arbetslivet är mer utvecklade än i Sverige. Detta bör vara en
uppgift för statens kulturråd.

Resurser
De insatser som i detta sammanhang ankommer på statens konstråd och
statens kulturråd bör kunna genomföras inom ramen för de resurser som
dessa organ redan förfogar över. Jag återkommer till regeringen beträffande de uppdrag som behöver ges. Vidare återkommer jag i samband med
den tidigare nämnda propositionen beträffande de resurser, som - utöver
vad förnyelsefonderna kan bidra med i sammanhanget - behövs för verksamheten med arbetsplatsbibliotek. För Arbetets museum har en ökning
av bidraget med '.!,5 milj. kr. beräknats under anslaget Bidrag till vissa
museer. Under anslaget Bidrag till kulturverksamhet inom organisationer
m. m. har ytterligare 2 milj. kr. beräknats för aktiviteter inom bl. a. de s. k.
främjandeorganisationerna. Det bör ankomma på regeringen att fördela
dessa medel. Vid fördelningen bör prioritet ges åt verksamheten med
konstutställningar på arbetsplatsen, som enligt min mening är eftersatt.
Vidare bör stor hänsyn tas till hur väl aktiviteten är lokalt förankrad och i
vilken utsträckning de medlcmsorganisationer som står bakom organisationerna med främjande uppgifter är villiga att engagera sig.
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13 Den nya mediesituationen och behovet av en aktiv
kulturpolitik
Ny medieteknik som för bara några år sedan var helt oprövad börjar 1iu
steg för steg tas i bruk. Videoapparater finns i vart sjätte hushåll. Kabelnät
byggs på många platser. Ett antal satellitsändningar är redan tillgängliga
och fler är att vänta.
Regeringen har med stöd av en lag (1984: 115) om försöksverksamhet
med särskild trådsändning kunnat medge tillstånd att i kabelnät på ett
trettiotal orter ta emot sändningar från kommunikationssatelliter. Sveriges
Television AB har inom ramen för sitt sändningstillstånd medgett en försöksverksamhet med lokala TV- sändningar i kabelnät. också detta på ett
trettiotal orter. I vissa fall sänds såväl satellitprogram som lokala program i
ett och samma kabelnät.
Den nya tekniken öppnar en rad nya möjligheter. Genom satellitsändningar blir det möjligt att ta del av utländska TV- program som. även om
språksvårigheter oftast verkar hindrande, kan ge ett intressant nytillskott
till vårt nuvarande programutbud. I lokala programsändningar kan utrymme ges åt lokala kulturinslag. politisk debatt och program som speglar
organisationslivet på orten. Detta kan ytterligare öka mångfalden och
attraktionskraften i programutbudet. De nya möjligheterna kan dock inte
anammas reservationslöst. Mycket tyder på att ett flertal av de nya satellitkanalerna kommer att innehålla ett utslätat, kommersiellt präglat utbud.
Erfarenheter av lokal programproduktion i samband med olika när-TV-försök visar att TV-mediet för lokalt bruk än så länge är både kostsamt och
svårhanterligt.
Den verksamhet med kahel-TV som nu förekommer är. som jag tidigare
har påpekat, baserad på försökslagstiftning resp. tillfälliga medgivanden
från Sveriges Television. Det är önskvärt att så snart som möjligt finna mer
permanenta regler för verksamheten. Massmediekommitten (U 1982: 07)
lämnade i augusti i betänkandet (SOU 1984: 65) Via satellit och kabel
förslag till hur ett sådant regelsystem bör se ut. Förslaget har varit på
remiss och frågan bereds f.n. inom regeringskansliet. Det är min avsikt att
under våren 1985 föreslå regeringen att lägga fram ett förslag för riksdagen
i denna fräga.
Med Betal-TV erbjuds bl. a. en ny finansieringsmetod för televisionen.
Tanken är att ett attraktivt utbud - mest film, underhållning och sport skall erbjudas en betalningsvillig publik via en särskild kanal. Sveriges
Radio har visat intresse av att ta ansvaret för en sädan programverksamhet
vid sidan av den ordinarie TV-verksamheten.
Regeringen har genom beslut den 25 oktober 1984 uppmanat Sveriges
Radio att niirmare precisera vad en försöksverksamhet med Betal-TV
skulle innebära. Regeringen har därvid redovisat vissa målsättningar och
krav.
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Ett viktigt krav är att programverksamheten i allmäntelevisionen alltså TV 1 och TV 2 - inte skadas av introduktionen av Betal- TV. Ett
annat krav är att den nya verksamheten på sikt ger sådan ekonomisk
avkastning att den inte blir en belastning för den verksamhet som finansieras med mottagaravgifter. Det är vidare ett önskemål att verksamheten
med Betal-TV - åtminstone på sikt - får en sådan geografisk spridning att
alla hushåll ges möjlighet att ansluta sig.
Det finns en uppenbar risk att den ambition om regional jämlikhet som
hittills har präglat radio- och TV-verksamheten kommer att slås sönder i
den nya mediesituationen. Ett attraktivt programutbud kan komma att
förbehållas de delar av befolkningen som bor i tätorter.
En sådan utveckling bör motverkas, i första hand genom att allmäntelevisionen ges sä goda ekonomiska villkor att den kan konkurrera med ett
attraktivt programutbud som kan locka en stor publik till kvalificerade
film-, nöjes- och sportprogram och samtidigt erbjuda kvalitetsprogram
riktade till mera begränsade grupper. Den svenska allmänheten bör erbjudas ett brett programutbud präglat av mångsidighet, kvalitet, saklighet och
opartiskhet samt ansvar för det svenska kulturlivet.
Avtalen mellan stuten och bolagen inom Sveriges Radio-koncernen
löper ut den 30 juni 1986. Moderbolaget, Sveriges Radio AB. har i en
skrivelse till regeringen den 15 november 1984 redovisat sina överväganden och förslag inför en ny avtalsperiod. För att förbereda denna kommer
jag inom kort att tillkalla en beredning med representanter från samtliga
riksdagspartier. Det är min förhoppning att en bred enighet skall kunna nås
kring frågan om hur ett nytt eller nya avtal mellan staten och Sveriges
Radio-koncernen skall utformas.
I en alltmer internationell medievärld ökar intresset för ett nordiskt
TV-samarbete. Nordiska ministerrådet har med deltagande av de finländska, isländska, norska och svenska regeringarna nyligen avslutat studiefasen av ett nordiskt radio- och TV- samt telesamarbete baserat på
överföring via ett satellitsystem. Ett förslag i frågan kan komma att redovisas vid Nordiska rådets möte i Reykjavik i mars 1985.
Den nya mediesituationen och de möjligheter denna skänker får inte
tillåtas äventyra den fortsatta existensen av redan etablerade massmedier.
Jag tänker då i första hand på duppressen. som spelar en mycket central
roll i den demokratiska processen. Det är viktigt att även i den nya
mediesituationen skapa förutsättningar för en presstruktur som präglas av
konkurrens och mångfald. Ett led i denna strävan är den förstärkning av
produktionsbidraget till dagstidningar som jag senare kommer att föreslå
under anslaget Stöd till dagspressen. Jag vill dock understryka att bredden
och mångfalden i tidningsutbudet till stor del beror av branschens möjligheter att genomföra rationaliseringar och kostnadsdämpande åtgärder.
Femte pressutredningen (U 1983:01) arbetar bl.a. med den viktiga frågan om hur kostnaderna för tidningsutgivningen skall kunna begränsas
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genom ökad samverkan tidningsföretagen emellan. Utredningen skall ha
avslutat sitt arbete den I april 1985. Det är min avsikt att därefter föreslå
regeringen att i enlighet med riksdagens beslut (KLJ 1983/84: 17. rskr 163)
låta en parlamentarisk pressutredning fortsätta utredningsarhetet och företa en förutsättningslös översyn av hela presstödssystemet.
1982 års film- och videoavtal. som är slutet mellan staten och organisationer inom film- och videobranscherna. är det viktigaste verktyget för
statens politik på filmområdet. Avtalet gälkr i nio år och upphör att gälla
den 30 juni 1991. I avtalet finns emellertid intaget två kontrollstationer.
När avtalet har varit i kraft i tre resp. sex år får varje part i avtalet påkalla
överläggningar med övriga parter om villkoren i avtalet. Den första kontrollstationen infaller under år 1985. Vid detta tillfälle kan alltså regeringen, liksom övriga avtalsparter. föra fram förslag om ändringar av avtalets
regler.
Som jag har redovisat under avsnittet Kultur i skolan avser jag senare
föreslå regeringen att låta utreda om det går att genomföra en allmän
förhandsgranskning av videogram.
Minoritetsgrupper har ofta svårt att genom det ordinarie massmedieutbudet få del av nyheter och upplevelser. Dessa grupper bör därför ges
alternativa möjligheter.
På handikappområdet har sedan några år bedrivits en försöksverksamhet med taltidningsutgivning. Taltidningskommitten (LJ 1982: 05) som ansvarar för denna verksamhet, har i betänkandet (Os U 1984: 81 Stöd till
radio- och kassettidningar redovisat förslag om hur verksamheten bör
föras vidare. Förslaget har remissbehandlats. Jag har för avsikt att under
våren 1985 föreslå regeringen att i en särskild proposition till riksdagen
redovisa regeringens ställningstaganden i denna fråga.
Taltidningskommitten har även i uppdrag att undersöka möjligheterna
till nyhetsförmedling för utvecklingsstörda. På kommittens initiativ har
nyligen startat en försöksverksamhet med utgivning av Nyhetstidningen 8
sidor. Försöket skall pågå under ytterligare ett och ett halvt år.
För döva och hörselskadade spelar videogrammet samma roll som talboken samt radio- eller kassettidningen för synskadade. En särskild utredare
(U 1983: 02) har nyligen överlämnat betänkandet (Os U 1984: 18) Videogram för döva med förslag rörande förutsättningarna för och utformningen
av framtida statliga insatser på detta område. Betänkandet remissbehandlas f.n. I avvaktan på resultaten av beredningen av denna fråga bör medelsanvisningen för produktion av videogram för döva förstärkas.
Invandrarpolitiska kommitten IA 1980: 04, IPOKJ har i sitt slutbetänkande <SOU 1984: 58) Invandrar- och minoritetspolitiken föreslagit bl. a.
hur stödet till invandrarnas organisationer och tidningar skall utformas i
framtiden. Statsrådet Gradin och jag ämnar senare återkomma till regeringen med förslag till principiella ställningstaganden i dessa frågor.
Jag har tidigare starkt betonat vikten av att massmedierna tar ett kultur-
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politiskt ann·ar. Jag tänker därvid givetvis i första hand på Sveriges Radio.
Programföretagen inom Sveriges Radio-koncernen är för många människor den viktigaste förmedlaren av upplevelser från teater, dans, musik
och film. Företagen har i första hand ett förmedlingsansvar. men i fråga om
t.ex. film och mw;ik har de också ett betydande produktionsansvar.
Det är emellertid viktigt att understryka att det konstnärliga arbetet
aldrig får göras helt beroende av de nya mediernas förutsättningar och
krav. Den levande kulturen måste i första hand få fungera i sin egen miljö
och på sina egna villkor. Teater, dans och musik hör naturligt ihop med
scen och salong. Film skall produceras för att i första hand visas på
biografer.
Konsten utvecklas genom publikkontakten och människors kulturintresse vidgas genom den direkta kontakten med konstnärligt skapande.
Det levande kulturlivet utgör den breda bas från vilken de nya medierna
hämtar ideer och inspiration. Därför kan mediepolitiken aldrig bedrivas
framgångsrikt utan stödet från en aktiv kulturpolitik.
Mot den bakgrunden har jag funnit det angeläget att - trots den kärva
ekonomiska situationen - föreslå ett antal nya satsningar på kulturområdet. Kulturverksamheten bör i ökad utsträckning förankras i och utgå från
de miljöer där människor känner sig hemma. Därför föreslår jag insatser
för att öka kulturens ställning i skolorna och på arbetsplatserna. Ett viktigt
moment i kulturpolitiken är att främja decentralisering av verksamheter
och beslutsfunktioner inom kulturområdet. För att förstärka kulturvcrksamheten i bl. a. underförsörjda regioner föreslår jag ökade resurser till de
regionala teatrarna och museerna. Som jag framhöll i förra årets budgetproposition är det angeläget att kulturinstitutionerna kan agera självständigt gentemot intressen utifrån. Liksom förra året föreslår jag därför i årets
budgetförslag bl. a. väsentliga modifieringar vad gäller tillämpningen av
huvudförslaget.

14

Världsungdomsåret

FN: s generalförsamling antog hösten 1979 en resolution (34/151) i vilken
år 1985 proklamerades som internationellt ungdomsår. Undomsårets teman är delaktighet, utveckling och fred.
Syftet med världsungdomsåret är att skapa ökad uppmärksamhet kring
ungdomars situation, att medverka till att stärka deras delaktighet i samhället samt att öka deras kunskaper och medvetande om gnmdläggande
mänskliga rättigheter. utvecklingsfrågor och fredssträvanden.
I Sverige pågår redan en omfattande verksamhet med denna inriktning. I
oktober 1983 tillsattes en beredningsgrupp med företrädare för olika berörda departement och en bred representation för organisationslivet. Bered-
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ningsgruppens viktigaste uppgift är att planera och fora ut ideer och förslag
till verksamheter som kan få genomslag lokalt framför allt under kampanjäret 1985.
De aktiviteter, som initieras med anledning av ungdomsåret, sker i stor
utsträckning inom ramen för ordinarie medelstilldelning. Beredningsgruppen disponerar dessutom för en treårsperiod en totalram om 30 milj. kr. för
särskilda försöks- och utvecklingsprojekt.
Det är enligt min mening viktigt att arbetet i anslutning till världsungdomsåret får sin tyngdpunkt i lokala aktiviteter. Det är i ungdomarnas
vardag det skall märkas att 1985 är FN:s viirldsungdomsår. För Sveriges
del kommer verksamheten i huvudsak att inriktas pii utvecklingsarbete på
lokal nivå. Syftet är bl. a. att föreningslivet skall ges möjlighet att utvecklas
och förnyas så att föreningarna kan nå nya ungdomsgrupper. Det handlar
också om att finna former för samverkan mellan statliga myndigheter.
kommunala förvaltningar och föreningslivet. Syftet är att genom utvecklingsarbete förbättra barns- och ungdomars uppväxtvillkor i deras vardagsmiljö, i skolan, på fritiden och i bostadsmiljön. Beredningsgruppen skall
dokumentera och sprida goda erfarenheter av verksamheten i anslutning
till ungdomsåret.
Verksamheter som startar under världsungdomsåret bör inte bli isolerade företeelser av mera tillfällig karaktär. Ungdomsåret bör i stället bidra till
att insatser för ungdomar inom befintliga resurser och verksamheter samordnas och ges en speciell uppmärksamhet och därmed också genomslagskraft. Därigenom kan världsungdomsåret bidra till att även mer långsiktigt
ett ökat utrymme skapas för ungdomsinsatser i den ordinarie verksamheten inom olika områden.
De särskilda medel på 30 milj. kr. som avsatts för ungdomsårsprojekt
fördelas på tre huvudgrupper: barn- och ungdomsorganisationernas eget
försöks- och utvecklingsarbete, arbete inom organisationer som studieförbund, handikapp- och invandrarorganisationer, freds- och miljörörelsen
samt slutligen lokala utvecklingsprojckt. De sistniimnda genomförs i några
kommuner där föreningsliv och kommunala förvaltningar samverkar för
att förbättra ungdomarnas uppväxtvillkor i ett bostadsområde eller i hela
kommunen.
Intresset har varit mycket stort: ansökningar som motsvarar över 600
projekt har lämnats in och hittills har projektmedel fördelats till ett hundratal föreningar och organisationer. Det är särskilt glädjande att så många
lyft fram projekt som syftar till att utveckla ungdomars egen fantasi och
skaparglädje t.ex. i form av teater och musik. Men många projekt handlar
också om att ungdomarna i ett bostadsområde eller på mindre orter söker
sig tillbaka för att finna sina rötter i ortens historia. Ett genomgående tema
i ansökningarna är att barn och ungdomar skall ges uppgifter och ansvar i
sin vardagsmiljö.
En verksamhet jag särskilt vill nämna är Elevorganisationens planer att
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tillsammans med motsvarande organisationer i de övriga nordiska länderna
genomföra en operation dagsverke till förmån för elever i södra Afrika.
Inte minst under världsungdomsåret är det värdefullt att svenska elever på
olika sätt kan visa sin solidaritet med skolungdom i tredje världen. Denna
insats är en utmärkt illustration till världsungdomsårets huvudtema delaktighet. utvel'.kling och fred. Operation dagsverke kan också på ett konkret
sätt i skolans undervisning åskådliggöra ungdomars situation i andra delar
av världen. Jag utgår ifrån att kommuner och skolor ger stöd till eleverna.
så att denna verksamhet kan genomföras.
Det finns g(•da förutsättningar för alt 1985 skall kunna bli ett mycket
intressant ungdomsår. Flera utredningar och arbetsgrupper kommer att
resultera i konkn:ta förändringar under loppet av året. Vid sidan av beredningsgruppens arbete pågår också ett projekt som syftar till att utveckla
fritidsgårdarna. En särskild projektgrupp disponerar 30 milj. kr. av arvsfondsmedel för detta ändamål. Vidare har ytterligare 30 milj. kr. avsatts för
ett utvecklingsarbetc inom idrottsrörelsens barn- och ungdomsverksamhet. Dessa två projekt har redovisats utförligare under socialdepartementets huvudtitel. Sammanlagt har regeringen avsatt 90 milj. kr. av arvsfondsmedel för att stimulera till ett arbete för och med ungdomar. Dessa
insatser utgör ett viktigt komplement till det reformarbete som i övrigt äger
rum och som ingår i strävandena att skapa goda uppväxtvillkor och möjlighet till delaktighet för ungdomarna framför allt genom att säkra ungdomars
rätt till arbete och utbildning.

15

Språk- och kulturarvsutredningen m. m.

15.1 Inledning
Den invandring som Sverige haft sedan 1960-talet kräver särskilda insatser från samhällets sida på en rad områden. inte minst inom utbildningsdepartementets område.
De övergripande mål för invandrar- och minoritetspolitiken som riksdagen antog år 1975 (prop. 1975: 26, InU 6, rskr 160) formulerades utifrån
principerna jämlikhet, valfrihet och samverkan. Den år 1980 tillkallade
invandrarpolitiska kommitten (IPOK) har, enligt tilläggsdirektiv år 1983.
bl. a. haft till uppgift att föreslå vissa preciseringar i de övergripande
målen. i synnerhet valfrihetsmålct. och att överväga ett nytt system för
statligt stöd för minoritetspolitiska insatser med tyngdpunkt på kultur- och
informationsfrågor samt stöd till invandrarnas organisationer. Kommittens
slutbetänkande (SOU 1984:58) Invandrar- och minoritetspolitikcn har remissbehandlats och bereds f.n. inom regeringskansliet.
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Statsrådet Gradin och jag ämnar senare i vår återkomma till regeringen
med förslag till principiella ställningstaganden i fråga om hur stödet till
invandrarnas organisationer och tidningar skall utformas i framtiden. Andra frågor som berör insatser för invandrare på kultur- och mediaområdena
avser jag att behandla i samband med bl. a. den särskilda proposition om
litteratur- och biblioteksfrågor som jag avser att senare föreslå regeringen
att lägga fram för riksdagen vid detta riksmöte.
Samhället har sedan mitten av 1960-talct genom olika insatser givit stöd
till invandrarnas undervisning. En uppföljning för skolans del av 1975 års
beslut om de invandrarpolitiska målen gjordes genom hemspråksreformen,
vilken trädde i kraft år 1977 (prop. 1975176: 118. UbU 33. rskr391 och prop.
1976177: 22, UbU JO. rskr 11 l ). Genom denna reform slogs fast principerna
för undervisningen av elever med annat hemspråk än svenska.
Genom hemspräksreformen blev kommunerna skyldiga att anordna
hemspråksundcrvisning för de elever i grundskolan och gymnasieskolan
för vilka ett annat språk än svenska utgör ett levande inslag i deras
hemmiljö och vilkas föräldrar eller vårdnadshavare begär det. I prop.
1975/76: 118 (s. 79) uttalades att detta normalt förutsätter att minst en förälder/vårdnadshavare har ett annat språk än svenska som sitt modersmål
och använder det språket i sitt umgänge med barnet. Vidare uttalades att
insatser i förskolan och på grundskolans låg- och mellanstadier bör prioriteras eftersom personlighetsutvecklingen hos barnen i de åldrarna är beroende av goda kommunikationsfärdigheter. Barn i dessa åldrar måste få
möjligheter att fastlägga och utveckla sitt första språk. hemspråket, för att
kunna uppnå en aktiv tvåspråkighet. För förskolan innebar hemspråksreformen att statsbidrag infördes till kommunerna för de fem- och sexåringar
som får hemspråksträning inom barnomsorgen.
Hemspråksreformen innefattade också beslut om stödundervisning i
svenska samt om utbildning av och tjänster som hemspråkslärare.
Insatserna inom förskola och ungdomsskola har åtföljts av åtgärder
inom vuxenutbildning och i fråga om läromedel för olika utbildningsformer. Försöksverksamhet med jämkade timplaner på grundskolans lågoch mellanstadier i form av hemspråksklasser och sammansatta klasser
har medgivits av regeringen sedan läsåret 1979/80. Med hemspråksklass
avses i princip en vanlig klass med ett gemensamt hemspråk som inte är
svenska. Sammansatt klass är i princip en vanlig klass där ca hälften av
eleverna har svenska som hemspråk och ca hälften har ett annat gemensamt hemspråk.
Antalet deltagare i hemspråksundervisningen har ökat starkt. I grundskolan hart.ex. antalet elever ökat från 18499 läsåret 1974175 till 56336
läsåret 1983/84. Antalet hemspråksklasser och förberedelseklasser med
gemensamt hemspråk ökade under samma period från drygt 100 till drygt
600. Med förberedelseklass avses en tillfällig klass med ctC gemensamt
eller med flera andra hemspråk än svenska. Härtill kommer ca 320 sam-
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mansatta klasser. Antalet hemspråksklasser har de båda senaste läsåren
sjunkit något medan antalet sammansatta klasser ökat. I den svenska
grundskolan undervisas f. n. i ett 60-tal hemspråk.
Mot bakgrund av bl. a. erfarenheterna av 1970-talets åtgärder vad gäller
hemspråksundervisningens utveckling och invandrarelevernas situation
efter grundskolan bemyndigade regeringen år 1981 dåvarande statsrådet
Tillander att tillkalla en särskild utredare 1rned uppgift att dels analysera
olika frågor som aktualiserats på skolområdet och inom vuxenutbildningen
med hänsyn till målen för invandrar- och minoritetspolitiken, dels avge
förslag till förändringar (Dir.1981: 49).
Utredningen, som antog namnet språk- och kulturarvsutredningen
<SKU), överlämnade i oktober 1983 sitt huvudbetänkande (SOU 1983: 57)
Olika ursprung - Gemenskap i Sverige. Utbildning för språklig och kulturell mångfald och delbetänkandet <SOU 1983: 58) Kunskap för Gemenskap
- Läromedel för språklig och kulturell mångfald. Båda betänkandena har
remissbehandlats. Till protokollet i detta ärende bör fogas som bilaga 10. 7
en sammanfattning av betänkandena och som bilaga 10.8 en sammanställning av remissyttrandena.
I det följande behandlas vissa förslag i utredningen som har en mer
principiell karaktär. Chefen för utbildningsdcpartementet är därvid föredragande såvitt avser frågorna under punkterna 15. 7, 15.8 och 15.9.

15.2 Interkulturell undervisning för en gemensam framtid
SKU har föreslagit att riksdagen skaJI uttala en principiell syn på interkulturell undervisning som grund för åtgärder inom utbildningsväsendet.
Vidare har SKU föreslagit att utvecklingsarbete rörande innehåll i och
metoder för interkulturell undervisning snarast skall komma till stånd.
Mot bakgrund av den utveckling mot ett flerspråkigt och mångkulturellt
samhälle som invandringen och den förda invandrarpolitiken inneburit
menar SKU att det är nödvändigt att förändra skolans arbete. Det måste
anpassas till den förändrade situationen för att bl. a. bidra till att förhindra
och förebygga uppkomst av fördomar och negativa attityder och för att
åstadkomma positiva attitydförändringar.
I SKU framhålls vidare att ökad kännedom om andra kulturers innehåll
och även om den svenska kulturen och dess värderingar inte får upplevas
som ett hehov bara för invandrartäta kommuner och skolor. där kulturfrågorna lätt kan aktualiseras och anknytas till egna erfarenheter. Den interkulturella undervisningen angår varje harn och varje vuxen i skolan - och
även samhället utanför skolan - även om det saknas invandrare i skolan
eller i det omgivande samhället. Det interkulturella synsättet kan också ge
1

Generaldirektören Birgitta Ulvhammar.

Prop. 1984/85: 100

Bilaga JO

Utbildningsdepartementet

95

nya och nödvändiga impulser för en internationalisering av undervisningen.
SK U: s allmänna utgångspunkter stöds av flertalet remissinstanser som
yttrat sig i frågan. Flera instanser betonar vikten av informations- och
utvecklingsarbete.
Jag ansluter mig till SKU:s allmänna utgångspunkter avseende ett interkulturellt synsätt i undervisningen. Jag har heller inget att erinra mot att ett
utvecklingsarbete inleds inom ramen för tillgängliga resurser. I sammanhanget vill jag göra följande förtydliganden.
Undervisning ur ett interkulturellt perspektiv bör bl. a. syfta till att
åstadkomma positiva attitydförändringar och motverka negativa attityder
och fördomar inte bara hos majoritetsbcfolkningen utan också hos olika
etniska minoritetsgrupper. Undervisningen bör också syfta till att öka
förståelsen och den ömsesidiga respekten för olika kulturellt betingade
förhållningssätt.
Detta ligger givetvis i linje med skolans mål och riktlinjer, enligt vilka
skolan skall vara öppen för att skiljaktiga värderingar och åsikter framförs.
Samtidigt bör understrykas att skolan enligt t. ex. 1980 års läroplan för
grundskolan (Lgr 80) medvetet skall verka för det demokratiska samhällets
grundläggande värderingar och fostra eleverna till att respektera dem.
Ett interkulturellt perspektiv på undervisningen kan inte ses som något
som genomförs vid en viss tidpunkt. I stället kommer det - alltefter
erfarenheter - i ett längre tidsperspektiv in som en aspekt i bl. a. personalutbildning och läromedel. Ett interkulturellt synsätt förutsätter inte särskilda resurser eller ett eget ämne eller ändringar i kursplaner. Ett sådant
synsätt bör innefattas i skolans verksamhet oavsett resursnivå och beaktas
inom ramen för befintliga ämnen och kursplaner.
Den försöksverksamhet med kulturkunskap i gymnasieskolan som bedrivs fr. o. m. detta läsår efter förslag i prop. 1983/84: 100 bil. 10 (s. 130) bör
kunna ses som en del i utvecklingen av ett interkulturellt synsätt i undervisningen. Utvärdering av försöksverksamheten bör kunna ge värdefulla
erfarenheter för den fortsatta inriktningen.

15.3 Innebörden av aktiv tvåspråkighet i undervisningen m. m.
Enligt direktiven har utredningen bl. a. haft i uppdrag att "precisera
innebörden av aktiv tvåspråkighet i undervisningen".
SKU föreslår att begreppet aktiv tvåspråkighet i undervisningen ges
innebörden funktionell tvåspråkighet. Med funktionell tvåspråkighet avser
SKU att man skall kunna förstå två språk och i tal och skrift kunna leva
och verka i två kulturer. De båda språken skall kunna utnyttjas aktivt i
olika situationer med en naturlig funktionsfördclning mellan språken.
I likhet med vad som uttalades i hcmspråkspropositionen (prop.
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1975176: 118) framhåller SKU att aktiv tvåspråkighet är ett mål som inte
kan uppnås enbart med hjälp av skolans insatser eller redan under skoltiden.
Förslaget tillstyrks av flertalet remissinstanser. Några påpekar dock att
termen inte får innebära en sänkt ambitionsnivå. Andra anser att utredningen gjort en realistisk precisering. Länsskolnämnden i Stockholms län
menar att begreppet skulle innebära ett principiellt accepterande av en
omfattande möjlighet till undervisning i hemspråksklasser. vilket är praktiskt genomförbart endast för några få språk och kommuner. Nämnden
förordar dock aktiv tvåspråkighet som grund för den framtida planeringen.
Det gör också länsskolnämnden i Göteborgs och Bohus Hin. som anför att
målet bör sättas så högt att varje individ skall kunna nå den språkliga nivå
som motsvarar individens förmåga och strävan.
Av remissyttrandena framgtir att det råder osäkerhet om innebörden i
den av utredningen föreslagna preciseringen av begreppet aktiv tvåspr<lkighet.
Det ena eller andra språkets funktion är olika beroende på situation och
sammanhang. Vad som är funktionella kunskaper i ett språk kan alltså inte
definieras entydigt.
Mot denna bakgrund anser jag att det f. n. inte är möjligt att finna en
entydig tolkning av innebörden i begreppet aktiv tvåspråkighet i undervisningen. Skolans åtgärder måste utgå från elevernas individuella förutsättningar. Det övergripande målet för skolans hemspråksundcrvisning och
undervisning i svenska som andra språk bör alltjämt vara att främja aktiv
tvåspråkighet.
Termen svenska som andraspråk har av utredningen föreslagits ersätta
det tidigare uttrycket svenska som främmande språk. Jag ansluter mig till
detta förslag och kommer i fortsättningen att använda denna term.
Undervisningen av elever med annat hemspråk än svenska hör syfta till
att stödja elevens språkutveckling med förankring i det egna modersmålet.
Detta förutsätter normalt att barnet har etablerade kunskaper i ett annat
språk än svenska genom att minst en förälder/vardnadshavare har detta
språk som sitt modersmål och använder det i sitt umgänge med barnet.
SKU framhåller att en allt större andel av barnen till invandrade föräldrar är födda i Sverige och kan förväntas stanna här. Det är alltså för det
svenska samhället de skall förberedas. En förutsättning för att en invandrarclev skall klara sig i det svenska samhället. såväl i fortsatta studier som i
arbetslivet. på samma villkor som svenska elever är givetvis att han/hon
har goda kunskaper i svenska. Kunskaperna i svenska är enligt min mening
direkt avgörande för individens möjligheter att fritt välja uthildning och
yrkcsinriktning och för delaktighet i samhällslivet i Sverige.
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15.4 Rätten till hemspråksundervisning m. m.
15.4.1 Benämningen

SKU föreslår att termen hemspråk i fortsättningen används som samlingsbcnämning för undervisning på invandrarelevernas språk och att man
där så är möjligt använder språkets namn på samma sätt som svenska
används som enda benämning för svenska som modersmål.
Flertalet remissinstanser är positiva till förslaget, vilket jag biträder.

15.4.2 Rätten till hemspråksundervisning

SK U föreslår att rätten till hemspråksundcrvisning alltjämt skall vara
knuten till det språk som är ett levande inslag i barnets hemmiljö, att rätten
skall begränsas till ett språk för varje elev och att regeringen skall utfärda
riktlinjer till stöd för kommunerna avseende bl. a. vilka elever som skall
omfattas av rätten till hemspråksundervisning.
Några remissinstanser efterlyser klarare preciseringar av innebörden i
uttrycket "ett levande inslag i barnets hemmiljö". Flertalet remissinstanser som yttrat sig är positiva till förslagen om begränsning till ett språk och
utfärdande av riktlinjer.
Socialstyrelsen (SoSJ, skolöverstyrelsen (SÖ), statens invandrarverk
(SIV), länsskolnämnden i Stockholms län samt Södertälje och Botkyrka
kommuner förordar den definition som föreslagits av utredningen om
språkminoriteter i förskoleålderna i betänkandet (SOU 1982: 43) Språkoch kulturstöd för invandrar- och minoritetsbarn i förskoleåldern, dvs.
"barnets dagliga umgängcsspråk i hemmet". Denna formulering svarar
enligt bl. a. SÖ:s uppfattning bättre mot intentionerna med hemspråksundervisningen.
Syftet med undervisningen av elever med annat hemspråk än svenska
är. som jag tidigare nämnt, i första hand att stödja elevens allmänna
språkutveckling och därigenom främja utvecklingen mot en aktiv tvåspråkighet. Rätten till hemspråksundervisning bör sasom utredningen också
understryker grundas på den enskilda elevens behov av språkstöd.
Enligt min uppfattning har den hittillsvarande definitionen "ett levande
inslag i hemmiljön" fått en vidare tolkning än vad som kan anses ha varit
avsikten i besluten om hemspråksreformen. Många elever har kommit att
delta i hemspråksundcrvisning utan att ha den bakgrund i hemspråket som
egentligen förutsatts. Jag anser mot denna bakgrund att definitionen "barnets dagliga umgängesspråk i hemmet" bättre motsvarar intentionerna
med hemspråksundervisningcn. Denna definition innebär att normalt
minst en förälderivärdnadshavare har ett annat språk än svenska som sitt
modersmål och lllll'iinder det språket i sitt umgänge med barnet. Barnet
skall således ha etablerade kunskaper i hemspråket. Under inga omstän7 Rik.1daxen 1984185. I sam/. Nr /00. BilaRa
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dighcter bör hemspråksundervisningcn få karaktären av nybör:jarumlervisning.
Rätten till hemspråksundervisning bör ocksf1 gälla de adoptivbarn som
har ett annat modersmål än svenska så länge behov av stöd i och på detta
språk föreligger.
En elev som påbörjat undervisning i sitt hemspråk bör kunna fortsätta i
den undervisningen även om familjeförhållandena förändras.
Mot bakgrund av vad jag anfört om elevens språkutveckling som utgångspunkt för skolans åtgärder för elever med annat hemspråk än svenska är jag inte beredd att tillstyrka utredningens förslag att finlandssvenska
elever. dvs. elever med svenska som modersmål, skulle omfattas av rätten
till undervisning i finska i syfte att bl. a. underlätta ett eventuellt återvändande till Finland. Jag anser att undervisning i finska för finlandssvenska
elever skulle innebära andra pedagogiska krav än hemspråksundervisningen för elever med finska som modersmål och alltså inte kunna samordnas
med denna. Det kan inte sägas vara skolans uppgift att meddela undervisning i ett språk som inte är elevens modersmål enbart i syfte att underlätta
ett återvändande till elevens eller föräldrarnas ursprungsland.
Jag ansluter mig till SKU :s förslag att kommunens skyldighet att anordna hemspråksundervisning begränsas till ett hemspråk för varje elev.
Mot bakgrund av vad jag ovan anfört och det allmänt minskade elevunderlaget i skolan räknar jag på sikt med en viss minskning i behovet av
resurser för hemspråksundcrvisning.
Det bör ankomma på regeringen eller den myndighet som regeringen
bestämmer att med utgångspunkt i vad jag nu har sagt utfärda riktlinjer
(föreskrifter och allmänna råd) till stöd för kommunerna vad avser vilka
elever som skall omfattas av rätten till hemspråksundervisning.
För de elever som inte har ett annat språk än svenska som dagligt
umgängcsspråk med minst en förälder/vårdnadshavare men ändå har en
anknytning till en språklig eller etnisk grupp vill jag framhålla de möjligheter som ges inom ramen fört. ex. fria aktiviteter i skolan och. för de äldre
eleverna. inom studieförbund.
Mot bakgrund av att riksdagens beslut vid 1975176 års riksmöte om
hemspråksundervisning också omfattar barn inom inhemska minoriteter i
Sverige har SKU även föreslagit åtgärder vad avser samiska. tornedalsfinska och zigenska elever.
Åtgärder för de samiska eleverna bör enligt min mening utformas med
beaktande av att samerna utgör en etnisk minoritet i Sverige som i egenskap av ursprunglig befolkning i sitt eget land intar en särskild ställning
gentemot håde majoritetsbefolkningen och andra minoritctsgrupper.
Jag har inget att erinra mot SK U :s förslag att SÖ får i uppdrag att
redovisa hur förutsättningarna i Lgr 80 utnyttjas i undervisningen för att
främja det samiska språket och kulturen och att därvid också redovisa
erfarenheterna av hcmspråksundervisningcn i samiska. Jag har heller inget

Prop. 1984/85: 100

Bilaga 10

Utbildningsdepartementet

99

att erinra mot SKU:s förslag om en motsvarande redovisning vad avser
tornedalsfinskan. Jag avser att senare återkomma till regeringen med förslag till sådana uppdrag.
Jag avser ocksti att föreslå regeringen att ge SÖ i uppdrag att se över de
zigenska barnens undervisningssitu<ition.

15.5 Helhetssyn förskola - skola
SK U framhåller att betydelsen av en helhetssyn på invandrarbamets
utveckling genom förskolan och skolan ströks under redan i samband med
hemspråksreformen. Därvid betonades att det statliga stöd som dä infördes för kommunens insatser b[1de inom förskolan och ungdomsskolan
skulle kunna utnyttjas utan hinder av att olika huvudmän ansvarar för
verksamheten lokalt och centralt. Syftet var att möjliggöra en flexibel
resursanvändning så att barnens skiftande behov i största möjliga utsträckning kunde tillgodoses.
Frågan om en helhetssyn har också behandlats i betänkandet
1SOU 1982: 43) Språk- och kulturstöd för invandrar- och minoritetsbarn i
förskoleåldern.
Flertalet remissinstanser som yttrat sig på denna punkt är positiva och
många framhåller vikten av en enhetlig syn på hemspråksverksamhelen
inom barnomsorg och skola och av samplanerade insatser efter gemensamma handlingslinjer. Bl. a. Stockholms kommun påpekar att om socialnämnderna satsar på enspråkiga daghemsgrupper så krävs en annan planering för barnets fortsatta skolgång än om det vistats i blandad eller svensk
grupp med begränsad hemspråksträning. Några remissinstanser menar alt
barnen bör få ett första språkstöd i svenska i förskolan och några att
hemspråksinsatser i förskolan kan minska behovet av särskilda insatser i
grundskolan.
Bl. a. IPOK framhåller att samhällets insatser i förskolan och ungdomsskolan bör betraktas som en helhet och bedömas i ett sammanhang. Ett
övergripande samarbete i kommunerna mellan socialnämnd och skolstyrelse bör komma till stånd i syfte att utforma gemensamma handlingslinjer
för hemspråksinsatserna. Därvid bör kommunerna, framhåller IPOK. fä
möjlighet att utnyttja de totala resurserna i enlighet med egna prioriteringar
på de två områdena.
För t:gen del vill jag efter samråd med chefrn för socialdepartementet
framhålla följande.
Målet för språkstödet i förskolan bör överensstämma med det övt:rgripande mälet för hemspråksundcrvisningen i skolan. dvs. att vara ett lt:d i
utvecklingen mot en aktiv tvåspråkighet.
Förutsättningarna för all få hemspråksstöd i förskolan bör vara desamma som gällt:r för rätten till hemspråksundcrvisning i skolan.
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Språkstödet i förskolan bör också omfatta ett första språkstöd i svenska.
Detta är särskilt viktigt i bostadsområden diir svenskan inte utgör det
dominerande språket.
Såsom en del remissinstanscr päpekat bör insatserna i förskolan och
skolan bedömas i ett sammanhang. En prioritering av vilka insatser som
krävs inom hemspråksverksamheten i förskola och skola bör göras lokalt.
D.:tta förutsätter enligt min mening att man på lokal nivå planerar hcmspråksinsatserna med utgångspunkt i en samsyn mellan insatserna i förskolan och i grundskolan. Ett ökat samarbete mellan socialnämnd och skolstyrelse i dessa frågor är därför nödvändigt.

15.6 Åtgärder inom grundskolan
15.6.1 Hcmspråksundcrvisning och studiehandledning på hemspråk i
grundskolan

Enligt 5 kap. 10 a ~ skolförordningen (1971:235.omtryckt 1983:7211
skall i grundskolan anordnas undervisning i hemspråk som ämne för de
elever som har minoritetsspråk som hemspråk. För samma elever skall
även anordnas studiehandledning på hemspråket i annat eller andra ämnen
i den årskurs som eleven tillhör. Verksamheten skall anordnas för en elev.
om eleven behöver det och önskar delta däri, och skall ges den omfattning
som fordras för att tiicka elevens behov. V erksamhcten ersätter undervisning av motsvarande omfattning i ett eller flera ämnen eller deltagande i
motsvarande omfattning i fria aktiviteter. Länsskolnämnden kan befria en
kommun från skyldigheten att anordna r.emspråksundervisning och studiehandledning.
SKU föreslår att hemspråksundervisningen även fortsättningsvis skall
vara frivillig för eleven medan studiehandledningen på hemspråk skall vara
obligatorisk. SKU föreslår vidare att elever, som önskar det som ett
alternativ. skall kunna fä hemspråksundervisning utanför den schemalagda
undervisningen.
Enligt min mening bör det även i fortsättningen vara frivilligt för eleven
att delta i hemspråksundervisning och studiehandledning p~\ hemspråk. Jag
menar att det finns principielht skäl för att den elev som bestämt vill ha
undervisningen på svenska skall ha rätt att få det. Jag förutsätter därvid att
eleven normalt har tillräckliga kunskaper i svenska.
Hemspråksundervisning och studiehandledning bör ses som ett erbjudande. Självfallet utgår jag härvid från att. liksom i dag. de elever som har
behov därav i praktiken också deltar i verksamheten.
Jag delar utredningens uppfat~ning att det är önskvärt att hemspråksundervisning skall kunna erbjudas elever utanför schemalagd tid eller under
t. ex. tid för fria aktiviteter som ett alternativ där det är praktiskt genomförbart med hänsyn till bl. a. tillgängliga resurser och lärarnas tjänstgöring.
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En fördel är i så fall att eleverna då inte behöver gå miste om annan
undervisning. Denna fråga måste självfallet avgöras på lokal nivå, där en
bedömning med utgångspunkt i lokala och individuella förutsättningar och
behov kan göras.

15.6.2 Hemspråksklasser m. m.
SKU föreslår att sammansatta klasser och hemspråksklasscr skall få
anordnas på låg- och mellanstadierna med jämkning av timplanerna. Den
försöksverksamhet med sådana klasser som pågått sedan läsåret 1979/80
skulle därmed upphöra. På högstadiet skall svenska vara det huvudsakliga
undervisningsspråket. En förutsättning för inrättande av hemspråksklasser
och sammansatta klasser skall enligt utredningen vara att undervisningen i
och på svenska får en sådan omfattning att eleverna kan undervisas huvudsakligen på svenska under högstadiet. Annat undervisningsspråk än svenska på högstadiet skall undantagsvis få förekomma för elever som kommit
till Sverige sent under skolpliktsåldern och för elever som utifrån särskilda
hehov i övrigt bör få sin undervisning på sitt hemspråk. SKU föreslår
vidare att förberedelseklasser alltjämt skall kunna anordnas.
Förslaget om att försöks verksamheten skall upphöra och att bl. a. hemspråksklasser skall få anordnas tillstyrks i princip av alla remissinstanser.
Även förslaget om att svenska skall vara det huvudsakliga undervisningsspråket på högstadiet har av flertalet av de instanser som yttrat sig mottagits positivt.
För egen del vill jag anföra följande.
Alla elever skall ha lika tillgång till utbildning i grundskolan. Elever med
annat hemspråk än svenska har således rätt att få en med andra elever
likvärdig utbildning. Detta innebär bl. a. att de skall kunna få en grundläggande språklig utveckling på sitt modersmål och att de skall få sådana
kunskaper i svenska att de kan gå över till fortsatta studier på svenska och
verka i arbetslivet och i samhället i övrigt under samma förutsättningar
som elever med svenska som modersmål. Som jag tidigare har nämnt
menar jag att goda kunskaper i svenska är en förutsättning för att aktivt
kunna verka och delta i det svenska samhällslivet.
Hemspråksklasser, sammansatta klasser och förberedelseklasser fyller
en väsentlig funktion för många invandrarelever. Hemspråksklasse:r och
sammansatta klasser bör därför i enlighet med SKU:s förslag fr. o. m.
läsåret 1985/86 få anordnas med jämkade timplaner på grundskolans lågoch mellanstadier. Förberedelseklasser bör vid behov få inrättas som en
tillfällig anordning. Det är dock enligt min mening inte möjligt att fastställa
dessa former för organisation av undervisning av invandrarelever som
generell princip. Vilken organisationsmodell för undervisning av invandrarelever som skall väljas bör avgöras av skolstyrelsen. Valet av organisationsmodellbör därvid vara underordnat de allmänna målen för skolan och
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ha sin utg[mgspunkt i elevens behov av språkstöd och i lokala förh<illanden. Härvid vill jag särskilt framhålla vikten av samverkan mellan elever
mcd svenska som modersrnål och elever med andra hemspråk.
Jag anser att svenska skall vara det huvudsakliga undervisningsspråket
på högstadiet. Annat undervisningsspråk än svenska på högstadiet bör
undantagsvis kunna förekomma efter individuell prövning i princip endast
för elever som kommit till Sverige sent under skolpliktsåldern. En förutsättning för att hcmspråksklasser och sammansatta klasser skall få anordnas på låg- och mellanstadierna måste därför enligt min mening vara att
undervisningen i och på svenska för en sådan omfattning att eleverna kan
undervisas huvudsakligen på svenska på högstadiet.
Den principiella utgångspunkten att svenska skall vara det huvudsakliga
undervisningsspråket på högstadiet utesluter enligt min mening inte att
man på några orter med tillräckligt elevunderlag och tillgång till lämpliga
liirare försöksvis bör kunna inrätta klasser med finska som undervisningsspråk i huvudämnena också på högstadiet. Jag återkommer till denna fråga
i anslutning till att jag lägger fram förslag om pedagogisk utvecklingsverksamhet.
Jag har tidigare berört frågan om riktlinjer för hcmspråksundervisningen
till stöd för kommunerna. 1 dessa riktlinjer bör även inga ramtimplaner för
hemspråksklasser i syfte att säkerställa undervisningen i och på svenska i
sådana klasser. Det bör ankomma på regeringen eller den myndighet
regeringen bestämmer att fastställa sådana ramtimplaner. En utgångspunkt
hör därvid vara att undervisning i och på svenska förekommer redan från
början och får en successivt ökad omfattning genom årskurserna. En
riktpunkt bör vara att åtminstone hälften av den totalt tillgängliga tiden på
låg- och mellanstadiet disponeras för undervisning i och på svenska.
SKU har föreslagit att termen hemspråksklass ersätts med termen tvåspråkig klass med motiveringen att två språk, svenska och hemspråket
förekommer som undervisningsspråk. Med hänsyn till att benämningen
hemspråksklass är väl inarbetad och till vad jag anfört om ramtimplaner
anser jag det inte nödvändigt att ändra benämningen.
Jag övergår nu till att behandla vissa resursfrågor.
SÖ anför att rätten till undervisning i och på hemspråk för invandrarelever i svenska klasser ofta är dåligt tillgodosedd, särskilt för elever från små
språkgrupper och med stort behov av studiehandledning på hemspråk.
Med dagens system upplevs tidvis ett konkurrensförhällande mellan undervisning i hemspråk och studiehandledning - ju större behov av studiehandledning en elev har. desto mindre resurser blir över för undervisning i
hemspråket. För att ge invandrarelcverna mera likartade förutsättningar
att få sina hehov av hemspråksundervisning tillgodosedda bör enligt SÖ
nuvarande statshidragssystem ses över i syfte att nå fram till en mera
behovsinriktad fördelning inom nu gällande kostnadsramar. På motsvarande sätt bör enligt SÖ en översyn göras av statsbidragsbestämmelserna vad
gäller resurser för undervisning i svenska som andraspråk.
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Jag delar uppfattningen att bestämmelserna om statsbidrag till både
hemspråksundervisning och studiehandledning p[1 hemspråk samt undervisning i svenska som andraspråk bör ses över. Jag avser att senare föreslå
regeringen att ge SÖ i uppdrag att genomföra en s~idan översyn. I denna
översyn bör också ingå att se över vilka konsekvenser inrättande av
hemspråksklasser bör få vad gäller statsbidragstilldelningen. Utgångspunkten bör därvid vara att hemspråksklasserna så långt som möjligt
jämställs med "vanliga" klasser i resurshänseende. dvs. finansieras med
hjälp av bas- och förstärkningsresurser. Detta bör ge möjlighet att inom
ramen för oförändrade resurser bl. a. utjämna resurserna till förmån för
kommuner med många små språkgrupper och genomföra eventuella förstärkningar av undervisningen i svenska som andraspråk.

15.6.3 Särskilda åtgärder för finskspråkiga elever i grundskolan

I Sverige finns det i dag ett stort antal personer som har finska som
modersmål. En anledning till detta är avtalet om fri nordisk arbetsmarknad.
Mot bakgrund härav och av att möjlighet till utbildning i och på finska
också utgör en del av det nordiska samarbetet fick SKU i uppdrag att
överväga bl. a. om finska språket skulle ges en särskild ställning i det
svenska skolsystemet och konsekvenserna av detta med hänsyn till undervisningen för andra språkgrupper.
Utöver de generella åtgärder som gäller alla elever med annat hemspråk
än svenska föreslår SKU bl. a. att pedagogiska utvecklingsenheter inrättas
i några kommuner med ett stort antal finskspråkiga elever och att SÖ får i
uppdrag att överväga de närmare förutsättningarna härför.
Med en pedagogisk utvecklingsenhet för undervisning av finskspråkiga
elever avser SKU i princip en vanlig skolenhet där det bedrivs ett systematiskt pedagogiskt utvecklings- och uppföljningsarbete med särskild inriktning på kvalitetsfrågor i undervisningen. Förslaget bygger på att man
samordnar och samlat utnyttjar de resurser som finns lokalt, regionalt och
centralt. Utvecklingsarbetet förutses ske i nära samverkan med personalutbildning. läromedelsutveekling och forskning inom regionen. Samverkan
bör också ske med berörda myndigheter i Finland. Härigenom förutsätts
bl. a. att man får ett erfarenhetsunderlag att anviindas i lärarutbildning,
läromedelsutveckling och forskning samt för åtgärder i Finland för återvändande barn.
SKU framhåller vikten av att uppmärksamma hur kontakterna mellan
finsk- och svenskspråkiga elever skall främjas och nämner som möjlighet
att det vid ut vecklingscnheten ocks;! finns sven ska eller sammansatta
klasser. SKU understryker också att kraven på behärskning av svenska
språket inte får sättas lägre för de finskspråkiga eleverna än för elever med
andra hemspråk med hänsyn till att svenska språket är en förutsättning för
fortsatta studier och arbete i det svenska samhället.
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Som tänkbara kommuner i sammanhanget har SK U nämnt Göteborg
och i Stockholmsområdet särskilt Botkyrka och Södertälje. samt med
tanke på tornedalsfinskan Haparanda.
SKU betonar att ambitionen av resursskäl bör läggas på en rimlig nivå.
SKU:s förslag tillstyrks av de flesta remissinstanser som yttrat sig i
frågan, ofta med hänvisning till den historiska och kulturella gemenskapen
och till nordiska aspekter. Samtidigt understryks ofta att verksamheten
bör omfatta alla elever eller komma också andra språkgrupper tillgodo och
att kraven på färdigheter i svenska inte får sättas lägre för finskspråkiga
elever än för andra invandrarelever. Jugoslaviska riksförbundet i Sverige,
Turkiska riksförbundet i Sverige och Grekiska riksförbundet anser att alla
barn i Sverige bör ha rätt till likvärdig utbildning oavsett grupptillhörighet.
Riksförbundet Finska Föreningar i Sverige ( RFFS) beklagar att inte frågan
om en särställning för finska språket mera ingående utretts. RFFS anser att
riksdagen bör lagstadga ett minoritetsskydd för finska språket.
Den finska gruppen intar en särställning bl. a. med hänsyn till den fria
nordiska arbetsmarknaden och det till följd härav stora antalet finskspråkiga invandrare samt de nära banden mellan Finland och Sverige. Det finns
därför skäl till särskilda åtgärder för finskspråkiga elever i Sverige. Jag
förordar av denna anledning att en pedagogisk utvecklingsverksamhct
inleds av i princip den omfattning som SKU föreslagit. Denna verksamhet
bör kunna bedrivas antingen i form av utvecklingsenheter eller i annan
liimplig form. Det bör ankomma på regeringen att närmare fastställa villkoren för utvecklingsverksamheten. I den bör också ingå den tidigare
nämnda försöks verksamheten med tvåspråkig undervisning på högstadiet.
Det bör ankomma på regeringen att besluta om i vilka kommuner som
utvccklingsvcrksamheten skall bedrivas liksom att fastställa ramtimplaner
för försöksverksamheten på högstadiet. En utgångspunkt måste därvid
vara att kraven på färdigheter i svenska inte sätts lägre än vad som i övrigt
gäller för invandrarbarns undervisning. Jag avser att senare föreslå regeringen att SÖ skall få i uppdrag att tillsammans med berörda länsskolnämnder kontinuerligt följa och utvärdera verksamheten i förhållande till
bl. a. tvåspråkighetsmålet och till hur eleverna klarar sig i fortsatta studier
och vid inträdet på arbetsmarknaden. Resultaten av verksamheten bör där
så är möjligt också komma andra språkgrupper till godo. I de berörda
kommunernas uppföljningsansvar för ungdom under 18 år bör man särskilt
se på de finskspråkiga ungdomarnas situation med hänsyn till bl. a. skolgång och språkkunskaper. Vid utvärderingen av resultaten av den pedagogiska utvecklingsverksamhcten och försöksverksamheten på högstadiet
bör också uppmärksammas vilka stödåtgärder som vidtagits i förskolan.
Genom omprioritering har jag funnit det möjligt att beräkna 2 milj. kr. för
särskilda insatser i samband med den pedagogiska utvecklingsverksamheten. Dessa medel bör även avse sådana åtgärder som föranleds av utredningens övriga förslag avseende särskilda insatser för finskspråkiga elever.
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Jag stöder utredningens förslag rörande bl. a. förbättrad information om
st1väl svensk- som finskspdkiga elevers skolgång i samband med flyttning
mellan bnderna. Jag räknar med att bl. a. dt:nna fråga behandlas i det
samarbete som SÖ och skolstyrelsen i Finland utvecklat samt av finsk-svenska utbildningsrådet. Rådet är t:tt för regeringarna i Finland och Sverige gemensamt organ för ömsesidig information, samråd och övergripande
planering vad gäller den i Sverige bosatta finskspråkiga befolkningens
uthildningssituation.

Chefen för utbildningsdepartementet anför.

15.7 Åtgärder inom gymnasieskolan
15.7.1 Hemspråksundervisning och studiehandledning på hemspråk m. m.
Enligt 8 kap. 4 a § skolförordningen ( 1971: 235. omtryckt 1983: 721) skall
i gymnasieskolan anordnas undervisning i hemspråk som ämne för de
elever som har minoritetsspråk som hemspråk. För samma elever skall
också anordnas studiehandledning på hemspråket i annat eller andra ämnen på elevens studieväg. Verksamheten skall anordnas för en elev. om
eleven behöver det och önskar delta däri och skall ges den omfattning som
fordras för att täckH elevens behov. Verksamheten ersätter undervisning
av motsvarande omfattning i ett eller flera obligatoriska ämnen på elevens
studieväg. Länsskolnämnden kan befria en kommun från skyldigheten att
anordna hemspråksundervisning och studiehandledning på hemspråket,
om kommunen inte kan anordna sådan språkverksamhet.
Statsrådet Göransson· har nyss redovisat sin inställning att elevernas
deltagande i denna undervisning i grundskolan bör vara frivillig. Detta bör
självfallet gälla även för eleverna i gymnasieskolan. Vad gäller rätten till
hemspråksundervisning i gymnasieskolan hänvisar jag också till vad statsrådet Göransson anfört i det föregående.
SK U har föreslagit att det i gymnasieskolan skall ges möjlighet att
studera hemspråket utanför timplanen. Jag föreslår att elever med annat
hemspråk än svenska får studera hemspråket i form av utökad studiekurs i
gymnasieskolan.

15.7.2 Yrkesinriktning av hemspråksundervisning
Utredningen har föreslagit att undervisningen i hemspråk och studiehandledningen på hemspråk inriktas mot det karakteristiska yrkesinnehållet på vissa studievägar. Detta borde, enligt utredningen, kunna ske genom
överenskommelse mellan läraren och eleven. Det förekommer redan i dag
att man arbetar på detta sätt med hemspråksundervisningen i vissa skolor.
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Det iir enligt min mening ett lämpligt sätt att utnyttja hemspråksresursen i
gymnasieskolan. SÖ bör också kunna sammanställa service- och kommentarmaterial med inriktning mot en eller flera studicviigar.

15.7.3 Utbildning inom vårdområdet av tvåspråkiga elever
P{1 vårdområdet finns det en för tvåspråkiga elever särskilt tillrättalagd
introduktionskurs som regeringen fattade beslut om sommaren 1984 !Studieförberedande kurs med vårdinriktning för tvåspråkiga}.
Tvåspråkiga elever bör nu fä möjlighet att fortsiitta en tvåspråkig utbildning med inriktning mot barnavårdsområdet eller med sjukvårdsinriktning.
Det bör ske fr. o. m. läsåret 1985/86 i form av en försöks verksamhet med
särskild intagning, så att en tvåspråkig grupp kan skap<ts inom en klassavdclning. Försöks verksamheten får inte leda till ökade kostnader för staten.
Jag föreslar att försöksverksamhetcn fär disponera högst 96 intagningsplatser inom VSK-sektorn på direktramen.

15.7.4 Kurser för invandrarungdom
En kommun får anordna specialkurser med syfte att hjälpa invandrarungdomar att genomgå utbildning i gymnasieskolan (kurser för invandrarungdom). Det finns introduktionskurser om en eller två terminer samt
kompletterande sommarkurser om sex veckor. 1 den mån en kurs föranleder merkostnader för kommunen kan denna erhålla särskilt statsbidrag för
dessa, dock aldrig med högre belopp än 25 000 kr. per kurs.
De flesta kurserna har anordnats på samma orter under ett antal år.
Merparten av kurserna är kortare än ett år. Därför torde merkostnader
motsvarande maximibeloppet 25 000 kr. kunna uppkomma endast i ett fåtal
fall. Syftet med bidraget är ju att täcka uppkomna extra kostnader.

15. 7.5 Extra undervisning i svenska
För elever i gymnasieskolan som har annat hemspråk än svenska och
som behöver och önskar delta i extra undervisning i svenska anordnas
undervisning enligt förordningen ( 1982: 490) om extra undervisning i
svenska antingen i form av stöd undervisning eller i form av undervisning i
ämnet svenska som främmande språk (enligt förslag svenska som andraspråk!.
Elev som får stödundcrvisning i svenska deltar i oförminskad omfattning

i den ordinarie undervisningen i svenska och i studievägens andra ämnen.
Om det behövs och eleven önskar det, får den extra undervisningen ske i
utbyte mot timmar i den ordinarie undervisningen. Den extra undervisningen har då formen av undervisning i svenska som främmande språk
(svenska som andraspråk). Sådan undervisning skall motsvara minst två
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veckotimmar. Elevens timmar i svenska som främmande spn1k ffir ersätta
högst lika många timmar i den ordinarie undervisningen. I ämnet svenska
för dock endast en timme bytas ut mot svenska som främmande spriik.
Utgångspunkten för gymnasieskolans extra undervisning i svenska för
elever med annat hemspråk än svenska är att ge dem sådana kunskaper i
svenska att dt: kan förutsättas följa den ordinarie undervisningen pt1 studievägen i fråga. För de elever som har bristfälliga kunskaper i svenska och
andra ämnen finns det entermins- eller ettäriga introduktionskurser som
förbereder för studier i gymnasit:skolan.
Den t·xtra undervisningen i svenska i gymnasieskolan iir avsedd att vara
ett stöd. jämförbart med andra stödåtgärder i gymnasieskolan för elever
med särskilda behov. Omfattningen av den extra undervisningen varierar
eftersom den bestäms helt utifrån elevernas individuella behov för att
eleven bättre skall kunna följa den ordinarie undervisningen pa studievägen. Därför ges heller inget betyg.
Målet för den extra undt:rvisningen i svenska i gymnasieskolan är att
elever med annat hemspråk än svenska efter fullföljda gymnasiestudier
skall ha samma möjligheter att välja arbete eller fortsatta studier som
övriga elever som gått igenom samma studieväg. Gymnasieskolans stödundervisning i svenska och undervisning i svt:nska som främmande språk
skall såkdes ses som komplement till ämnet svt:nska. Ett villkor för allmän
behörighet till högskolestudier är. att man har kunskaper i svenska motsvarande slutförd lärokurs om minst två årskurser på någon linje i gymnasieskolan. Detta måste gälla även elever som har annat hemspråk än
svenska och som eventuellt fått stödundervisning i svenska under sin
utbildning i gymnasieskolan.
Jag har erfarit att viss osäkerhet tycks föreligga om hur och när den ena
eller den andra formen av extra undervisning i svenska kan och bör
anordnas. Jag avser att föreslå regeringen att uppdra åt SÖ att undt:rsöka
hur den extra undervisningen i svenska fungerar i gymnasieskolan och att
vid redovisningen av uppdraget även inkomnrn med förslag till t:ventuella
förändringar.

15. 7 .6 Särskilda åtgärder för finskspråkiga elever i gymnasieskolan

SKU föreslår att finskspråkig gymnasial utbildning skall kunna anordnas
på orter där det finns tillräckligt elevunderlag. Denna utbildning hör. enligt
utredningen. vara avsedd endast för sådana ungdomar som inte har svensk
grundskoleutbildning eller som kommit in i grundskolan så sent att dt: i
gymnasieskolan har svårigheter att tillgodogöra sig undervisningen på
svenska.
I försöksverksamheten med finskspråkig gymnasial utbildning. som p{1går i Stockholm. prövas en samordning av timplaner i gymnasieskolan.
Sedan hösten 1983 läser eleverna enligt samordnade timplaner för H-. N-
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och S-linjerna. Den första kullen elever har ännu inte hunnit avsluta sin
utbildning och det är därför för tidigt att dra några slutsatser av försöksverksamheten. Verksamheten skall ut värderas och när resultatet föreligger
kommer det att utgöra ett viktigt underlag för ställningstagande i frågan.
I detta sammanhang vill jag hänvisa till vad jag nyss anfört om försöksverksamhet med tvåspråkig gymnasial utbildning i barnavärd och sjukvård.

15. 7. 7. Kartläggning av invandrarnas studiesituation i g}·mnasicskolan
Inom SÖ startades 1978 ett projekt kallat "lnvandrarbarnen i skolan och

på arbetsmarknaden''. Inom projektet har man i samarbete med statistiska
centralbyrån <SCB) bl. a. genomfört en studie av de elever med annat
hemsprftk än svenska som gick i årskurs 9 liisåret 1978/79 med avseende på
henägenheten att fortsätta studierna i gymnasieskolan. Andra studier har
genomförts om studieavbrott i gymnasieskolan m. m. Under ar 1985 kommer resultat från ett projekt kallat invandringens långsiktseffekter som har
genomförts av den tidigare expertgruppen för invandringsforskning, bl. a.
med medel från SÖ, att börja publiceras. Inom projektet har situationen för
den s. k. "'andra generationen invandrare" särskilt observerats.

Ett resultat från dessa undersökningar är att skillnaderna i vad avser
fortsatt skolgång i gymnasieskolan etc. är större mellan olika språkgrupper
än mellan "'svenskarna" och "invandrarna" totalt sett. Stora skillnader i
val av studieväg och studieframgång finns mellan elever som behärskar
svenska väl och elever med dåliga kunskaper i svenska.
Även om en del undersökningar om dessa förhållanden redan har genomförts eller är under utförande anser jag att dessa frågor är så viktiga att
ytterligare kunskap behövs. Jag avser att föreslå regeringen att ge SÖ och
universitets- och högskoleämhetct (LJHÄ) i uppdrag att utvärdera den
hittills utförda forskningen om invandrarelevers studiesituation inom gymnasieskolan och högskolan samt att genomföra de ytterligare undersökningar som är nödvändiga.

15.8 Kommunal och statlig utbildning för vuxna
15.8. I Innebörden av termen hemspråk m. m.
SKU föreslår att ett förtydligande görs i fråga om rätten till hemspråksundervisning inom komvux och andra former av vuxenutbildning. SKU
anser att benämningen hemspråk bör behållas i läroplanen (Lvux 82) men
förordar kriteriet ''det språk som den vuxna invandraren kan ta emot
undervisning på"'.
Flera remissinstanser anser att formuleringen är vag eller bör omformuleras.
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Åtskilliga invandrare deltar i komvux. Inom grundvux är invandrarna i
majoritet. I Lvux 82 och i nu gällande förordningar for grundvux. komvux
och statens skolor för vuxna !SSVJ används termen hemspråk som samlingshenämning eftersom det är den vedertagna termen i grundskolan och
gymnasieskolan. Definitionen av termen hemspråk är alltså utformad med
tanke på harn och ungdomar och kan inte utan vidare anses tillämplig när
det gäller vuxenstuderande. Därför finns det i förordningar om vuxenutbildning för det mesta också en förklaring till vad som avses i sammanhanget. Vanligen anges att man med hemspräk avser deltagarens eget
språk eller att deltagaren har språket som sitt modersmål.
Riksdagen har nyligen beslutat på grundval av propositionen om kommunal och statlig utbildning för vuxna (prop. 1983/84: 169. UbU 1984/85: I.
rskr 11 l. Regeringen har under hösten 1984 förelagt riksdagen en proposition om vuxenutbildningslag (prop. 1984/85: 37). Med anledning av dessa
fiirändringar kommer nu gällande förordningar om grundvux, komvux och
SSV samt Lvux 82 att ses över och omarbetas. I det sammanhanget finns
det anledning att göra de förtydliganden som kan hehövas för att det klart
skall framgf1 överallt att hemspråk i vuxenutbildningssammanhang är liktydigt med deltagarens eget språk eller modersmål.
Även i Lvux 82 kommer termen svenska som andraspråk att ers[itta
svenska som främmande språk.

15.8.2 Hemspråk som undervisningsspråk
SKU föreslår att yrkesinriktad utbildning på finska inom komvux får
anordnas reguljärt på de orter där det finns underlag för s~1dan utbildning
för deltagare som inte har svensk grundskolutbildning eller har kommit in i
grundskolan så sent att de har svårigheter att tillgodogöra sig utbildning
med svenska som undervisningsspråk.
Förslaget tillstyrks i princip av de remissinstanser som har yttrat sig i
frågan. SoS anser att samma regler bör gälla som i gymnasieskolan. Bl. a.
SIV menar att yrkesinriktad utbildni11g bör få anordnas reguljärt även på
andra språk. En länsskolnämnd och vissa finska föreningar vill att även
teoretiska iimnen skall fa liisas på finska.
Finska delegationen av finsk-svenska uthildningsrådet har i en skrivelse
till SÖ begärt att SÖ skall arbeta för att avlägsna de hinder som finns för att
anordna teoretiska gymnasieskolkurser med undervisning pä finska. De
kurser som avses iir i första hand etapp 2 av ämnena svenska. engelska,
matematik och samhällskunskap. SÖ har den 27 september 1984 överlämnat skrivelsen till regeringen.
En begriinsad forsöksverksamhet har bedrivits med finska som undcrvisningssprfik i gymnasieskolkurscr inom komvux. Till en början giillde det
kurser i allmänna ämnen i Stockholms kommun. Därelier tillkom niigra
harnskötarkurser. Sedan den I juli 1982 får SÖ medge försöks verksamhet i
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obegränsad omfattning med yrkesinriktad utbildning på invandrarspråk
inom komvux. SÖ skall följa och utv~irdera denna försöksverksamhet och.
när så kan ske. framlägga förslag om vilka föreskrifter som bör gälla i
framtiden. SÖ har i sin anslagsframställning redogjort för vilka medgivanden som liimnats sedan den I juli 1982 beträffande gymnasieskolkurser på
invandrarspråk. Det gäller sammanlagt sju kurser på finska och tre på
turkiska. Endast fyra olika kommuner är berörda av försöksverksamheten.
Ingen av de medgivna kurserna hade enligt uppgift från SÖ rapporterats
slutförd (i juni 1984).
Med hänsyn till att försökverksamheten med yrkesinriktad utbildning på
invandrarspråk hittills haft en så begränsad omfattning är det enligt min
mening ännu inte lämpligt att ta ställning till om och i så fall hur den bör bli
en n:guljiir anordning inom komvux.
När det gäller gyrnnasieskokkurser i allmänna ämnen bör enligt min
uppfattning undervisningsspråket i huvudsak vara svenska liksom i skolväsendet i övrigt. I det sammanhanget vill jag särskilt erinra om de möjligheter som en invandrare har - oavsett vilken kurs invandraren deltar i - att
fä stödundervisning på sitt eget språk under kursens gång. Det är också
möjligt för invandrare att. innan de deltar i reguljär undervisning på svenska. få inskolning i ämnet på sitt eget språk. Stödundervisning och inskolning kan bekostas från det s.k. schablontillägget för komvux. Vidare är det
möjligt för invandrare att delta i en grundskolekurs (etapp I) i svenska som
andraspråk. Jag vill också erinra om att riksdagen nyligen har beslutat
(prop. 1983/84: 169. UbU 84/85: I. rskr 11 I att grundskolekurser på invandrarspråk skall kunna förekomma som en reguljär anordning i komvux
fr.o.m. läsåret 1985/86.

15.9 Lärarutbildningsfrågor
Utbildning för lärare i hemspråk ges på hemspråkslärarlinjcn som omfattar 80 poäng. I tjänst som hemspråkslärare ingår, förutom undervisning i
hemspråk. socialt kontaktarbetc och studiehandledning på hemspråk.
Särskild klasslärarutbildning för tvåspråkiga studerande finns sedan :lr
1975. Den är en variant av den reguljära utbildningen på lag- och mellanstadielärarlinjerna och finns för studerande med finska som modersmål.
Utbildning för tvåspråkiga studerande ges på förskollärarlinjen. Den
omfattar 80 eller 100 poäng.
UHÄ har genomfört en utvärdering av hemspråkslärarutbildningen och
den särskilda klasslärarutbildningen och föreslår därvid all dessa utbildningar slås ihop till en ny utbildning som ger kompetens att undervisa i och
på hemspråket på grundskolans låg- och mellanstadier och att undervisa i
hemspråket på högstadiet och i gymnasieskolan samt ge hemspråksstöd i
förskolan.
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I avvaktan på en ny lärarutbildning för grundskolan bör utbildningen
enligt UHÄ anordnas som en hemspriikslärarlinje om 120 poäng i nära
samverkan med utbildningen på låg- och mellanstadielärarlinjerna. Utbildningen skall i fortsättningen inte ge dubbel kompetens. Jvs. de utbildade
skall enbart ha kompetens alt undervisa elever med annat hemspråk än
svenska.
Statsrådet Göransson och jag har i det föreg[1ende redovisat vissa förslag
rörande undervisningen av elever med annat hemspråk än svenska. En
analys av Hirarbehovet bör göras mot bakgrund av dessa förslag. Jag avser
därför att föreslå regeringen att ge SÖ och UHÄ i uppdrag att göra en
sådan analys. I avvaktan på resultatet av denna analys är jag inte beredd
alt ta ställning till UHA:s förslag.
Mot bakgrund av de önskemål som vid olika tillfällen framförts rörande
rekrytering i ursprungsländerna av lärare för hemspråksundervisningen
finner jag anledning att här erinra om dåvarande statsrfidet Mogårds uttalande i prop. 1979/80: 100 bil. 12 ts. 224) all det inte föreligger förutsättningar för en tillfällig rekrytering av hemspråkslärare utomlands och att behovet av hemspråks lärare bör täckas genom andra åtgärder, huvudsakligen
genom grundutbildning och kompletterande utbildning av lärare. Jag anser
för egen del att det är väsentligt att hemspråkslärare är väl förankrade både
i den aktuella språkgruppens förhållanden i Sverige och i svenska förhållanden i allmänhet. Bl. a. av denna anledning är rekrytering av lärare från
ursprungsländerna inte lämplig.
• I prop. 1980/81: IOObil. 12 !s. 474) uttalades angående olika hemspråksHirargruppers behov av kontakt med resp. hemland att studie- och auskultationsresor bör förekomma inom grundutbildningen på hemspråkslärarlinjen.
Också SKU har behandlat frågan om upprätthållande av hemspråkslärarnas spräk- och kulturkompetens och därvid pekat på behovet av en
förstärkning av inslagen av grundutbildning och fortbildning i ursprungsländerna.
För att tillgodose hemspråkslärarnas behov av språklig och kulturell
stimulans bör enligt min mening det samarhete fortsätta som nu pågår med
några av invandrarnas ursprungsländer vad gäller hemspråkslärarnas
grundutbildning och fortbildning. För att underlätta lärarnas deltagande i
sådan forthildning har jag under anslaget D 11. Utbildning för undervisningsyrken beräknat särskilda medel till UHÄ:s disposition.

Statsrådet Göransson anför.

15.10 Planeringsunderlag
SK U framhäller att det i dag finns en mycket stor osiikerhet i planeringsförutsiittningarna fi.ir invandrar- och minoritctsund..:rvisningen. N~lgon re-

Prop. 1984/85: 100

Bilaga 10

Utbildningsdepartcmentet

112

gistrering av hemspråk förekommer ännu inte utöver de anteckningar som
görs vid de flesta barnavårdscentraler i landet. SKU föreslår att frågan om
försöksvis registrering av barn i förskoleåldern med annat hemspråk än
svenska övervägs och att man därvid särskilt prövar förutsättningarna för
att kombinera registreringen med samtal med berörda föriildrar och representanter för förskolan och skolan i kommunen rörande barnets behov av
språkstöd och den fortsatta uppföljningen av språkutvecklingen före skolstarten.
SK U framhåller vidare att det är svårt att göra en mera övergripande
bedömning av behovet av olika insatser när målgruppen förändras och
intresset att bevara språk och kultur är osäkert. SKU förordar också en
fortlöpande årlig statistikredovisning av invandrarundervisning.
De flesta remissinstanserna är i princip positiva till utredningens förslag.
Statskontoret pekar på sekretessproblem i samband med upprättande av
register över hemspråk och föreslår ett frivilligt uppgiftslämnande. Även
RFFS förordar en frivillig registrering. SoS anser att en språkregistrering
kan bidra till att ge kommunerna det underlag som behövs för en långsiktig
planering av hemspråksverksamheten. En individuell planering för varje
invandrarbarn bör göras i samråd mellan föräldrar och berörda organ.
Diskussion kring friigan om språkregistrering vid barnavårdscentralerna
pågår inom socialstyrelsen. SCB har förståelse för behovet av en årlig
redovisning, men saknar f. n. resurser för undersökningar vai:je år. Många
remissinstanser pekar på behovet av årlig statistikredovisning av hemspråksundcrvisningen.
Jag delar SK U :s uppfattning att det är sv{irt att göra en mera övergripande bedömning av behovet av olika insatser när ett mera långsiktigt
planeringsunderlag saknas och niir m;1lgruppen förändras så snabbt som är
fallet när det gäller elever med annat hemspråk än svenska.
Vad gäller friigan om försöksvis registrering av hemspråket vid barnavårdscentralerna vill jag hänvisa titt det arbete som f. n. pågår inom socialstyrelsen inom detta område.
Jag delar SKU:s bedömning av svårigheterna att göra tillförlitliga prognoser for hemspråksundervisningens kvantitativa utveckling. En grundförutsiittning måste enligt min mening vara att tillgänglig statistik är så
aktuell som möjligt. Jag anser det därför önskvärt att SCB samlar in
uppgifter om elever med annat hemspråk än svenska varje år vad avser
grund- och gymnasieskolan. Jag har i denna fråga samrått med chefen för
civildepartementet.

15.11 Läromedel
SKU har redovisat sina överväganden och förslag i läromedelsfrågorna i
ell särskilt betänkande (SOU 1983: 58) Kunskap för gemenskap-Uiromedcl för språklig och kulturell miingfald.
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SK lJ :s huvudförslag är att en s~irskild riksccntral för läromedel för
invandrar- och minoritctsundervisningen inrättas. Riksccntralens huvuduppgift bör vara att genom olika insatser förbättra invandrar- och minoritctsundcrvisningens läromcdelsförsörjning. Centralens verksamhetsområde bör enligt SK U omfatta alla stadier och utbildningsformer från förskolan till vuxenutbildningen. Rikscentralen bör fä samma organisatoriska
anknytning till statens institut för läromedelsinformation <SJU som de fyra
rikscentralerna för pedagogiska hjälpmedel för handikappade <RPH) och i
huvudsak samma uppbyggnad. Med hänsyn till eventuella förändringar i
invandringens struktur och till förändrade behov hos de språkliga minoriteterna bör rikscentralen få en mycket flexibel organisation. Verksamheten
och organisationen bör kontinuerligt omprövas. Rikscentralen bör ha nära
samarbete med ansvariga på central. regional och lokal nivå. Rikscentralen
föreslås förläggas till Stockholmsområdet. Många remissinstanser tillstyrker förslaget att riksccntralcn inrättas.
Statskontorct avstyrker förslaget och förordar att verksamheten även
fortsättningsvis bedrivs inom ramen för SIL, lämpligen som en särskild
enhet, budgetmässigt åtskild från SIL:s övriga verksamhet. Detta skulle
underlätta styrning och uppföljning av de särskilda insatserna inom området. Statskontoret anser att SKU inte påvisat några organisatoriska, ekonomiska eller andra fördelar med att bryta ut verksamheten från SIL och i
stället driva den inom ramen för en självständig organisation underställd
SIL.
Riksrevisionsverket (RRVJ avstyrker också och framhåller att SKU inte
påvisat brister i SIL:s sätt att sköta sitt nuvarande ansvarsområde. Det
finns därför enligt RR V ingen anledning att bygga upp en ny organisation.
Jag delar statskontorets och RRV:s uppfattning och anser således att
verksamheten med läromedel för minoritets- och invandrarundervisning
(MJNV) även i fortsättningen bör utgöra en del av SIL. Jag anser att det
finns klara fördelar med detta, t. ex. vad gäller en enklare och billigare
administration. Det är också viktigt att den allmänna syn på läromedclsfrågor som SIL representerar får genomslagskraft även när det gäller läromedel på invandrar- och minoritetsområdet.
I likhet med SKU anser jag att verksamhetsområdet för MINV bör
omfatta även förskolan. Jag delar likaså SKU:s uppfattning att MINVverksamhcten bör byggas ut för att bättre tillgodose de stora behov som
finns av utveckling av och information om läromedel för invandrar- och
minoritetsundervisningcn. Även SIL:s ansvar för produktionsstödet när
det gäller invandrar- och minoritetsområdet bör utvidgas att omfatta även
förskolan. Särskilda medel bör avsättas för dessa ändamål. Mina förslag
till utökningar vad avser läromcdelsområdet har jag finansierat genom
omprioriteringar. Mina närmare överväganden och förslag inom läromedclsområdet framgår under anslagen B 4. Statens institut för läromedelsinformation och B 5. Stöd för produktion av läromedel.
8
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Hemställan
Vissa förslag som lagts fram berörs också i det följande under vissa
anslag och utmynnar i hemställan till regeringen om inhämtande av riksdagens godkännande.
I övrigt hemställer jag - med hänvisning till vad chefen för utbildningsdepartementet och jag har anfört i det föregående - att regeringen
dels föreslår riksdagen att
I. godkänna vad som har förordats i fråga om förutsättningarna för
rätt till hemspråksundervisning i grundskolan och i gymnasieskolan.
2. godkänna vad som har förordats om hemspråksundervisningens
förläggning i förhållande till annan verksamhet i grundskolan,
3. godkänna vad som har förordats om anordnande av hemspråksklasser och sammansatta klasser på grundskolans låg- och mellanstadier,
4. godkiinna vad som har förordats om pedagogisk utvecklingsverksamhet för undervisning av finskspråkiga elever i grundskolan.
5. godkänna vad som har förordats om försöksverksamhet med
tvåspråkig undervisning för finskspråkiga elever på grundskolans högstadium,
6. godkänna vad som har förordats om studier av hemspråk som
utökad studiekurs i gymnasieskolan,
7. godkänna vad som har förordats om försöksverksamhet med
utbildning inom vårdområdet för tvåspråkiga i gymnasieskolan.
8. godkänna vad som har förordats om att statens institut för läromedelsinformation även i fortsättningen skall handha verksamhet med läromedel för minoritets- och invandrarundervisning,
dels bereder riksdagen tillfälle att ta del av
9. vad som har anförts om interkulturellt synsätt i undervisningen,
om helhetssyn förskola-skola och i övrigt om undervisning för
elever med annat hemspråk än svenska.

Prop. 1984/85: 100

Bilaga 10

Utbildningsdepartementct

115

A. UTBILDNINGSDEPARTEMENTET M.M.
A 1. Utbildningsdepartementet
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

31109938
29928000
31 566 000
Beräknad ändring
1985/86

1984/85
Personal

190

2

'.!9928000
(25994000)

+ 1435000
(+I 186000)
+ 203000

29928000

+1638000

Anslag
Förvaltnings kostnader
(därav lönekostnader)
Bcsvarsnämnd 1

1
Under innevarande budgetar anvisas medlen (203 000 kr) ur anslaget D I. Universitets- och högskoleämbetet.

För utbildningsdepartementet beräknar jag medel med utgångspunkt i
ett huvudförslag, som fördelas med 5 % över en treårsperiod. Detta innebär för budgetåren 1985/86 t.o.m. 1987/88 en besparing med 1609000 kr.
Fördelningen mellan dessa budgetår bör, enligt vad jag f.n. räknar med,
vara följande:
Budgetår
1985/86
1986/87
1987/88

Besparings belopp
338
565
706

Fördelningen av besparingen överensstämmer i huvudsak med hur förväntade pensionsavgångar inträffar inom departementet. Jag räknar med
att personalminskningen inom departementet bl. a. gör det nödvändigt med
olika interna rationaliseringsåtgärder. Beroende på personalförändringar
m. m. utöver vad som nu är känt kan det bli aktuellt med en annan
fördelning av besparingen för de kommande budgetåren. Utgångspunkten
är dock att det senast t. o. m. budgetåret 1987/88 skall ha skett en real
minskning av anslaget med 1609000 kr.
Som framgår av sammanställningen räknar jag under detta anslag medel
för besvärsniimnden för högskoleutbildning. Medel för denna verksamhet
har tidigare anvisats under anslaget D I. Universitets- och högskoleämbetet. Förändringen inneb!r inga ändringar i besvärsnämndens arbete. Med
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till belastningen räknar jag med oförändrat helopp för kommande

hudgetår.
Med hänvisning i övrigt till sammanstiillningen hemställer jag att regerinJ;?,en föreslår riksdagen ·
att till Uthild11i111:sdepartemcntct för budgetaret 1985/86 anvisa ett
förslagsanslag av 31 566 000 kr.

A 2. Kommitteer m.m.
1983/84 utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

17717 111
11400000
20880000

Reservation

555611

Jag har under Inledningen behandlat frågan om särskilda insatser för
utveckling av programvara för dataundervisning i skolan. Jag har under
detta anslag beräknat 6 milj. kr. för detta ändamål. Vidare har jag beräknat
1.5 milj. kr. för översyn av den yrkesinriktade utbildningen i gymnasieskolan. Medel för denna verksamhet har tidigare beräknats under anslaget
B 21. Reformering av gymnasieskolan.
Med hänsyn till vad jag nu har anfört och till den övriga utredningsverksamhet m. m. som nu kan förutses bör anslaget för nästa budgetår föras
upp med 20880000 kr.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Kvmmitteer m. m. för budgetåret 1985/86 anvisa ett reservationsanslag av 20 880 000 kr.

A 3. Extra utgifter
945 202
Reservation
5930
1983/84 Utgift
568000
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag
608000
Anslaget bör för nästa budgetår föras upp med 608 000 kr.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Ertra utgifter för budgetåret 1985/86 anvisa ett reservationsanslag av 608 000 kr.
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SKOL VÄSENDET

Centrala och regionala myndigheter m. m.
B 1. Skolöverstyrelsen
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

137761305
137604000 1
135 787000

' Härutöver har genom regeringsbeslut i juni 1984 anvisats 320 000 kr.

Skolöverstyrelsens (SÖ) arbetsuppgifter och organisation framgår av
förordningen (1981: 1371) med instruktion för den statliga skoladministrationen (ändrad senast 1984: 583).
!984/85

Beriiknad ändring !985/86
Skolöverstyrelsen

Personal

476,3

-21,3

Föredragandcn
-31,3 3

Anslag
Fiirvaltningskostnader
<därav lönekostnader)
Lokalkostnader
Kostnader för redovisningscentral
Rcvisionskontor-Särkostnader
Skolöverstyrelsens författningssamling
Bidrag till vissa organisationcr m. m.
Bidrag till löntagarorganisationer
Provverksamhet

111238 500
(87 136000)
16549000

-1452800
(- 695 800)
+ 833 300

-2848000
(-8 838 500)
- 801 500

2631000
2 758 500

+ 166000
+ 398800

+ 110000
+ 399000

1166000

+ 134000

+ 104000

1201000

+ 178 500

+ 158000

2060000

+ 169000
+8794000

+I 062000

+9220800

-1816500

+9221000

-1817000

1376040002
Avrundat
1

Ingår i anslagspostcn Förvaltningskostnader
Härutöver har genom regerings beslut i juni 1984 anvisats 320 000 kr.
-' Exkl. personal vid byrå V 3 och personliga tjänster
2

Skolöverstyrelsen

SÖ:s anslagsframställning innebär i huvudsak följande:
I. Pris- och löneomräkning uppgår till 9 815 500 kr.. varifrån en engångsanvisning på 500000 kr. avgår.
2. Huvudförslaget skulle uppgå till - 6 720000 kr. motsvarande 5 %
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under tre år. Den ca 30-procentiga personalminskning som beslutades i
anslutning till omorganisationen baserades på dels verksamhctsförändringar, dels inteckningar i framtida förenklingar och rationaliseringar. Först
fr. o. m. den I juli 1985 kommer SÖ att ha den personalvolym som den
beslutade omorganisationen innebär. SÖ anser det rimligt att verket får
tillfälle att arbeta åtminstone ett verksamhetsår utan ytterligare personalreduceringar. SÖ hemställer därför i första hand att huvudförslag inte
tillämpas. Om regeringen inte kan biträda förslaget om befrielse från ytterligare nedskärningar trots de skäl SÖ anför. hemställer SÖ om ett huvudförslag om I% för budgetåret 1985/86.
3. SÖ beräknar i enlighet med särskilda regeringsbeslut för budgetåren
1983/84 och 1984/85 medel för en handläggartjänst för samordning och
utveckling av ANT-arbetet inom skolans område samt för bl. a. vidareutbildning och gruppsammankomster för ANT-kontaktpersoner.
4. Under budgetåren 1982/83-1984/85 har särskilda medel anvisats som
engångsanvisning för personalutvecklingsinsatser inom den statliga skoladministrationen. SÖ bedömer att behov av ökade medel fortfarande föreligger för personalutvecklingsinsatser dels på grund av att särskilda utbildningsbehov i anslutning till omorganisationen fortfarande kvarstår. dels
med anledning av att SÖ inom den nya organisationen även efter den I juli
1985 förutsätts svara för länsskolnämndernas personalutveckling. SÖ föreslår därför att 500000 kr. fortsättningsvis anvisas för detta ändamål.
5. SÖ beräknar kostnaderna för budgetåret 1985/86 för provkonstruktionen till 8 794 000 kr. Därvid har hänsyn inte tagits till effekten av en
tillämpning av förordningen om externt finansierad verksamhet vid högskoleenheterna inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde (den
s. k. EF-förordningen) enligt universitets- och högskoleämbetets förslag
den 28 augusti 1984. Denna beräkning grundar sig på att konstruktionen av
proven sker vid forskningsinstitutioncr och att tryckning och distribution
sköts av Liber. medan ledning och samordning av verksamheten sker inom
SÖ. Mcdclsberäkningen medför ett behov a':' ytterligare 2,5 milj. kr. För
finansiering av detta föreslår SÖ att den sista överföringen som skulle skett
från anslaget B 7. Forskning och centralt utvecklingsarbete inom skolväsendet till anslaget B 3. Länsskolnämndernas utvecklingsstöd i stället
förs till förevarande anslag. Om regeringsuppdraget till SÖ att konstruera
särskilda folkhögskoleprov inte upphävs tillkommer ett behov av
0.7milj. kr. för dessa prov.
6. SÖ beräknar 100000 kr. för försöksverksamhet med datorstödd revision vid revisionskontoret.
7. SÖ föreslår att medlen under anslags posten Bidrag till vissa organisationer ökas med 80000kr. för att möjliggöra dels bidrag till föreningen
Döva, Hörselskadade och Språkstörda barn pil Hällsboskolan ( + 20000).
dels ökat bidrag till Samarbetsorganisationen för Sveriges vuxenstuderande (SOSVUXJ <+ 60000).
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I skrivelse den 8 november 1984 har SÖ föreslagit vissa förändringar i
verkets organisation.

Föredragandens överväganden
Jag har vid mina beräkningar utgått från att huvudförslaget fördelas över
en treårsperiod med en total reduktion om 5 % med fördelningen I%., 2 %
och 2 %· för första. andra resp. tredje budgetåret. Minskningen för budgetåret 1985/86 beräknar jag till 1273 000 kr., varav minskningen för lokalkostnader beräknas till 869000kr. (2).
Regeringen har i annat sammanhang förlängt tiden för redovisning av
effekterna av den nya organisationen till utgången av december 1986.
Jag beräknar i enlighet med vad jag tidigare redovisat i propositionen om
en samordnad och intensifierad narkotikapolitik (prop. 1984/85: 19 bil. 4)
medel under detta anslag för skolöverstyrelsens (SÖ) ansvar för drogupplysning och drogbekämpning på skolområdet ( + 341 000 kr.) (3).
Under budgetåren 1981/82-1984/85 har sammanlagt 2,5 milj. kr. cngångsvis anvisats för särskilda personalutvecklingsinsatser. De särskilda
medlen har varit avsedda för att ge utrymme dels för aktiva omplaceringsåtgärder såväl inom den statliga skoladministrationen som till tjänster
utanför denna. dels för inskolning på nya arbetsuppgifter. Den nya organisationen för den statliga skoladministrationen gäller sedan budgetåret
1982/83 och avvecklingen av övergångsorganisationen är slutförd i och
med innevarande budgetårs utgång. I och med detta borde några särskilda
medel för personalutvecklingsinsatser inte längre behöva anvisas. Jag har
emellertid erfarit att vissa påbörjade insatser inte hinner slutföras under
innevarande budgetår, varför jag för budgetåret 1985/86 har beräknat
250 000 kr. som engångsanvisning. För tid därefter bör några medel för
särskilda personalutvecklingsinsatser med anledning av omorganisationen
inte längre anvisas. Om den statliga skoladministrationen bedömer att det
finns behov för gemensamma och samordnade insatser för personalutveckling även i framtiden, bör detta kunna tillgodoses inom ramen för reguljär
medelstilldelning till SÖ och länsskolnämnderna (4).
I likhet med SÖ beräknar jag medel för revisionskontorets försöks verksamhet med datorstödd revision (6).
Jag finner det angeläget att bidrag kan utgå till stöd för föreningen Döva.
Hörselskadade och Språkstörda barn på Hällsboskolan. till förstärkning på
kansliet för Samarbetsorganisationen för Sveriges vuxenstuderande (SOSVUX) och till Riksförbundet Hem och Skola för rekryteringsåtgärder på
högstadiet rn.
Alltsedan budgetåret 1980/81 har särskilda medel - sammanlagt
10 milj. kr. - anvisats för central information om den nya läroplanen för
grundskolan. Lgr 80. Sålunda har för innevarande budgetår beräknats
2 milj. kr. för detta ändamål. Dessa medel har i likhet med tidigare budget-
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år främst använts för framställning av en särskild informationsskrift, Läroplansdcbatt. Jag har vid min medelsberäkning för budgetåret 1985/86 beräknat I milj. kr. i särskilda medel för information om Lgr80. Det ankommer på SÖ att avgöra om ytterligare medel är nödvändiga för detta ändamål.
l enlighet med riksdagens beslut med anledning av propositionen
(1983/84: 116. UbU 29, rskr412) om gymnasieskola i utveckling inrättades
ett särskilt anslag, B 21. Reformering av gymnasieskolan, för innevarande
budgetår. Anslaget uppgår f. n. till 12500000kr. och beräknas uppgå till
13 025 000 kr. budgetåret 1985/86 på grund av pris- och löneomräkning. Det
är avsett att bekosta försöksverksamhet och utvecklingsarbete i gymnasieskolan i samband med denna reform. Då emellertid detta utvecklingsarbete
i så stor utsträckning som möjligt bör prägla gymnasieskolans arbete i sin
helhet, föreslår jag att anslaget A 21. Reformering av gymnasieskolan
upplöses och medlen förs över till följande anslag. För information bör
2 IOOOOOkr. föras till det anslagjag nu behandlar. För utvecklingsarbete på
lokal och regional nivå bör 8 925 000 kr. föras till anslaget B 3. Länsskolnämndernas utvecklingsstöd. För centralt utvärderingsarbete bör
l 000000 kr. föras till anslaget B 7. Forskning och centralt utvecklingsarbete inom skolväsendet. För särskilda åtgärder bör I 000000 kr. ställas till
regeringens disposition under anslaget A 2. Kommitteer m. m.
De medel (2 100000 kr.) som tillförs detta anslag bör ingå i an slagsposten
Förvalt ningskostnader.
Som nämnts i inledningen är det angeläget att SÖ i fortsättningen intensifierar sitt arbete med provverksamheten. Standardprov och centrala prov
används i flera angelägna syften. Till de viktigaste hör provens roll som
instrument för kontroll av den likvärdighet i utbildningsstandard som utgör
en av grunderna i svensk utbildningspolitik.
De höga vetenskapliga krav som måste ställas på provkonstruktionsarbetc medför att provvcrksamheten bör förläggas till vetenskapliga institutioner, där också forskning och utvärdering av provvcrksamheten kan
bedrivas. Jag finner den organisation av verksamheten som SÖ redovisat
ändamålsenlig. Vid min medclsberäkning har jag dock inte funnit det
möjligt att ge provverksamheten hela det resursutrymme som SÖ beräknat. Detta medför att verksamheten måste bedrivas på en något lägre
ambitionsnivå. Så I. ex. bör - med hänsyn till den pågående översynen av
den gymnasiala yrkesutbildningen - nykonstruktionen av prov inom detta
område kunna anstå något. Jag anser vidare att särskilda folkhögskoleprov
inte skall konstrueras (6).
Jag finner det viktigt att prov för studerande i kommunal vuxenutbildning utformas i syfte att främjajämförbarhet mellan betygen i komvux och
betygen i gymnasieskolan med beaktande av skillnader i studieorganisationen. Detta är av betydelse bl. a. i samband med urval till högskoleutbildning. Jag har för ändamålet beräknat 600 000 kr. för budgetåret 1985/86.
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Sammanlagt beräknar jag medlen för provverksamheten budgetåret
1985/86 till 7 240 000 kr. inom anslagspostcn Förvaltningskostnader, dvs.
en utökning utöver pris- och llineomräkning med I 240000kr. Därvid räknar jag i enlighet med SÖ:s förslag med att 13 tjiinster för provverksamheten skall dras in och medlen överföras till övriga förvaltningskostnader.
Jag har i denna fråga liksom i andra frågor som gäller gymnasieskolan
samrått med chefen för utbildningsdepartementet.
Utökningen finansieras genom besparingar på andra områden. Om SÖ
finner det möjligt, kan SÖ inom sin totala medelsram avdela ett större
utrymme för provverksamheten än det jag redovisat. Jag har vid mina
beräkningar utgått från de principer för externt finansierad verksamhet vid
högskoleenheterna inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde
som chefen för utbildningsdepartementet kommer att redovisa i det följande.
Den nuvarande innehavaren av tjänsten som överdirektör vid SÖ har
förordnats på annans tjänst fr. o. m. den I juli 1985. Nuvarande organisation av verksledningen har gällt sedan den I oktober 1964 och bibehölls vid
den omorganisation som påbörjades den I juli 1982.
Som jag tidigare nämnt skall SÖ redovisa erfarenheter av den nya
organisationen av den statliga skoladministrationen vid utgången av december 1986. Frågan om ledningen av statliga myndigheter utreds f. n. av
verkslcdningskommitten <C 1983: 04) som beräknas slutföra sitt arbete under våren 1985. Under förutsättning att överdirektörstjänsten blir ledig
förordar jag i detta läge - i likhet med SÖ - att en förenklad konstruktion
av verksledningen prövas. Jag avser därför att föreslå regeringen att vakantsätta tjänsten som ny överdirektör fr. o. m. den I juli 1985. I stället bör
ett av skolråden utses att - utan förändring av sina arbetsuppgifter i övrigt
- fungera som ställföreträdare för generaldirektören. Jag avser vidare att
föreslå regeringen att detta skolråd utses till ledamot och vice ordförande i
SÖ:s styrelse under den tid överdirektörstjänsten är vakant. Detta föranleder en ändring i förordningen (1981: 1371) med instruktion för den statliga
skoladministrationen. Regeringen bör bereda riksdagen tillfälle att ta del
av det anförda.
Riksdagens beslut om den statliga skoladministrationen (prop.
1980/81: 107 s. 68, UbU 38 s. 23, rskr 395) innebar bl. a. att samtliga
gymnasieskolfrågor tills vidare skulle samlas i en avdelning och samtliga
vuxenutbildningsfrågor i en avdelning. Riksdagen har nyligen fattat beslut
med anledning av propositionen om ny organisation för den särskilt anordnade arbetsmarknadsutbildningen m. m. (prop. 1984/85: 59, AU 9, rskr
101 ). Detta innebär att SÖ den I januari 1986 inte längre utgör den centrala
myndigheten för arbetsmarknadsutbildningen. Huvuddelen av SÖ:s nuvarande arbetsuppgifter inom arbetsmarknadsutbildningen, som f. n. fullgörs
inom avdelningen för vuxenutbildning, kommer således att fr. o. m. den I
januari 1986 övergå till ny organisation. Detta motiverar enligt min mening
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en viss omfördelning mellan avdelningar. Jag tillstyrker därför SÖ:s förslag
att avdelningen för vuxenutbildning fr. o. m. den I juli 1985 skall ha ett
samlat ansvar för nuvarande påbyggnadsutbildningar i gymnasieskolan.
Regeringen bör inhämta riksdagens godkännande av vad jag förordat om
förändringarna i SÖ:s organisation.
Vid min medelsberäkning har jag i enlighet med vad jag nyss sade fört
över 6 192 000 kr., motsvarande kostnader för första halvåret l 986 för byrå
V 3 vid SÖ, till anslag under tionde huvudtiteln. Dock har jag inte räknat
med de resurser som utnyttjas för arbetsmarknadsutbildning inom andra
avdelningar inom SÖ. Chefen för arbetsmarknadsdepartementet kommer
inom kort att föreslå regeringen att tillsätta en organisationskommitte med
uppgift att utreda vissa frågor i anslutning till beslutet om en ny organisation för arbetsmarknadsutbildningen. När underlag finns beträffande dimensioneringen av SÖ:s resurser för kursplanearbete för arbetsmarknadsutbildningen, kan medel för dessa resurser återföras från nyssnämnda
anslag till det anslag jag nu behandlar. Jag har i denna fråga rådgjort med
chefen för arbetsmarknadsdepartementet.
Under anslaget B 19. Bidrag till åtgärder inom kommunernas uppföljningsansvar för ungdom under 18 år m. m. anvisas medel för bidrag till
utbildning av handledare för elever på arbetsplatserna. För innevarande
budgetår har anvisats 12,6milj. kr. Erfarenheterna av verksamheten visar
att det finns ett stort behov av ytterligare insatser för att möjliggöra
rekrytering och utbildning av handledare. För att dessa insatser skall
kunna tas till vara på det sätt som ursprungligen avsetts, är del enligt min
mening angeläget att löntagarorganisationerna tar ett ökat ansvar för rekryteringen till handledarutbildning. Det kan bl. a. ske via konferenser.
tidskrifter och arbete i lokala SSA-råd. Löntagarorganisationerna kan därvid aktivt framhålla behovet av handledare och främja utbildning av dessa
för att förbättra skolornas möjligheter att förbereda ungdomarna för arbete
och vuxenliv. För att underlätta detta arbete föreslår jag att I milj. kr.
beräknas för bidrag till löntagarorganisationerna och förs över från
nämnda anslag till detta anslag, anslagsposten Bidrag till löntagarorganisationerna.
I övrigt räknar jag för nästa budgetår inte med andra förändringar under
anslaget än sådana som är av automatisk natur.
Med hänvisning till vad jag har anfört och till sammanställningen hemställer jag att regeringen
dels bereder riksdagen tillfälle att ta del av vad jag har anfört beträffande
tjänsten som överdirektör i SÖ och om SÖ:s verksstyrelse.
dels föreslår riksdagen att
I. godkänna vad jag har förordat om förändringarna i SÖ:s organisation,
2. till Sko/överstyre/sen för budgetåret 1985/86 anvisa ett förslagsanslag av 135787000kr.

Prop. 1984/85: 100

Bilaga 10 Utbildningsdepartementet

123

8 2. Länsskolnämnderna
1983/84 utgift

117111873

1984/85 Anslag

135085000 1

1985/86 Förslag

141969000

1

Härutöver har genom rcgeringsbeslut i juni 1984 anvisats I 580 000 kr.

Länsskolnämndernas arbetsuppgifter och organisation framgår av förordningen ( 1981: 1371) med instruktion för den statliga skoladministrationen (ändrad senast 1984: 583). Föreskrifter om ledamöter och suppleanter i länsskolnämnderna finns i 22 § skollagen ( 1962: 319, omtryckt
1970: 1026, 22 §ändrad senast 1981: 1113).
Ur anslaget bestrids kostnader för personal vid länsskolniimnderna. Ur
anslaget utgår vidare bidrag till verksamhet med regionala planeringsråd
för samverkan mellan skola och arbetsliv samt bidrag till utbildning av
representanter i planeringsråd.
1984/85

Beräknad ändring 1985/86
Skolöverstyrelsen

Personal

439,5

of.

Föredraganden
of.

Anslag
Förvaltningskostnader
(därav lönekostnader)
Lokalkostnader

1

123 547 700
(98787000)
11537300

+85!0000
( +6 367 000)
+ 378000

+6506000
(+4 760000)
+ 378000

135085000 1

+8888000

+6884000

Härutöver har genom regcringsbeslut i juni 1984 anvisats I 580 000 kr.

Skolöverstyrelsen
Skolöverstyrelsens (SÖ) anslagsframställning innebär i huvudsak följande:
1. Pris- och löneomräkning uppgår till 8 208 000 kr.
2. Huvudförslaget beräknas till - 7243 700 kr. motsvarande 5 % på tre
år. SÖ redovisar i anslagsframställningen skäl för att huvudförslaget över
huvud taget inte borde tillämpas på anslaget. Med hänsyn till direktiven i
årliga anvisningar för anslagsframställningar redovisar SÖ dock ett huvudförslag, som innebär en minskning av vissa delar av anslaget med 2,5 % på
tre år. Besparingens storlek under budgetåret 1985/86 beräknas då till
900000 kr. SÖ finner dock även en sådan resursreducering allvarlig med
hänsyn till de krav som i dag ställs på utbildningsväsendets planering och
utveckling utifrån förändringarna inom arbetsmarknaden.
Den regionala stödorganisationen för handikappade har förlagts till länsskolnämnderna och samtidigt utökats genom riksdagsbeslut så sent som i
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december 1983. SÖ har undantagit denna vid beräkningen av storleken av
huvudförslaget.
SÖ bedömer efter de genomgångar av lokalbehoven som gjorts tillsammans med byggnadsstyrclsen att det inte nu kan göras någon besparing på
lokalsidan, eftersom antalet tjänster ökat med 81 genom den regionala
stödorganisationen för handikappade. Detta borde snarare leda till en
ökning av lokalerna. Den uteblivna utökningen av lokaler har i realiteten
medfört en besparing motsvarande mer än 20 % reducering av lokalkostnaderna.
3. Medel för förstärkning av ANT-kontaktpersonernas verksamhet i
storstadslänen, resor för ANT-kontaktpersoncr och vcrksamhetsstöd för
ANT-projekt m. m. genom länsskolnämnderna har för budgetåren 1983/84
och 1984/85 anvisats genom särskilda rcgeringsbeslut. SÖ beräknar motsvarande medel också för budgetåret 1985/86.

Föredragandens överväganden

Jag har vid mina beräkningar utgått från att huvudförslaget fördelas över
en treårsperiod med en total reduktion om 5 %· med fördelningen 1 %. 2 ')(,
och 2 % för första, andra resp. tredje budgt:tåret. För budgetåret 1985/86
beräknar jag därvid minskningen till 1 431 000 kr. (2).
Den nuvarande mandatperioden för ledamöterna i länsskolnämnderna
upphör med utgången av december 1985. Som jag redovisade i 1984 års
budgetproposition (prop. 1983/84: 100 bil. 10 s. 66 och 67J har Landsorganisationen i Sverige. Centralorganisationen SACO/SR och Tjänstemännens
centralorganisation framfört vissa önskemål om representation i nämnderna. Sedan år 1979 pågår en försöksverksamhet med regionala planeringsråd för samverkan mellan skolan och arbetslivet. Dessa råd, i vilka
bl. a. löntagarorganisationer ingår, är knutna till länsskolnämnderna. Skolöverstyrelsen skali vid årsskiftet 1984/85 redovisa en utvärdering av försöksverksamheten. Jag är dälför inte beredd att nu föreslå någon ändring i
länsskolnämndernas sammansättning. Om beredningen av dessa frågor
leder till slutsatsen att förändringar i länsskolnämndernas sammansättning
bör göras, avser jag att återkomma till detta i det förslag till ny skollag som
f. n. bereds inom regeringskansliet.
I enlighet med vad jag tidigare har redovisat i propositionen om en
samordnad och intensifierad narkotikapolitik (prop. 1984/85: 19 bil. 4) beräknar jag medel under detta anslag för utökad ANT-kontaktverksamhet i
storstadslänen och för verksamhetsstöd till lokala ANT-projekt till ett
sammanlagt belopp av I 597 000 kr. (3).
Vidare beräknar jag medel för ytterligare en tjänst som dövblindkonsulent. Därmed finns totalt sju tjänster som konsulent bland dövblinda.
I övrigt räknar jag för nästa budgetår inte med andra förändringar under
anslaget än sådana som är av automatisk natur.
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Med hänvisning till vad jag har anfört och till sammanställningen hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen
att till länsskolnämndanu för budgetåret 1985/86 an visa ett förslagsanslag av 141969000kr.

B 3. Länsskolnämndernas utvecklingsstöd
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

8491331
10696000
24 738000

Reservation

221669

Ur anslaget utgår medel dels för länsskolnämndernas verksamhet för
främjande av lokalt utvecklingsarbete, dels för bidrag till kommum:rnas
lokala skolutveckling enligt förordningen (1983: 238) om särskilt statsbidrag till lokal skolutveckling (omtryckt 1984: 630).

Skolöverstyrelsen
I. Prisomräkning 749000kr.
2. Skolöverstyrelsen (SÖ) föreslår att medel ställs till länsskolnämndernas förfogande under en treårsperiod för att dessa skall kunna arvodera
personal med uppgift att stimulera kulturvcrksamhet och underlätta utbyte
av erfarenheter på kulturområdet mellan olika skolor och kommuner
(+3,9 milj. kr.).
3. Enligt propositionen om skolforskning och personalutveckling
(prop. 1980/8 J: 97 J skall 3 milj. kr. föras över till anslaget Läns skolnämndernas utvecklingsstöd från anslaget B 7. Forskning och centralt utvecklingsarbete inom skolväsendet budgetåret 1985/86. SÖ föreslår att av dessa
medel 2,5 milj. kr. i stället används för att finansiera ett ökat medelsbehov
för provverksamhet och således tillförs anslaget B I. Skolöverstyrelsen.
4. De medel inom anslaget. vilka är avsatta som ett särskilt statsbidrag
till lokal skolutveckling, bör enligt SÖ:s mening kunna användas för att
utjämna ojämlikheter mellan kommuner. som uppstår vid den procentuella
tilldelningen av bidrag för lokal skolutveckling. Bidragen bör därför huvudsakligen begränsas till vissa väl definierade behov hos dels små kommuner. dels kommuner med stort avstånd till högskoleorten. Resterande
medel inom delposten bör i ökad omfattning inriktas mot att stödja en
förnyelse av den gymnasiala utbildningen.
SÖ beriiknar medclsbehovet under reservationsanslaget Länsskolnämndernas utvecklingsstöd till 15 345 000 kr.
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Föredragandens överväganden
Riksdagsbeslutet med anledning av propositionen om skolforskning och
personalutveckling (prop. 1980/81: 97, UbU 37. rskr 385) innebar bl. a. att
sammanlagt ca 13 milj. kr. under en fyraårsperiod skulle föras över till
länsskolnämnderna. Detta var medel som skulle decentraliseras för att
stödja det regionala och lokala utvecklingsarbetet.
Jag beräknar att 3 milj kr. nu i en sista omgång förs över från anslaget
B 7. Forskning och centralt utvecklingsarbete inom skolväsendet till det
anslag jag nu behandlar (3).
Mot bakgrund av vad SÖ dels i anslagsframställningen, dels i skrivelse
den 9 november 1984 anför om orättvisor för små kommuner med få lärare
och för kommuner med stort avstånd till högskola, föreslår jag att de
nuvarande reglerna för bidrag enligt förordningen (1983: 238) om särskilt
statsbidrag till lokal skolutveckling ändras. Vid fördelningen av bidraget
bör hänsyn tas dels till kommuner som på grund av omfattningen av sitt
skolväsen. avstånd till högskola eller stora skolproblem behöver mera
bidrag än som följer av förordningen (1982: 608) om statsbidrag till lokal
skolutveckling m. m., dels till behovet att utveckla undervisningen i grundskolan och gymnasieskolan. I enlighet med SÖ:s förslag bör därvid en
ökad inriktning ske mot gymnasieskolans förnyelse.
Den pågående reformeringen av gymnasieskolan, byggd på lokalt förankrad försöks- och utvccklingsverksamhet, måste enligt min mening få
stöd genom insatser från länsskolnämnderna. Stor vikt måste läggas vid att
erfarenheter av försöks- och utvecklingsarbetet utvärderas och sprids mellan skolor. Det är därför viktigt att medel inom detta anslag även används
för utvärdering. Enligt min mening bör också ytterligare medel tillföras
detta anslag. Det bör ske, såsom tidigare nämnts, dels genom en ökning av
anslaget med I 800000kr.. dels genom en öve1i"öring av 8925000kr. från
det nuvarande anslaget B 21. Reformering av gymnasieskolan.
Jag har i denna fråga samrått med chefen för utbildningsdepartementet.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att
I. godkänna vad jag har förordat om fördelningen av utvecklingsstödet.
2. till Länssko/niinmdernas utveck/ingsstöd för budgetåret 1985/86
anvisa ett reservationsanslag av 24 738 000 kr.
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B 4. Statens institut för läromedelsinformation
1983/84 Utgift

5 539 374

1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

5 565 000
6643000

Statens institut för litromedelsinformation !SIL) har enligt förordningen
(1982: 393) om vissa statliga insatser beträffande läromedel (omtryckt
1983: 273) till uppgift att fastställa basläromedel, låta utföra läromedclsgranskning samt informera om läromedel.
SIL har vidare enligt förordningen ( 1974: 440) med instruktion för statens institut för läromcdelsinformation till uppgift att vara central myndighet för rikscentralerna för pedagogiska hjälpmedel för handikappade
<RPH). handlägga ärenden om statsbidrag enligt kungörelsen (! 974: 439)
om statsbidrag till produktion av vissa läromedel, främja produktion av
och utge information om läromedel för minoritets- och invandrarundervisning samt i övrigt verka för förbättrad tillgång på läromedel inom
områden där det råder brist.
1984/85

Beräknad ändring 1985/86
Statens institut
för läromedelsinformation

Personal
Anslag
Förvaltningskostnader
(därav liinekostnadcrl
Lokalkostnader
Engångsanvisning

Föredraganden

JO

+6

+6

5565000

+1237000

+I 078000

) 077000
666000)
488 000

+ 952000
(+ 693000)
+ 245000
+ 40000

+ 932000
(+ 704 000)
+ 106000
+ 40000

(3

Statens institut för läromcdelsinformation
I. Pris- och löneomräkning m. m. 333 000 kr.
2. En besparing enligt huvudförslaget ( - I 18000kr.) skulle i första hand
drabba utgivningen av läromedelsförteckningar.
3. SIL föreslår. mot bakgrund av spräk- och kulturarvsutredningens
(SKU) betänkanden med bl. a. förslag om att en särskild rikscentral
<RPH-MINVJ inrättas. att de arvodestjänster som f. n. linns för MINVverksamheten omvandlas till fasta tjänster och att en tjänst som byrådireklör omvandlas till en tjänst som tiyrådirektör/avdelningsdin:ktör samt en
utökning med 0,25 tjänst som bibliotekarie och 0.4 ljänst som kansliskrivare/assistent (+9:0000kr.). Vidare föreslår SIL att en tjiinst som läromedclsproduccnt inrättas I+ 161 OOOkr.I. SIL beriiknar för arvoden
260000 kr.. för läromedebinformation m. m. 200000 kr. samt för resckost-
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nadsersättningar och expenser 36000 kr. För utökade lokaler beräknar SIL
ett medelsbehov av 200000 kr. Vidare hehövs enligt SIL engångsanvisningar om 40000 kr. för inventarier och teknisk utrustning.
4. SIL föreslår att arvodena för Hiromcdelsnämndens granskare höjs från
fiO kr. per timme till 90 kr. per timme och beräknar kostnaden härför till
32 000 kr.

Föredragandens överväganden
Jag har vid mina beräkningar av anslaget utgf1tt från ett ettårigt huvudförslag med en reduktion om 2 '?f, (2).
Jag har tidigare i inledningen (avsnitt 15) behandlat språk- och kulturarvsutredningcns (SKUl betänkanden. Därvid har jag förordat att MINVverksamheten även fortsättningsvis skall utgöra en del av statens institut
för läromedelsinformation (SIL).
I samband med att MlNV-verksamheten i enlighet med mitt förslag
permanentas inom SIL bör enligt min mening de arvodcstjiinster som f.n.
finns inom verksamheten omvandlas till fasta tjänster. Jag beräknar medel
för en utökning till heltidstjänster av tjänsten som bibliotekarie och tjänsten som kansliskrivare/assistent. Vidare beräknar jag medel för en tjänst
som läromedelsproducent och särskilda arvodesmedel. Totalt beräknar jag
503 000 kr. i ökade lönekostnader för MINV-verksamhetcn.
Jag beräknar vidare medel för MINV-verksamheten vad avser läromedelsinformation. resekostnadsersättningar och expenser samt engångsanvisningar om 40000kr. för inventarier och teknisk utrustning. Lokalkostnaderna för den utökade verksamheten uppgår enligt mina beräkningar till
85000kr. (3).
Arvodena till läromedclsnämndens granskare har varit oförändrade sedan år 1977. Mot denna bakgrund finner jag en höjning rimlig och beräknar
siirskilda medel för detta ändamål (4).
I övrigt räknar jag för nästa budgetår inte med andra förändringar under
anslaget än sådana av automatisk natur (I}.
Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen
föreslår riksdagen
att till Statens i11stit111 .fär liiro111ede/si11.fim11atio11 för budgetåret
I985/8fi anvisa ett förslagsanslag av 6 643 000 kr.
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B 5. Stöd för produktion av läromedel
1983/84 utgift

4127044

1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

4414000
5 046000

Reservation

45028

Ur anslaget utgår bidrag för produktion av läromedel i ämnen. i vilka det
råder brist på lämpliga läromedel. Bidrag utgår cndast för produktion av
läromedel som är avsedda att användas inom undervisning som stftr under
tillsyn av skolöverstyrelsen (SÖ). Bestämmelser om verksamheten återfinns i kungörelsen (1974: 439) om statsbidrag till produktion av vissa
läromedel.

Statens institut för läromcdclsinformation
Statens institut för läromcdclsinformation (SIL) föreslår i sin anslagsframställning bl. a. följande:
I. Prisomräkning m. m. 441000 kr.
2. Språk- och kulturarvsutredningen föreslår
betänkandet
<SOU 1983: 58) Kunskap för gemenskap - Läromedel för språklig och
kulturell mångfald att ansvarsområdet för information om läromedel för
minoritets- och invandrarundervisningen (MJNV) utökas till att omfatta
även förskolan.
SIL beräknar behovet av produktionsstöd till läromedel för detta område till 200 000 kr. for budgetåret 1985/86.
Vidare begär SIL 500000kr. för att upprätthålla lexikonproduktion för
invandrarundervisningen (det s. k. LEXIN-projektet). Detta stöd bör utgå
årligen intill dess ett lexikografiskt institut eller motsvarande inrättas.
3. SIL ger produktionsgaranti för läromedel och föreslår att planeringsramarna för perioden 1986/87 till 1989/90 skall vara följande (milj. kr.).
1986/87

1987/88

1988/89

1989/90

3,0

2,0

2,0

1.5

Föredragandens iiverväganden
Jag räknar med ett liigre belopp för prisomräkning än vad statens institut
för läromedelsinformation (SIL) har gjort (I).
1 inledningen (avsnitt 15.1 !) har jag redovisat min principiella inställning
till förslaget att informationen om läromedel för minoritets- och invandrarundervisningen <MINVJ bör utvidgas till att gälla iiven förskolan.
Den försöksverksamhet som pågått sedan budgetåret 1981/82 vid SIL:s
läromedelsutställning för MINV med information till förskolan pt!kar entydigt på behovet av särskild läromedelsproduktion för invandrarbarn i för9
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skolan. Med hänsyn till att målgruppen är mycket liten krävs enligt min
uppfattning särskilt ekonomiskt stöd för denna produktion. Mot denna
bakgrund biträder jag SIL:s förslag och beräknar 200 000 kr. för produktionsstöd för läromedel för förskolan.
Lexikon för invandrarundervisningen har sedan år 1977 framställts inom
ramen för ett projekt inom skolöverstyrelsen. Enligt språk- och kulturarvsutredningen bör det utredas hur ansvaret för produktion m. m. av dessa
lexikon skall utformas i framtiden. Jag avser att senare föreslå regeringen
att statskontoret får i uppdrag att utreda denna fråga. I avvaktan p{i
resultatet härav beräknar jag 300000 kr. budgetåret 1985/86, för att upprätthålla en viss produktion av lexikon (2).
Jag har tidigare i inledningen (avsnitt 4.1) föreslagit att särskilda statliga
insatser skall göras för utveckling av programvara för dataundervisning i
skolan. Insatserna avser i första hand grundskola, gymnasieskola och
kommunal vuxenutbildning. Mot denna bakgrund bör de medel för produktion av dataläromedel som SIL förfogar över i första hand avse utveckling och produktion av läromedel inom området för elever med handikapp.
För att kunna ge förhandsbesked om produktionsstöd föreslår jag för
budgetåren 1986/87 - 1989/90 följande planeringsramar (milj. kr.I (3).
1986/87

1987/88

1988/89

1989/90

2,0

2,0

2.0

1,5

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att
1. medge att förhandsbesked om statsbidrag till stöd för produktion
av läromedel får lämnas i enlighet med vad jag har förordat.
2. till Stiid får produktion m· läromedel för budgetåret 1985/86 anvisa ett reservationsanslag av 5046000 kr.

B 6. Rikscentralerna för pedagogiska hjälpmedel för handikappade
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

12182923
12 160000
13233000

Det finns fyra rikscentraler för pedagogiska hjälpmedel för handikappade (RPH). nämligen en för hörselskadade (RPH-HÖRJ, en för rörelsehindrade (RPH-RH). en för synskadade <RPH-SYN) och en för särskolan
<RPH-SÄRI. Centralerna är belägna i Örebro (Birgittaskolan). Göteborg
<Bräcke ÖstergårdJ. Solna (Tomtehodaskolan) och Umeå (Oiovsdalsskolan).
RPH har till uppgift att främja utveckling, produktion och utlåning av
samt information om pedagogiska hjälpmedel för handikappade elever
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~kolövcrstyrelsen

samt för

handikappade elever inom förskolan. Verksamheten regleras genom förordningen (SÖ-FS 1977: 70) med instruktion för rikscentraler för pedagogiska hjälpmedel för handikappade. Statens institut för liiromedelsinformation (SfU är central myndighet för rikscentralerna.
1984i85

Beriiknad ändring 1985/86
Statens institut
för liiromedcbinformation

Personal

47

+8

Föredraganden

of.

Anslag
För\'altningskostnader
!diirav liinekostnader)
Lokalkostnader
Engiingsanv i sni ngar

10892000
(7 547 000)
1208000
60000

+'J.fo..15000
! +I 934 00(})
+ 223 ()()()
+ 76'2 000

+ 765000
!+ 935 000)
+ 368000
60000

12160000

+3630000

+1073000

Statens institut för läromedelsinformation
SJ L:s anslagsframställning for hudgetårct 1985/86 innebär i huvudsak
följande:
I. En besparing enligt huvudförslaget (- 263 000 kr.) innebär en minskad
framställning av läromedel m. m., vilket skulle medföra att stora grupper
av elever med handikapp inte skulle få användbara läromedel. SIL hemställer därför att huvudförslaget inte skall tilliimpas på anslaget.
2. Pris- och löneomräkning m. m. 973 000 kr. Engångsanvisningar på
60000 kr. avgår.
3. SIL föreslår att den försöksverksamhet som bedrivits vid RPH-HÖR
med lagerhållning. distribution och försäljning för samtliga RPH permanentas. SIL beräknar med anledning därav medel för en tjänst som chef för
RPH-lagret ( + 143 000 kr. J samt för ökade lokalkostnader ( + 140 000 kr.).
4. SIL föreslår en fortsatt utökning av verksamheten vid samtliga RPH.
För personalförstärkningar beräknar SIL medel för följande tjänster. nämligen två läromedelsproducenter. en tecknare. tre assistenter/byråassistenter och en kansliskrivare/assistent ( + 964000 kr. J. Vidare beräknar SIL
ytterligare expertismedel för hl. a. hemarbetande punktskriftskopistcr vid
RPH-SYN ( + 436000 kr. I. För framställning av läromedel. resekostnadsersättningar och expenser m. m. behövs ökade medel ( + 393 000 kr.).
Vid utökning av lokalerna för RPH-HÖR beräknar SIL ökade hyreskostnader ( + 30 000 kr..J. Vidare beräknar SIL ytterligare medel för löner till
lokalvtirdare ( + 22 000 kr.l samt en ökning av medlen för övriga lokalvårdskosrnader ( + 30000 kr.).
SIL föreslår iiven engångsanvisningar för teknisk utrustning
(+ 822000kr.).
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föredragandens öven·äganden
Under <le senaste åren har resurserna utökats kraftigt för den verksamhet som bedrivs av rikscentralerna för pedagogiska hjiilpmedel för handikappade ( RPH) för att elever med handikapp skall fä erforderliga läromedel. RPH har även fått engångsanvisningar för bl. a. anskaffning av teknisk
utrustning. Med anledning av den kraftiga uppräkning som gjorts av anslaget under senare år iir jag inte beredd att för nästa hudgctftr tillstyrka en
utökning av verksamheten. Jag avser att föreslå regeringen att ge statskon"toret i uppdrag att se över verksamheten vid RPH. Översynen bör omfatta
bl. a. möjligheterna till rationaliseringar och det ltmgsiktiga behovet av
resurser.
Med hänsyn till verksamhetens karaktär vid RPH bör enligt min mening
ett reducerat ettårigt huvudförslag om 1 % tillämpas (- 131 000 kr.). Huvudfors laget skall tas ut under anslagsposten Förvaltningskostnader (I).
För att tillgodose behovet av bl. a. hemarbetande punktskriftskopister
vid RPH-S YN förordar jag att ett belopp om 250 000 kr. förs över från
övriga förvaltningskostnader till lönekostnader och utgår som expertismedel (4).
Regeringen har genom beslut den 4 oktober 1984 godkänt en utökning av
lokalerna vid RPH-RH i Göteborg. Jag beräknar de ökade hyreskostnaderna härför till 260 000 kr.
Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen
föreslår riksdagen
att till Rikscentralerna för ('<'dago1:iska hjälpmedel.för handikappade för budgetåret 1~85/86 anvisa ett förslagsanslag av
13 233 000 kr.
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För skolväsendet gemensamma frågor
B 7. Forskning och centralt utvecklingsarbete inom skoh·äsendet
1983/84 utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

26 776327
24 937 000
24845 000

Reservation

2 160673

Från anslaget bekostas forskning och centralt utvccklingsarbete inom
ungdomsskola och vuxenutbildning samt informationsatgärder i samband
därmed. Skolöverstyrelsen (SÖJ ansvarar för planering. samordning. utvärdering och spridning av information om verksamheten.
Skolforskningen bör huvudsakligen bestå av uppdragsforskning inom
högskolans ram och vara inriktad mot problem. aktualiserade i arbetet med
den långsiktiga planeringen, uppföljningen och utvärderingen av skolreformer. SÖ skall lägga fram långsiktiga skolforskningsprogram enligt riktlinjer som angivits i propositionen 1980/81: 97 om skolforskning och personal utveckling och i propositionen 1981/82: 106 om forskning m. m.
Det centrala utvecklingsarbetet avser främst vuxenutbildningsområdet
och handikappområdet samt andra områden där det finns problem av
övergripande karaktär som av olika skäl ej är lämpade att omfattas av den
lokala skolutvecklingen. Genomförandet kan ske antingen inom SÖ eller
förläggas hos olika utbildningsanordnarc, skolor och organisationer.

Skolöverstyrelsen
I. Enligt riksdagens beslut med anledning av propositionen om skolforskning och pcrsonalutveckling (prop. 1980/81:97, UbU37, rskr385)
skall varje budgetår t. o. m. 1985/86 en viss del av detta anslag överföras till
anslaget B 3. Länsskolnämndernas utvecklingsstöd. SÖ föreslår att
2,5 milj. kr. avskiljs från anslaget budgetåret 1985/86.
2. På återstoden av anslaget anger SÖ en löne- och prisomräkning med
1571 OOOkr.
3. SÖ föreslår att från anslaget överförs 500000 kr. till Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet för baskostnader för vissa longitudinella forskningsprojekt. Dessa medel är avsedda att täcka baskostnader för
i första hand forskningsprojcktct Utvärdering genom uppföljning <UGU),
vilket f. n. bedrivs vid högskolan för lärarutbildning i Stockholm i anslutning till elevpaneler för longitudinella studier som successivt byggs upp
inom statistiska centralbyrån.
4. SÖ hemställer att till Forskning och centralt utvccklingsarbete inom
skolväsendet för budgetåret 1985/86 anvisas ett reservationsanslag om
23 508 000 kr.

Prop. 1984/85: 100

Bilaga 10

Utbildningsdepartementet

134

Föredragandens överväganden
Enligt vad jag tidigare redovisat beräknar jag att 3 milj. kr. överförs till
anslaget B 3. Länsskolnämndernas utvecklingsstöd från detta anslag budgetftret 1985/86 (I).
I enlighet med vad statsrådet Ingvar Carlsson senare denna dag kommer
att anföra angående longitudinell forskning föreslår jag att från detta anslag
förs över dels 500000 kr. till anslaget D 29. Forskningsrådsnämnden, dels
140000 kr. till trettonde huvudtiteln. littera G. för longitudinella studier vid
statistiska centralbyrån.
Jag vill hänvisa till vad jag inledningsvis anfört om behovet av forskning
och utvecklingsarbete bl. a. när det gäller dels elever med svårigheter. dels
skolans naturvetenskapliga undervisning. Jag vill också hänvisa till vad
chefen för utbildningsdepartementct kommer att säga vid sin anmälan av
anslaget D 19. Samhällsvetenskapliga fakulteterna om resurser för ämnesmetodisk/fackdidaktisk forskning.
Den påbörjade reformeringen av gymnasieskolan skall under minst en
femårsperiod underbyggas genom ett försöks- och utvecklingsarbetc. Som
också riksdagen framhållit (UbU 1983/84: 29 s. 11) är det viktigt att en
representativ del av försöksverksamheten noggrant utvärderas för att ge
ett gott underlag för kommande ställningstaganden. I enlighet med vad
chefen för uthildningsdepartementet redovisat i inledningsavsnittet anser
jag att medel för central utvärdering i gymnasieskolan fr. o. m. budgetåret
1985/86 skall beräknas under det anslag jag nu behandlar. Anslaget bör
därför tillföras totalt 2,8 milj. kr., vari ingår en överföring av 1 milj. kr. från
det tidigare anslaget B 21. Reformering av gymnasieskolan. för den centrala pedagogiska och ekonomiska utvärdering som bör komma till stånd.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Forsknin,; och centralt utvecklinR.rnrhcte inom sko/i·iisendet
för

budgetåret

1985/86

anvisa

ett

reservationsanslag

av

24 845 000 kr.

B 8. Fortbildning m. m.
1983/84 Utgift

21824688

1984/85 Anslag

20 489 000

1985/86 Förslag

12468000

Reservation

361781

Från anslaget bestrids kostnader for skolledarutbildningen och för sådana övriga utbildningsinsatser där skolöverstyrelsen rSÖ) ansvarar för
genomförandet. SÖ ansvarar därvid för att vissa angelägna utbildningar
kommer till stånd, vilka inte kan anordnas inom högskolan. SÖ ansvarar
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s~ilcdes för att vissa kurser och andra utbildningsinsatser anordnas för
lärare i yrkesämnen och för personal vid specialskolan. särskolan och

sameskolan. Inom anslaget disponerar SÖ också medel. som i styrande
och stimulerande syfte fördelas vidare till kommunerna för att bestrida
siidana kostnader för viss utbildning. som kommunerna själva ansvarar
för. Under innevarande år fördelas således medel till fortbildning för lokalt
utvecklingsarhete i kommunal vuxenutbildning (komvux) och grundutbildning för vuxna (grundvux) och till fortbildning för klasslärare i naturorienterande och tekniska moment (No/Teknik). Vidare bekostas från anslaget
bidrag till lärarorganisationer m. n. för fortbildnings verksamhet och bidrag
till skolpersonal för deltagande i internationella kurser och konferenser.
Inom anslaget disponerar SÖ också vissa medel för planering. uppföljning
och information.
Enligt 8 ~ förordningen ( 1981: 1371) med instruktion för den statliga
skoladministrationen skall SÖ kartliigga behovet av personalutbildning
inom skolväsendet. Kartläggningen skall tillsammans med SÖ:s förslag till
prioriteringar årligen presenteras för regeringen ~om ett undedag för dess
och riksdagens ställningstaganden när det gäller resurser till högskolan. SÖ
och kommunerna samt de övergripande riktlinjer som skall giilla för verksamheten.

Skolö,·erstyrelscn
För budgetåret 1985/86 föreslår SÖ inte någon förändring av principiellt
slag när det gäller organisation. ansvarsfördelning. ekonomi eller prioriteringar.
SÖ:s anslagsframstiillning för budgetåret 1985/86 innebär i huvudsak
följande:
I. Pris- och löneomräkning 1 382 000 kr.
2. Ansvarsfördelningen mellan SÖ och högskolan niir det gäller att
anordna personalutbildning för skolväsendet bör ligga fast.
3. Den nuvarande skolledarutbildningen bör enligt SÖ under budgetåret
1985/86 följa den fr. o. m. verksamhetsåret 1982/83 reviderade långtidsplanen, vilket innebär en något utvidgad omfattning ( + 150000 kr.).
4. Den ämnesinriktade fortbildningen i naturorienterande och tekniska
moment I No/Teknikl for klassliirare pii låg- och mellanstadiet avslutas i
och med budgetåret I984/85. De ytterligare fortbildningsinsatscr som behövs bör, enligt SÖ:s bedömning. kunna tillgodoses inom ramen för högskolans anslag för personalutbildning och bidraget till kommunerna för
lokal skolutveckling. Enligt SÖ:s bedömning behöver således inga särskilda medel anvisas under ifrågavarande anslag (- 9160000kr.) .
.5. Med anledning av det förestående reformarbetet inom gymnasieskolan bör ett forthildningsprogram successivt byggas upp. För att kunna
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åstadkomma en stimulans och styrning av fortbildningen förcslftr SÖ att
särskilda medel avsätts under en fyraårsperiod<+ 7065000kr.).
6. Fr. o. m. budgetåret 1984/85 disponerar SÖ särskilda medel för fortbildning för lokalt utvecklingsarbete i komvux och grundvux. För budgetåret 1985/86 föreslår SÖ ökade medel ( + I 675 000 kr.).
7. SÖ föreslår en höjning av anslagsposten Bidrag till lärarorganisationer
m. n. för fortbildningsvcrksamhet ( + 270000 kr.).

Föredragandens överväganden
Jag har i inledningen (avsnitt 6.3) redovisat att jag avser att ta initiativ till
en samlad översyn av fortbildningens organisation och struktur. Inriktningen av fortbildningen och vidareutbildningen för skolväsendets personal bör i avvaktan på resultatet av denna översyn i huvudsak vara densamma som under innevarande år.
Jag vill hänvisa till vad jag inledningsvis anfört om behovet av en
satsning på en bred specialpedagogisk fortbildning. som under en treårsperiod i första hand riktas till lärare på låg- och mellanstadierna, men på
längre sikt till alla Hirare. Dessutom vill jag särskilt betona behovet av
fortbildningsinsatser för lärare i iimnet svenska.
Jag har i inledningen (avsnitt 6.4.4) behandlat frågan om ett samlat
program för skollcdarutbildningen.
Utbildningen av skolledare genomförs f. n. enligt fastlagd plan och
beräknas vara slutförd senast läsåret 1988/89. Med hänsyn till att verksamheten enligt långtidsplanen får en utvidgad omfattning under budgetåret
1985/86 tillstyrker jag SÖ:s förslag till ökad medclstilldelning.
Med utgången av innevarande budgetår upphör enligt tidigare uppgjord
plan den särskilda medelsanvisningcn för No/Teknik-fortbildningen för
klasslärarc under förevarande anslag. Några medel för detta ändamål bör
således inte beräknas fortsättningsvis.
Chefen för utbildningsdepartcmcntct kommer senare under anslaget
B 17. Bidrag till driften av gymnasieskolor att ta upp möjligheterna att
tillgodose de angelägna behoven av fortbildning i anslutning till försöksoch utvccklingsarbetet i gymnasieskolan inom ramen för den lokala skolutvecklingcn. Jag är av statsfinansiella skäl inte beredd att biträda SÖ:s
förslag om särskild medelstilldelning för detta ändamål och för en utökning
av fortbi!Jningsinsatserna för lokalt utvecklingsarbete i komvux och
grundvux.
Lärarorganisationerna fyller ett viktigt fortbildningsbehov genom att de
bl. a. ger ut tidskrifter. årsböcker. metodiska anvisningar m. m. En höjning
av anslagsposten Bidrag till lärarorganisationer m. fl. för fortbildningsverksamhct i enlighet med SÖ:s förslag är därför enligt min mening motiverad.
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I övrigt räknar jag för nästa budgetiir inte med andra förändringar under
anslaget än sådana av automatisk natur.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Fortbildning m. m. för budgetåret 1985/86 anvi~a t:tt reserva·
tionsanslag av 12 468 000 kr.

B 9. Särskilda åtgärder på skolområdet
1983/84 utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

207 591532

230911000
245 450000

Fran anslaget bestrids kostnader för statsbidrag enligt förordningen
( 1981: 501) om statsbidrag till särskilda åtgärder p{1 skolområdet (ändrad

senast 1984: 470).
De medel som anvisas under anslaget fördelas av skolöverstyrelsen (SÖl
mellan länen. SÖ fördelar ett visst av regeringen bestämt belopp dels
mellan de länsskolnämnder som i länet har kommuner med stor andel
elever i små högstadieskolor och därmed behov av extra bidrag för studicoeh yrkesorientering (syoJ, dels mellan de länsskolnämnder som i länet har
kommuner som anordnar praktisk arbetslivsorientering (prao) på högstadiet under kortare tid än fyra veckor. Vidare fördelar SÖ av regeringen
bestämda belopp av medlen dels till länsskolnämmler som i länet har
kommuner där det hor särskilt många familjer med barn som går i specialskolan. dels till länsskolnämnder i län där regionala åtgärder för elever med
handikapp planeras av planeringsberedningarna.
Övriga medel ur anslaget fördelas av SÖ med hänsyn till det faktiska
antalet elever i grund- och gymnasieskolan den 15 september närmast
föregående redovisningsår. Varje länsskolnämnd rår ett enda belopp ur
anslaget att fördela till kommunerna i länet.
Länsskolnämnden fördelar sedan medlen dels i form av allmän resurs.
dels i form av särskild resurs för inomregionala insatser. Medlen för den
allmänna resursen skall fördelas utifrån en helhetsbedömning av situationen för skolväsendet i varje kommun inom länet. I sin bedömning skall
länsskolnämnden väga samman olika faktorer som kan vara kriterier på att
kommunen har särskilt behov av bidrag. Därvid skall hänsyn tas till om
andelen elever med handikapp är stor eller om en kommun där det finns en
eller flera specialskolor har särskilt stora kostnader till följd av föreskrifterna i skollagen om ersiittning till staten för specialskolans elever. Hänsyn
skall också tas till behovet av extra resurser för syo liksom för kompensation för bortfall av tidigare bidrag. Kommunen får ett enda belopp i allmän
resurs och har sedan i huvudsak frihet att disponera resurserna för de
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siirskilda [1tgärder på skolområdet som kommunen finner lämpliga. Den
siirskilda resursen skall användas för det ändamål som anges av liinsskolniimnden.

Skoltiwrstyrelsen

SÖ föreslår en överföring av medel från anslaget Särskilda åtgärder p{1
slrnlomradet till anslagen för specialskolan (8 14 och B 15) för att finansiera en utökning av verksamheten vid resurscentrum ( 1493 000 kr.).
SÖ föreslår vidare en överföring av medel från förevarande anslag till
anslaget B 17. Bidrag till driften av gymnasieskolor för att finansiera en
utökning av gymnasieskolans förstärkningsresurs l20milj. kr.).
SÖ hemställer att ett anslag om 217 02&000 kr. anvisas till siirskilda
åtgärder på skolområdet för budgetåret 198.'i/86.

i''öredragandens överväganden

För budgetåret 1985/86 beräknar jug 245 450 000 kr. för särskilda åtgärder
på skolomrädet <SÅS). Detta belopp motsvarar dels den tidigare s.k.
liinsskolniimndsresursen inom grundskolan, dels 25 %· av den tvitproccntiga besparingen inom grundskole- och gymnasieskoleanslagen, dels också
medel för glesbygdskommuners behov av extra resurser för studie- och
yrkesorientering i skolan. Vidare ingår fr. o. m. innevarande budgetår
medel som tillfördes anslaget genom riksdagens beslut med anledning av
propositionen om åtgärder för elever med handikapp i det allmänna skolväsendet m.m. (prop. 1983/84:27. UbU 8. rskr 112).
I prop. 1983/84: 100 bil. JO Is. 81) har jag redovisat min uppfattning att
principerna för anslagets fördelning och användning bör ses över och att
jag avser att återkomma senast i samband med översynen av statsbidragssystemet för grundskolan. Skolöverstyrelsen <SÖ) har tidigare i höstas
redovisat uppdraget att se över statsbidragssystemet för grundskolan. SÖ
har därvid även redovisat förslag rörande SÅS-medlen. SÖ:s förslag re. rnissbehandlas f. n. Som chefen för utbildningsdepartementet senare kommer att redovisa övervägs i regeringskansliet f. n. ett nytt system för
statsbidrag till undervisningen i gymnasieskolan. Jag är mot denna bakgrund inte beredd att nu förorda några förändringar av anslaget.
Jag beräknar 14,8 milj. kr. för regionala åtgärder för elever med handikapp. I detta belopp ingår ocksft medel för utbildningen för svårt rörelsehindrade elever vid Skärholmens gymnasium.
Det belopp som kommunen erhåller för särskilda åtgärder på skolområdet inkluderar ersättning för kostnader för vissa arbetsgivaravgifter. Lönekostnadspåfägg bör i likhet med vad som gäller innevarande budgetår inom
ramen för anslaget beräknas på hälften av den resurs som fördelas mellan
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länsskolnämnderna sedan hänsyn tagits till att en viss del av resursen avser
arbetsgivaravgifter.
Jag hemställer att regeringen föreslfir riksdagen att
till Siirskilda äti.:iirdcr på sko/011mldct för budgetiiret 1985/86 anvisa
ett anslag av 245 450 000 kr.

B 10. Kopiering av litterära och konstnärliga verk inom
utbildningsväsendet
1983/84 Utgift 1
1984/85 Anslag 1
1985/86 Förslag

3 859 381

5 520000
5 520000

1
Anslagets tidigare namn M;ingfaldigandc av litterära och konstnärliga verk inom
uthildningsväsendet.

Mellan staten och vissa upphovsriittsliga organisationer träffades den 11
juni 1981 ett avtal om kopiering i skolorna och högskolorna (se prop.
1981182:25 bil. 6. UbU7, rskrl24J. Avtalet gällde fr.o.m. den l juli 1981
t. o. m. den 30 juni 1984 och har den 28 juni 1984 förlängts att gälla t. o. m.
den 30 juni 1985 i vad avser kopiering i högskolorna. Det förlängda avtalet
omfattar utbildning som staten. kommun eller landstingskommun är eller
under avtalsperioden blir huvudman för och som står eller under avtalsperioden ställs under tillsyn av universitets- och högskoleämbetet eller styrelsen för Sveriges lantbruksuniversitet. Avtalet ger lärare vid högskolor
rätt att i viss utsträckning kopiera svenska och utländska litterära eller
konstnärliga verk samt fotografier. Ersättning betalas av staten med ett
visst belopp per kopiesida. Ersättningen utbetalas till föreningen BONUS.
Förhandlingar pågår mellan staten och vissa upphovsriittsliga organisationer om nytt avtal avseende kopiering i högskolorna fr. o. m. den 1 juli
1985. Motsvarande förhandlingar om ett nytt kopieringsavtal för skolorna
fr. o. m. den 1 juli 1984 har strandat. Medling mellan parterna enligt lagen
( 1980: 612) om medling i vissa upphovsrättstvister påbörjades i oktober
1984.

Skolöverstyrelsen

I avvaktan pii utgången av förhandlingar mellan staten och vi~sa upphovsrättsliga organisationer om nya avtal föreslår skolöverstyrelsen att
anslaget förs upp med oförändrat belopp (5 520000 kr.).
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Ftiredragandcns överväganden

I avvaktan på resultatet av påg;lcnde förhandlingar mellan staten och
vissa upphovsriittsliga organisationer om nya avtal bör anslaget föras upp
med oföriin<lrat hclopp. Jag avser att senare anmiila resultatet av dessa
förhandlingar.
Jag hemställer att regeringen föreslftr riksdagen
att till Kopiering m· /itleriira och konstnärliga 1·erk inom 11tbildning.\\'äso1det för budgetåret 1985/86 anvisa ett förslagsanslag av
5520000kr.
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Det obligatoriska skolväsendet m. m.
B 11. Bidrag till driften av grundskolor m. m.
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

12877596265
12 890 000 000
13707000000

Från anslaget bestrids utgifter för statsbidrag till kommunerna för kostnader för driften av grundskolan, viss praktisk lärarutbildning vid grundskolan och lokala planeringsråd samt för kostnader för vissa skolchefsfunktioner. Bidragsbestämmelserna finns i förordningen ( 1978: 345) om
statsbidrag till driftkostnader för grundskolan, m. m. (ändrad senast
1984: 123). Dessa bestämmelser innebär i korthet att statsbidrag till kostnader för driften av grundskolan i huvudsak utgfir i form av basresurser och
förstärkningsresurser. För varje skolenhet beräknas antalet basresurser
med hänsyn till antalet elever i varje årskurs av grundskolan vid enheten.
För filialskolor gäller dock särskilda regler. Förstärkningsresurser utgår
direkt till kommunerna med 0.6442 veckotimmar per elev i grundskolan.
Vidare utgår tilläggsbidrag för vissa kostnader, främst vikariekostnader.
Tilläggsbidraget utgår med viss procentsats av statsbidraget för bas- och
förstärkningsresurserna. Härutöver utgår bidrag för vissa särskilda ändamål, bl. a. särskild undervisning, hemspråksundervisning. vissa arbetsgivaravgifter och samlad skoldag.
Regeringen fastställer årligen veckotimpris för bas- och förstärkningsresurser m. m. I den förordning som avser redovisningsåret 1983/84 !SÖ-FS
1984: 134) har veckotimpriset för basresurser för resp. stadium fastställts
till i genomsnitt 3 633 kr., 3 642 kr. och 4 272 kr. samt veckotimpriset för
förstärkningsresursen till 3 976 kr. Tilläggsbidraget har fastställts till 9.3 %.
Statsbidraget utbetalas i form av förskott och slutreglering. Budgetåret
1985/86 belastas anslaget med förskott för detta år beräknat på statsbidraget för redovisningsåret 1984/85 samt slutreglering av bidraget för redovisningsåret 1984/85. Regeringen har föreskrivit (SÖ-FS 1984: 166) att förskott på vissa statsbidrag för redovisningsåret 1984/85 skall beriiknas på ett
lägre bidragsbelopp än det slutgiltigt fastställda för redovisningsåret
1983/84.
Från anslaget bestrids vidare kostnader för statsbidrag till kommunerna
för lokal skolutveckling enligt bestämmelser i förordningen ( 1982: 608) om
statsbidrag till lokal skolutveckling m. m. <omtryckt 1983: 416. iindrad senast 1984: 328). Även för detta bidrag gäller ett förskotts- och slutregleringsförfarande.
Anslaget belastas vidare med bidrag till kommuner och organisationer
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för vissa verksamheter. för kostnader för reservlärare enligt förordningen
(1984: 626l om statshidrag till kostnader för vissa trygghetsatgärder för
skolledare. biträdande skolledare och lärare i kommunal utbildning samt
med kostnader för reducerat lönekostnadsp{tlägg (lkp).
I enlighet med föreskrifter i förordningen ( 1981: 449) om minskning av
vissa statsbidrag till kommunal utbildning skall flertalet bidrag som utbetalas under detta anslag minskas med 2 Ck· av det belopp som annars skulle ha
utgetts.
Ur anslaget utgår bidrag dels enligt förordningen ( 1983: 97) om statsbidrag till fristående skolor för skolpliktiga elever. dels enligt förordningen
(SÖ-FS 1983: 6 I) om statsbidrag till Kristofferskolan, Hillelskolan och de
estniska skolorna.
Ur anslaget utgår bidrag enligt förordningen (SÖ-FS 1983: 106) om statsbidrag till lokalt utvecklingsarbcte på grundskolans lågstadium.
Ur anslaget utgår även bidrag enligt förordningen (SÖ-FS 1984: IOIJ om
statsbidrag till datorutrustning och programvara för dataundervisning på
grundskolans högstadium.

Anslagsberiikning
1984185

Beräknad ändring 1985186
Skolöverstyrelsen

Föredraganden

Anslag
I. Bas- och förstärkningsresurser
,., m.m.
Bidrag till den
saml<tdc skoldagen
3. Hidrag till
kommuner och urganisationer for
vissa verksamheter
4. Bidrag till
fristiicndc skolor
5. Bidrag till lokal
skol utveckling
6. Bidrag till kostnadcr för vissa
socialavgifter
7. Lönekostnads pålägg
X. Bidrag till lokalt
utvecklingsarbete
pa lågstadiet
9. Bidrag till
datorutrustning 111. m.
JO. Bidrag till
kulturellt utvccklingsarbctc i
skolan

9504100000

+ 14000000

+61 I 700000

32 100000

+ 7700000

+ IO !00000

7 200000

- 4168 525

-

2200000

17 300000

+ 3 278000

+

2800000

189800000

- 2000000

+

9200000

2024400000
I 063 400000

+32100000
+ 600000

+ 103 000000
+ 67 300000

31700000

+ I 5K5 000

of.

20000000

+ I 000000

of.

+ 15 000000
12 890 000 000

Avrundat

+54094475

+816900000

+54000000

+817000000
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Skolöverstyrelsen
Skolöverstyrelsen (SÖ) har - där ej annat anges - hcräknat kostnaderna efter ett preliminärt veckotimpris som beräknats utan hänsyn till
löneutvecklingen under redovisningsåret 1984/85.
I. Antalet elever. basresurser och veckotimmar fördelade på stadier
framgår av följande sammanställning.
Stadium

Heräknat
elevantal

Rasresurser

Rasresurser

1983i84

1984/85

1984/85

Timmar i basresurs inkl.
garantitimmar
1984/85

Läg
Mellan

2%600

Hög

326400

15446
14 395
12 310

Totalt

951800

42151

1

rnnmo

1480\1
14287
12 314

375 300
500WO
518400

41410

I 393 900 1

Sedan avdrag gjorts för skolledarnas undervisningsskyldighet.
Kostnaden för basresurserna beräknar SÖ till 5 544,7 milj. kr. för verk-

samhetsåret 1984/85.
Totalt beräknar SÖ antalet timmar i förstärknings resursen till
613 150, vilket motsvarar en kostnad av 2 427. 7 milj. kr. för vt:rksamhetsårct 1984/85.
Tilläggsbi.draget utgår med viss procent av de sammanlagda kostnaderna för bas- och förstärkningsresurser. Efter den i föregående budgetproposition (prop. 1983/84: I00 hil. I0) beräknade procentsatsen 7 .3 beräknar SÖ kostnaderna för tilläggsbidraget till 582,0 milj. kr. för verksamhetsåret 1984/85.
SÖ beräknar statsbidraget för s är sk i 1d undervisning till
60,7milj.kr. och bidragen till kostnader för stödundervisning i
svenska samt hemspråks u n d c r visning och studiehand I edn in g på hemspråk till 220,5 resp. :!36,8milj.kr. för verksamhetsåret
1984/85.
SÖ anser. av pedagogiska skäl, att lindrigt utvecklingsstörda elever med
annat hemspråk än svenska bör få följa undervisning i hemspråksklass.
sammansatt klass eller förberedelseklass inom grundskolan. SÖ finner det
angeläget att statsmakten gör ett uttalande i enlighet härmed.
Statsbidraget till kostnader för rektorer och studierektorer heräknar SÖ till 442.2 milj. kr.
För bidrag till kallortstillägg, finskspråktillägg och vissa
uppdragstillägg beräknar SÖ 26.7milj.kr. För bidrag till kostnader
för vissa sko I chefsfunktion t: r har SÖ beräknat 40.7 milj. kr.
SÖ beräknar det totala bidraget under anslagsposten 1 till 9 582, I milj.
kr. för verksamhetsåret 1984/85.
2. För den icke timplanehundna verksamhett:n under den sam I ad e
sko Idag c n beräknar SÖ 37. I milj. kr. SÖ har därvid med stöd i till gäng-
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liga uppgifter från kommunerna uppskattat att 47 'li av totala antalet elever
i grundskolan kommer att omfattas av den samlade skoldagen läsåret
1984/85.
De under anslagsposterna I och 2 uppförda bidragsämlamålen omfattas
av ett förskotts- ocli slutregleringsförfarande. Under budgetåret 1985/86
utbetalas ett förskott om 90 % av beslutat bidrag för redovisningsåret
1984/85. Anslaget belastas budgetåret 1985/86 även av slutregleringen av
anslaget för redovisningsaret 1984/85.
Beriikni11g m"J"örskott och slwrq:leri11g 1111dcr hudgclärct 1985186, belopp i
miU.kr.

Anslagspost I
Budgetår
1983/84
1984185
1985186
1

Totalt
bidrag
9437,4 1
9 582., l

Avser 1u11.krlag för

för~kott

förskott

8493.7
8 623.9

Slutreglcring Summa

I 088.4

100'..:;

Summa
98t;i

9712J

9518.1

budgetåret 1984/8.5.

För anslagsposten 2 beräknar SÖ ett medelsbehov under budgetåret
1985/86 om 39,8 milj. kr.
SÖ föreslår - i syfte att den samlade skoldagen i större utsträckning än
f. n. skall bidra till en utveckling av skolan som kulturcentrum - att
nuvarande riktlinjer för planering av fria aktiviteter omformuleras för att
främja kulturen i skolan.
3. Bidrag till kommuner och organisationer för vissa verksamheter. SÖ beräknar 113925kr. (+5425kr.) för hidrag till
kommuner i Norrbottens län med finsksprfikiga barn samt
t99550kr. (+9500kr.\ för bidrag till lägerskolor anordnade av
Riksförbundet finska föreningar i Sverige.
SÖ föreslår särskilda insatser för att påverka nickornas val av studieväg
i gymnasieskolan. Flickor mi'1ste för att öka sina möjligheter att få arbete
förmås att skaffa sig utbildning och praktik inom andra delar av arbetsmarknaden än de traditionella. Främst bör intresset för teknik stimuleras.
Erfarenheter visar att flickors förmåga att tillgodogöra sig kunskaper inom
det tekniskt-naturvetenskapliga området ökar om undervisning sker i grupper med enbart flickor.
SÖ föreslår diirför att särskilda medel anvisas för teknikkurser för flickor under sommaren mellan ärskurs 8 och 9. För att varje kommun skall
kunna genomföra i genomsnitt en sommarkurs per år heräknar SÖ medelsbehovet till 2,7milj. kr.
4. Bidrag till fristående skolor. SÖ föreslår att bidrag utgår med
2 034 000 kr. till de estniska skolorna. med 5 993 000 kr. till Kristofferskolan
och med I 905 000 kr. till Hillelskolan.
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Med hiinsyn till att Hillelskolan successivt utökats från tre till sex
klasser på lågstadiet föreslår SÖ. all skolan - som en följd därav - får
dkna in det ökade elevantalet p{1 mellanstadiet i bidragsunderlaget. Vidare
föreslår SÖ att regeringen föreskriver att Hillelskolan vid full utbyggnad
högst kan påräkna bidrag för 330 årsclevplatser ( 1.50 elevplatser på l:'tgstadiet och 180 elevplatser på mellanstadiet).
SÖ föreslår slutligen att 7Hörordningen (SÖ-fS 1983:61) om statsbidrag till Kristofferskolan. Hillelskolan och de estniska skolorna förtydligas
i vad avser beräkningen av statsbidrag när elevantalet förändras <ökar/
minskar) i förhilllandc till antalet elever per stadium den I .'i september
1982.
SÖ beräknar för bidrag till övriga fristående skolor budgetåret
1985/86 ett anslagsbehov av 10646000kr.
5. SÖ beräknar för bidrag till lokal skolutveckling medelsbehovet till 187,8 milj. kr. under budgetåret 1985/86. varav 138.8 milj. kr.
utgör förskott för redovisningsåret 1985/86 och 49.0 milj. kr. utgör slut reglering för redovisningsåret I'J84/85.
6. SÖ beräknar för bidrag för lokalt utvecklingsarbete på
I å g stadiet efter pris- och löneomräkning ett medels behov av
33 285 000 kr. budgetåret 1985/86.
SÖ föreslår att även specialskolan, särskolan och sameskolan kan få del
av de medel som anvisas för lokalt utvecklingsarbete på lågstadiet.
7. SÖ beräknar bidrag till datorutrustni.ng och programvara för dataundervisning på grundskolans högstadium
efter prisomräkning till 21 milj. kr. budgetåret 1985/86.
SÖ föreslår att även specialskolan och sameskolan kan fö del av de
medel som anvisas för datorutrustning m. m.
8. SÖ föreslår att i utvecklingsarbete med språk- och kulturfrågor få
pröva timplanejämkningar om två ve.:kotimmar mellan mellan- och högstadierna i syfte att göra undervisningen i svenska effektivare.
9. SÖ föreslår försöksverksamhet med lokala tillvalskurser med inriktning bl. a. på kurser som stöder elevernas språkliga ut veckling i vid mening, som stimulerar konstnärligt skapande arbete eller som utgör delar av
skolans arbete med de kulturpolitiska uppgifterna. Utöver kurser med
detta syfte föreslår SÖ bl. a. att få medge att tillvalskurser är betygsfria.
10. SÖ hemställer att till Bidrag till driften av grundskolor m. m. för
budgetåret 1985/86 anvisas ett förslagsanslag av 12 944 000000 kr.

Fiircdragandcns öwrväganden
Allmiint

Skolöverstyrelsen tSÖ) har tidigare i höstas redovisat ett uppdrag att se
över statsbidragssystemet för grundskolan. Utgångspunkten för SÖ har
dLirvid varit att undersöka om det är möjligt att hitta ett system som
IO

Riksd,1gcn 1984185. I Iaml. Nr 100. Bilaga 10
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innebär ytterligare förenklingar och schabloniseringar. SÖ har därvid analyserat olika alternativa system för tilldelning av statsbidrag. SÖ har även
redovisat överväganden och förslag rörande förstärkningsresursen. statsbidraget till särskild undervisnir:g och gemensamt tal för beräkning av
hasresurserna på låg- och mellanstadierna samt persnnalkonsekvenser av
alternativa förändringar och förslag. SÖ:s överväganden och förslag remissbehandlas f.n. Jag avser att låta bereda SÖ:s förslag med sikte på
förändringar tidigast fr. o. m. budgetåret 1986/87.
Jag har i inledningen (avsnitt 6.4) redovisat min principiella syn pil SÖ:s
förslag till ett nytt system för statsbidrag till kommunernas lönekostnader
för skolledare i bl. a. grundskolan. Jag kommer senare under detta anslag
att närmare behandla förslag på detta område.
Bas- och _f;)rstärkningsre.rnrser

Jag ansluter mig till SÖ:s bedömning rörande antalet elever i grundskolan samt antalet timmar i bas- och förstärkningsresurser. Den totala kostnaden för bas- och förstärkningsresurser beräknar jag till
8 246.4 milj. kr. för redovisningsåret 1984/85. Mina beräkningar grundar sig
på lönelägct i juli 1984 med viss uppräkning för de kostnadsökningar som
kan förväntas under redovisningsåret.
I enlighet med riksdagens beslut med anledning av 1983 års budgetproposition (prop. 1982/83: 100 bil. 10 s. 267, UbU 20, rskr253) har jag vid
mina beräkningar av basresurser för högstadiet för redovisningsåret
1984/85 minskat veckotimpriset motsvarande bortfallet av lärartimmar under de perioder eleverna har praktisk arbetslivsorientering.
I enlighet med samma riksdagsbeslut har jag vid beräkningar av kostnaden för förstärkningsresurscr för redovisningsåret I984/85 tagit hänsyn till
att en resurs avsatts för lärare eller annan personal som besöker elever
under den praktiska arbetslivsorienteringen.
Jag har också vid mina beräkningar av kostnaden för förstärkningsresurser för redovisningsåret 1984/85 i enlighet med riksdagens beslut med
anledning av propositionen om vissa ekonomisk-politiska åtgärder m. m.
(prop. 1983/84: 40 bil. 6. UbU 7, rskr 91) tagit hänsyn till att ett särskilt
veckotimpris införts för den icke undervisningsbundna delen av förstärkningsresursen.
Jag har tidigare i inledningen (avsnitt 3) föreslagit en utökning av timtidcn i ämnet svenska med två stadieveckotimmar på högstadiet. Denna
utökning har jag föreslagit skall ske genom att tiden för fria aktiviteter
minskas från fem till tre stadieveckotimmar.
För att finansiera en utökning av timtalet i basresurserna på högstadiet
bör förstärkningsresursens icke undervisningshundna del minskas med
0.0108 veckotimmar per elev fr. o. m. redovisningsåret 1985/86. Förstärkningsresursen blir härigenom 0,6334 veckotimmar per elev, varav 0,5 I 94 i
den undervisningsbundna delen och 0.1140 i den icke undervisningsbundna.
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Eftersom utökningen av timtiden för ämnet svenska görs inom ramen för
stadietimplancn för högstadiet iniichär det i praktiken en treårig övergångspcriod där varje skola själv avgör när och i vilken årskurs utökningen
skall läggas ut. Eftersom utökningen därigenom skall vara fullt genomförd
först läsåret I987 /88 bör det ankomma på regeringen att utförda övergångsbestämmelser om att de tvf1 stadieveckotimmarna inom basresurserna pf1
högstadiet övergångs vis får användas för fria aktiviteter.

Ti/läggshidrag
Tilläggsbidraget utgår med viss procent av bidraget för bas- och
förstärkningsresurser. Regeringen har för redovisningsåret 1983/84 fastställt procentsatsen till 9,3 (SÖ-FS 1984: 134). Till grund för detta hcslut
har legat dels en beräkning av kommunernas statsbidragsberättigade vikariekostnader för lärare och skolledare, som utförts av SÖ pi\ grundval av
uppgifter fr[m Kommun-data AB. dels en beräkning av kommunernas
kostnader för uppdragstillägg och nedsättningar av lärarnas undervisningsskyldighet på grundval av uppgifter fran statistiska centralbyrån (SCH).
Ett motsvarande underlag kommer under våren 1985 att presenteras för
fastställande av definitiv procentsats för tilliiggsbidraget för redovisningsåret 1984/85.
Jag beräknar att tilläggsbidraget för redovisningsåret 1984/85 skall utgå
med 7 .8 % av bidraget till bas- och förstärkningsresurser. Detta motsvarar
ett bidragsunderlag på 643,2 milj. kr. Jag har vid mina beräkningar för
innevarande läsår reducerat tilläggsbidraget i enlighet med riksdagens beslut med anledning av propositionen om vissa ekonomisk-politiska åtgärder m. m. (prop. I983/84: 40 hil. 6. UbU 7, rskr 91 ).
Jag har tidigare i inledningen (avsnitt 6.1) föreslagit att ett resurstillskott
om 80 milj. kr. tillförs tilliiggsbidraget för vikarieinsatser i grundskolan
fr. o. m. läsåret 1985/86. Vid i övrigt oförändrade förhållanden räknar jag
med att procentsatsen för tilläggsbidraget därigenom blir 8,8 för redovisningsåret 1985/86.

Hemspråksundervisning m. m.
Jag har tidigare i inledningen (avsnitt 15) hehandlat språk- och kulturarvsutrcdningens betänkande och därmed sammanhängande frfagor.
För stödundervisning i svenska och för hemspråksunderv is ni n g beräknar jag sammanlagt 473,3 milj. kr. för redovisningsåret
1984/85. Jag har därvid beaktat att ett särskilt veckotimpris skall beräknas
för hemspråksundervisning, vilket baseras på kommunernas lönekostnad
för enbart de lärare som bedriver hemspråksundervisning.
Som jag har redovisat i inledningen (avsnitt 15.6.3) avser jag att senare
föreslä regeringen att uppdra åt SÖ att närmare utreda förutsiittningarna
för pedagogisk utvecklingsverksamhet för undervisning av finskspråkiga
elever i några kommuner. Jag föreslår att 2 milj. kr. avsätts budgetåret
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19X5/86 för denna vcrksamhd samt för övriga kostnader för särskilda
insatser för finskspråkiga elever inom skolväsendet. Dessa medel bör
ber~iknas under anslagsposten Bidrag till kommuner och organisationer för
vissa verksamheter.
Mina förslag i det föregående. inledningen (avsnitt 15.4.2), om tillämpningen av reglerna om vilka elever som bör ha rätt all delta i hemspråksundcrvisning får inga effekter på statsbudgeten förrän budgt:täret 1986/87.
Bidrag utgi'tr till kostnader för s ii r sk i Id under vis n i n g för elever
som pt1 grund av handikapp. liingvarig sjukdom eller sjukdom som tvingar
trtl upprepad kortare frånvaro inte kan delta i vanligt skolarbete. För
redovisningsiiret 1984/85 beräknar jag kostnaden för särskild undervisning
ni.m. till 62.8milj.kr.
För bidrag till kostnader för kallortstillägg och finskspråkt i IH1 g g beräknar jag '27 .4 milj. kr.
Skollcdning1ji·äNor

SÖ:s förslag till ett nytt statshidragssystem innebär för grundskolans del
en förstärkning av de minsta kommunernas skolledning. Några kommuner
med en grundskolepoäng på över 60 men under 216 får nagon minskning.
vilket dock till viss del kompenseras av en förstärkning av skolledarresurserna i komvux enligt de beräkningar SÖ gjort. Sammanlagt 26 kommuner
h;ir yttrat sig över SÖ:s förslag. Att döma av remissutfallet innebär inte
SÖ:s förslag några dramatiska förändringar av skolledningens omfattning i
jämförelse med nuläget. Det är givetvis också s:l att en övergång från ett
detaljstyrt system med exakta gränser till en mera schabloniserad ordning
inom ramen för oförändrade kostnader oundvikligen leder till något föriindradc förutsättningar lokalt.
Den föreslagna ordningen ökar möjligheterna att anpassa skolledningen
och skolorganisationen till de lokala förutsättningarna. En ytterligare fördd med den föreslagna ordningen är självfallet ocksf1 att man avlägsnar
den nuvarande triiskelcffckten. dvs. att två skolledartjänster försvinner
när grundskolans omfattning minskar under vissa gränser.
Jag menar att övervägande skäl talar för att i huvudsak följa SÖ:s förslag
vad avser grundskolan. Jag övergår nu till att mera i detalj redovisa mina
ställningstaganden till detta.
Bidraget skall lämnas i form av skolledningsresurser. Resurserna kan
omvandlas på följande sätt:
0.8.56 resurs ger en hel skolledartjänst (det ojämna talet beror på att
undervisningsskyldigheten tagits bort - den skall säledes betalas ur hasoch förstiirkningsrcsurserna).
0.0'.!66 resurs ger en veckotimmes nedslittning av undervisningsskyldighetcn för tillsynslärare.
0.0239 resurs ger en veckotimmes nedsättning av undervisningsskyldigheten för specialfunktioner på läg- och mellanstadiet och
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O.<l293 resurs gt:r en veckotimmes nedsättning för specialfunktioner på
högstadiet.
Skolledningsresurserna bör således kunna omvandlas till tjänster och
nedsättningar. Omvandling till arvode för tillsynslärare bör ske genom att
resursen diirvidlag omvandlas till uppdragstillägg inklusive semcstcrlönctillägg. De niimnda talen är genomsnitt. Exempelvis drar en studierektor
en lägre resurs än en rektor. Det bör ankomma på regeringen att meddela
bestämmelser om vilka omvandlingar som skall gälla.
SÖ föreslår att i skolledningsresursen för grundskolan inordnas - förutom nuvarande bidrag till kostnader för rektorer och studierektorer - de
delar av tilliiggsbidraget som är avsedda att täcka kommunernas kostnader
för dels uppdragstillägg till tillsynslärare, dels for nedsättning av undervisningsskyldigheten för tillsynslärare och lärare med specialfunktioner. Jag
ansluter mig till SÖ:s förslag. Fr. o. m. budgetåret 1986/87 kommer således
delar av nuvarande tilläggsbidrag att ingli i skolledningsresursen för grundskolan.
Enligt SÖ:s förslag bör varje kommun få en bas bestående av 2,568
skolledningsresurser vilket motsvarar tre hela skolledartjänster exklusive
undervisningsskyldighet. Jag ansluter mig till principen i SÖ:s förslag men
menar att basen bör vara något större. Detta för att väga upp den resursförlust kommunerna sammantaget annars skulle få genom att den nuvarande
'"frysningen" av antalet skolledare upphör. De medel som avsatts för
frysningen bör fördelas jämnt på kommunerna. Basen blir då i stället 2,662
för varje kommun. I överensstämmelse med SÖ:s förslag föreslftr jag att
kommunen får ett tillskott för varje skolpoäng i grundskolan med 0,018
resurser t. o. m. 50 poäng och med 0.053 n.:surscr för varje poäng därutöver.
Regeringen bör årligen fastställa det belopp en skolledningsresurs skall
motsvara i kronor. Detta bör grundas på den genomsnittliga kostnaden för
en heltid~anstiilld skolledare i grundskolan.
Det nya systemet med skolledningsresurser bör införas fr. o. m. redovisningsåret 1986/87.
Jag övergår nu till att redovisa mina ställningstaganden till andra SÖförslag i sammanhanget.
SÖ föreshir att kommunerna skall f[1 poängtillskott for rektorsområden
med sex skolenheter eller nera. Bakgrunden är att sådana rektorsområden
i dag ger en minskad undcrvisningsskyldighet för skolledningen. SÖ har
därvid föreslagit en poiingtilldelning till kommuner med högst 50 pL1iing och
en annan för dem med högre poäng. Med den nya ordningen får kommunerna. som jag nämnt tidigare. ett större inflytande över den lokala skolorganisationen. De kommer bl. a. att kunna inrätta nera rektorsomd1dcn än
nu. Jag bitriider därför inte SÖ:s förslag på denna punkt. Ett slopande av
en särreglering på denna punkt förenklar dessutom statshidragshanteringen.
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SÖ föreslår också en på likartat säll differentierad poängtilldelning för
integrerade särskolklasser. Enligt min uppfattning bör emellertid poängtilldelningen för sådana klasser vara oförändrad, dvs. densamma oavsett
grundskolans omfattning i kommunen. Även detta ger en enklare statsbidragshantering.
SÖ förordar att det skall finnas en heltidstjänst som rektor i varje
rektorsområde och att rektorsområde skall definieras som "fastställt geografiskt arbetsområde för rektor vid grundskolan omfattande en eller flera
skolenheter". Detta skulle kunna tolkas som att kommunerna i fortsättningen inte får ha vad som brukar kallas centralt placerade rektorer.
Därmed kan exempelvis inte längre en rektor ges ansvaret for invandrarundervisningen eller specialundervisningen i en kommun. Flera remissinstanser har vänt sig mot det förslaget. En sådan ordning motverkar enligt min
mening kommunernas möjligheter att organisera skolväsendet och skolledningen på det sätt kommunen bedömer mest rationellt. Jag avstyrker
däiför förslaget. Det finns för övrigt inget som tyder på att kommunerna
har missbrukat möjligheten att ha centrala rektorer genom att på så sätt
övervältra kostnader för den kommunala skoladministrationen på staten.
Skulle det visa sig att så sker. finns det anledning att återkomma till denna
fråga. Jag utgår från att kommunerna inte kommer att använda sig av
denna möjlighet att kompensera sig för slopandet av statsbidrag till bl. a.
biträdande skoldirektörstjänster som jag senare kommer att föreslå.
SÖ föreslår att de nuvarande tillsynslärarna avskaffas och ersätls med
arvoderade studierektorer. Förutom arvode skulle dessa ha nedsättning i
undcrvisningsskyldigheten. Som jag ser förslaget innebär det knappast
något annat än ett titelbyte. Jag biträder därför inte SÖ:s förslag. Tillsynslärartjänsterna bör sålunda finnas kvar i grundskolan.
SÖ föreslår att antalet heltidsanställda skolledare (rektorer och studierektorer) maximi- och minimiregleras i procent av skolledningsresursen.
Syftet är att garantera en minsta skolledarorganisation med fasta tjänster,
att tillförsäkra skolan en viss del specialfunktioner och att inte öka de
statliga pcnsionskostnaderna. I likhet med SÖ anser jag det vara betydelsefullt att skolan tillförsäkras en viss minsta organisation för den pedagogiska ledning, service och de andra uppgifter som ryms inom de nuvarande
specialfunktionerna. Därför bör en nivå anges för vad som minst skall
användas för dessa ändamål. Skolledningen måste vara så utformad att den
tillgodoser behovet av överblick och har kompetens att driva skolans
utveckling. Av dessa skäl mäste skolan enligt min mening ha en viss minsta
organisation med fasta skolledartjänster. Jag förordar därför att en nivå
anges för den del av skolledningsrcsursen som minst måste anviindas för
sådana tjänster. Det bör ankomma på regeringen eller den myndighet
regeringen bestämmer att fastställa nivåerna för detta och för den minsta
andelen specialfunktioner. Till skillnad från SÖ anser jag det dock inte
nödvändigt att centralt bestämma att varje arbetsenhet skall ha del av
resurserna till specialfunktioner.

.·1
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Somliga kommuner kan ha en sådan struktur att ganska stora arbetsområden för rektorerna (rektorsomrfiden) är det lämpligaste. I så fall blir
antalet rektorer relativt litet medan andelen biträdande skolledare (studierektorer och tillsynsliirare) blir relativt stort. Andra kan finna det liimpligast med många små rektorsområden, varvid förhållandet blir det motsatta. Ett rektorsområde med många små skolenheter kan vara mera betjänt
av mirnga tillsynslärare än av en studierektor. Stora rektorsområden med
fä men stora skolenheter har kanske ett större behov av studierektorer än
av tillsynslärare. Jag anser därför att man lokalt bör fä bestämma hur stor
andel av resurserna som skall läggas på rektorstjänster. studierektorstjänster resp. tillsynslärartjänster inom de griinser jag nyss berört. Därav följer
att det blir en uppgift för skolstyrelsen att besluta om inrättande och
indragande av tjänster som rektor och studierektor.
SÖ förcslftr att biträdande skolledartjänster vid vikande underlag skall fii
behållas i två år. Det nya systemet skapar sådan flexibilitet för kommunerna i användandet av skolledningsresurserna att en sådan regel enligt min
mening inte är nödvändig.
Enligt min uppfattning är det viktigt att kommunerna får god tid på sig
för att planera övergången till det nya systemet. Jag anser därför att
ändringarna bör genomföras den I juli 1986. För att undvika en minskning
av antalet skolledare den I juli 1985 förordar jag att de nuvarande reglerna
om bibehållande ("frysning") av antalet skolledare och biträdande skolledare vid sjunkande poängtal som upphör att gälla vid den tidpunkten
förlängs att giilla t. o. m. utgången av juni 1986. De ytterligare kostnaderna
härför har jag beräknat till 1,6 milj. kr. Detta finansieras genom omprioriteringar.
SÖ föreslår atr kommuner med mindre än 250 poäng under två år får
behålla det antal skolledare och biträdande skolledare de har vid genomförandetillfallet. Jag delar SÖ:s uppfattning. Något statsbidrag för detta
bör emellertid inte lämnas.
För redovisningsåret 1984/85 beräknar jag kostnaden förre k t o r er och
studierektorer till 457.7 milj. kr.
Indragning m· de statligr reglerade skolclufl'fjiinsrerna

Jag har inledningsvis nämnt att jag avser föreslå att den statliga regleringen av skolchefstjänsterna och statsbidragen för de tjänsterna skall
upphöra. Jag tar nu upp den saken.
Som jag sagt tidigare har de kommunala skolcheferna, utom de i Stockholm, Göteborg och Malmö. statligt reglerade anställningar och kommunerna har statsbidrag till kostnaderna för dem. Statsbidragstäckningen för
skoldirektörer och biträdande skoldircktörer är dock mindre än för lärare
och skolledare.
I de allra minsta kommunerna är tjänstetypen rektor tillika skolchef. Det
är i sådana kommuner vars grundskola endast omfattar ett rektorsområde.
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Något större kommuner har förste rektor som skolchef. En av rektorerna i
kommunen är alllså i sådana fall också skolchef. I dessa tv{1 fall är skolchcfstjänsten en arvodestjänst som förenas med rektorstjänsten. Större
kommuner har en skoldirektör och många av dem därtill en eller flera
biträdande skoldirektörer. För de slag av tjänster jag nu nämnt används
samlingsbegreppet skolchefer.
Skolchefens uppgifter är bl. a. att vara den administrative chefen för
skolverksamheten i kommunen. följa och främja skolväsendets allmänna
utveckling. friimja planeringen. sörja för pedagogiska försök och skolpersonalens fortbildning och verka för samarbete mellan hem och skola.
Skolchefen arbetar också med långsiktig verksamhetsplanering för skolväsendet i kommunen. förser skolstyrelsen med utredningsmaterial. samverkar med kommunala och andra samhällsorgan, näringsliv m. m. Det externa samverkansarbetet i kommunen har utvidgats bl. a. som följd av de
utbildnings- och arbetsmarknadspolitiska beslut som fattats om ungdomslag och ungdomsplatser. Skolchefen har också vissa tillsynsfunktioner.
Som jag varit inne på tidigare har de senaste årens intensiva reformarbete inneburit en decentralisering av beslut om undervisningens organisation och användning av anvisade resurser. Skobtyrclsen har i större utsträckning givits möjlighet att påverka skolans verksamhet. Riksdags- och
regeringsbeslut är inriktade mot målstyrning i stället för styrning genom
regler. Denna förändring ställer ökade krav på den kommunala skolorganisationen att ta ansvar för och välja de metoder, den skolorganisation och
den användning av resurser som bäst leder till måluppfyllelse. Målen för
skolan skall vara utgångspunkten för den konkreta utformningen av skolverksamheten.
Decentraliseringen av skolväsendet innebär bl. a. att skolstyrelsen fått
ett utökat ansvar för att identifiera och analysera problem. pröva olika
lösningar och utveckla skolverksamheten i samarhete med personal, elever och föräldrar. Från statsmakternas sida betonas starkare än förut
skolans grundläggande mål. Skolstyrelsens uppgift är att utifrån skiftande
lokala förutsättningar fatta sådana beslut att de av statsmakterna fastställda målen uppnås och de givna riktlinjerna följs.
Utvecklingen mot ett ökat lokalt ansvarstagande och ökade befogenheter för skolstyrelsen har också lett till ändrade förutsättningar för skolchefernas arbete. Skolcheferna har, till skillnad från skolledarna, inte
heller någon sjiilvständig beslutanderätt som grundar sig direkt på författningsreglering. De beslut. som skolchefen fattar, fattas på skolstyrelsens
vägnar. Skolcheferna är i dag dessutom de enda primärkommunala förvaltningschefstjiinster som är statligt reglerade. Sammantaget talar detta enligt
min mening för att den statliga regleringen av skolchefstjänsterna bör
upphöra.
Som jag berört redan inledningsvis föreslår jag mot denna bakgrund att
den statliga regleringen av skolchefstjänsterna skall upphöra med utgången
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av juni 1985 eller den senare tidpunkt som av iiverg<ingssldil kan hehövas.
Jag föreslftr därför även att hidragen till kostnaderna för skolchefer upphör
för tiden fr. o. m. den I juli 1985. Statsbidrag biir givetvis inte heller Himnas
för kostnader som föranleds av minskningen av umkrvisningsskyldighcten
för skolledningen i de kommuner som har en arvodestjiinst som skolchef.
Under redovisningsåret 1985/86 kommer anslaget att belastas med slutreglcring av bidraget till kostnader för skolchefstjänster för redovisningsiiret
1984/85.
Fortsattningsvis behövs enligt min mening endast en regel om att det
skall finnas en skolchef i varje kommun med uppgift att under skolstyrelsen ansvara för skolväsendet i kommunen. S{1dana föreskrifter finns f. n. i
skollagen. Vidare bör uppdraget att vara skolchef kunna läggas p~i en
rektor i de kommuner som hittills inte behövt ha någon skoldirektör.
Jag utgår från att kommuner och skolstyrelser för över innehavarna av
de nuvarande skolchefstjänsterna till motsvarande kommunala tjänster.
Den långsiktiga besparingseffekten av mitt förslag är ca 55 milj. kr. För
redovisningsåret 1985/86 innebär mina förslag. som jag tidigare nämnt. att
endast slutreglering av bidraget för redovisningsåret 1984/85 skall utgå.
Bidraget för redovisningsåret 1984/85 och slutreglering för detta redovisningsår beräknar jag till 42, I milj. kr. resp. 5.7 milj. kr.

Ansla1-:sheriik11in1-:
Totalt beräknar jag statsbidraget för redovisningsåret 1984/85 till ändamål under anslagsposten I till 9954.5 milj. kr. Som jag har redovisat i det
föregående omfattas denna anslagspost av ett förskotts- och slutrcg!cringsförfarande. Under budgetåret 1985/86 utbetalas till kommunerna dels förskott baserat på det fastställda bidraget för redovisningsåret 1984/85. dels
slutrcglering för detta redovisningsår.

Beriiknin1-: m·fårskott och sl11trl'Ril'ri111-: under budgetåret 1985186, he/opp i
milj. kr.
Budgetår

Totalt
bidrag

1983/84
1984/85
1985/8()

9503.9
9954,5

Förskott

1)553.5
8921.2

Slutreglering

Summa

1401,0

10 322.2

I enlighet med förordningen ( 1981: 449) om minskning av vissa statsbidrag till kommunal utbildning skall driftbidrag till grundskolan och vad
därmed hör samman reduceras med 2 %. Besparingen på statsbudgeten för
budgetåret 1985/86 på anslagsposten beräknar jag till 206,4milj. kr.
Bidrag utgår till kostnader för icke timplanebunden verksamhet under
den samlade skoldagen. För vaije elev som omfattas av den samlade skoldagen utgår bidrag med ett visst belopp per läsår. För läsåret
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1984/85 har SÖ beräknat att 47 % av eleverna skall omfattas av denna. Jag
delar denna bedömning.
Kostnaden för bidrag till samlad skoldag redovisningsåret 1984/85 beräknar jag till ~8.4 milj. kr. Även denna anslags post omfattas av ett förskottsoch slutrcgleringsförfarande. Jag beräknar medelsbehovet för budgetäret
1985/86 till 42.2 milj. kr. sedan hänsyn tagits till att utbetalning endast skall
ske med 98 % av bidraget. Besparingen på statsbudgeten budgetåret
1985/86 blir df1 0.9milj. kr.
Som jag anfört i inkdningen om Kultur i skolan (avsnitt 3 l iir jag inte
beredd biträda SÖ:s förslag om vissa ändringar i riktlinjerna för fria aktiviteter.
För bidrag till kostnader för vissa arbetsgivaravgifter beräknar
jag 2 127.4 milj. kr. I likhi::t med vad som gäller innevarande budgetår skall
utbetalning av bidraget endast ske med 98 % av bidragsunderlaget. Jag har
tagit hänsyn till detta vid beriikningen av bidraget. Besparingen har jag
därvid beriiknat till 43.4milj.kr. För reducerat lönekostnadspå1ägg beräknar jag I 130. 7 milj. kr. Beräkningen grundar jag därvid på
utbetalningen sedan den tvåprocentiga besparingen fråndragits.
Under posten B i d r ag t i 11 kom m u ner och organ i sa tio ner för
vissa verksamheter har jag för budgetåret 1985/86 beräknat
I 14000kr. för bidrag till kommuner i Norrbottens län med finskspråkiga
barn för anskaffande av speciella hjälpmedel för att överbrygga språksvårigheter samt 200 000 kr. för bidrag till lägerskolor anordnåde av Riksförbundet finska föreningar i Sverige.
Under denna anslagspost har jag ocbå efter omprioritering beräknat
särskilda medel för teknikkurser för flickor. För budgetåret 1985/86 beräknar jag medelsbehovet till 2,7 milj. kr. Jag har i denna fråga samrått med
statsrådet Gradin som senare i dag kommer att anmäla frågan om en
proposition om kvinnornas ställning på arbetsmarknaden. Frågan om närman: bestämmelser om användningen av medel för teknikkurser for flickor
bör behandlas i samband därmed.
Jag har också som jag tidigare nämnt beräknat 2 milj. kr för pedagogisk
utvecklingsverksamhet m. m. för undervisning av finskspråkiga elever under denna anslagspost.

Fristående skolor
Jag beräknar bidraget för Kristofferskolan, Hillelskolan och de estniska
skolorna till 9.6 milj. kr. Häri ingår även belopp for bidrag till de s. k.
kompletteringsskolorna (viss undervisning i estniska språket m. m. som
meddelas skolpliktiga elever av estniskt ursprung på ett tiotal orter i
landet).
Regeringen har genom beslut den 6 oktober 1983 förklarat sammanlagt
sjutton fristående skolor berättigade till statsbidrag, varav sexton skolor
fr. o. m. redovisningsåret 1983/84 och en skola fr. o. m. redovisningsåret

Prop. 1984/85: 100

Bilaga lO

Utbildningsdepartementet

155

1984/85. Jag beräknar kostnaden för bidrag för dessa skolor till 10,5 milj.
kr. för rcdovisningsån::t 1985/86.

l.o/.:.al s/.:.olutFeckling
Södertälje kommun har i skrivelse framhållit att nuvarande bcsliimmelscr om bidrag till lokal skol ut veckling hordc omfatta iiven resurser för
hcmspråksundcrvisning och stödundcrvisning i svenska. Det förhållandet
an bidraget till lokal skolutveckling inte beräknas pii resurserna för hemspråksundervisning och stödundervisning i svenska leder till att kommuner
med stor andel sådan undervisning får relativt sett mindre resurser än
andra kommuner för lokal skol ut veckling. Jag föreslär därför att i underlaget för beräkning av bidrag till lokal skolutveckling skall ingå iivcn resurser
för hemspråksundervisning och stödundcrvisning i svenska. I underlaget
bör enligt min mening även ingå resurser för särskild undervisning.
Regeringen har för redovisningsiiret 1984/85 faststiillt procentsatsen för
bidrag till lokal 5kolutveckling avseende grundskolan till 2.4 o/c av bidraget
till bas- och förstärkningsresurser. Mot bakgrund av mitt förslag om utökat
underlag för beräkningar av bidraget till lokal skolutveckling räknar jag
med att procentsatsen för redovisningsåret 1985/86 skall minskas med 0.14
procentenheter. dvs. från 2,4 till 2.26. Jag beräknar medelsbehovet för
budgetåret 1985/86 till 199 milj. kr.. sedan hänsyn tagits till att utbetalning
endast skall ske med 98 % av bidraget. Besparingen på statsbudgeten hlir
då 4, l milj. kr.
Den totala besparingen under grundskoleanslaget till följd av att utbetalning endast sker med 98 %·av bidraget har jag beräknat till 277 .9 milj. kr.
I enlighet med riksdagens beslut efter förslag i 1981 års budgetproposition
har 25 % - 69,5 milj. kr. - av denna besparing överförts till anslaget B 9.
Särskilda åtgärder på skolområdet.

Lo/.:.alt utvecklingsarhete pä lävradiet
Efter förslag i 1983 års budgetproposition har riksdagen beslutat att
särskilda medel årligen skall avsättas för bidrag t i 11 I ok a It ut veck1in g sa r bete på lågstadiet (prop. 1982/83: 100 bil. 10 s. 274-276.
UbU 20, rskr 253). För innevarande budgetår har 31, 7 milj. kr. avsatts för
äm.lamålet. För nästa budgetår beräknar jag oförändrat bidrag under denna
anslagspost. I likhet med vad som gäller för budgetåret 1984/85 bör enligt
min mening en mindre del av de medlen avsättas för centralt utvecklingsarbete kring frågeställningar rörande övergången mellan förskola och skola.
Mot bakgrund av att SÖ under innevarande budgetår utvärderar det lokala
utvccklingsarbetet pa lågstadiet biträder jag inte SÖ:s förslag att även
specialskolan. särskolan och sameskolan skall kunna få del av de medel
som anvisas för detta ändamål.

Prop. 1984/85: I00

Bilaga J0

Utbildningsdepartementet

156

Oat1111ndl'1Ti.rning pil grundskolans hiigstadium m. 111.

Jag har i det föregående, inledningen (avsnitt 4.1) lagt fram förslag som
har till syfte att utveckla programvara för dataundervisning i skolväsendet.
Efter förslag i 1984 års budgetproposition har riksdagen besluta! att ett
siirskill bidrag till kostnader för anskaffning av datorutrustning m. m. i!rligen skall avsättas under en treårsperiod med bör:jan
1984/85 (prop. 1983/84: IOObil. I Os. 93-94, UbU 18, rskr222). För innevarande budgetår har 20 milj. kr. avsatts för ändamålet. För hudgetfiret
1985/86 beräknar jag oföriindrat bidrag under denna anslagspost. Jag biträder inte SÖ:s förslag att de medel som anvisas för detta ändamål även hör
komma specialskolan ot:h sameskolan till del.

l\11/t11r i skutan

Jag har tidigare i inledningen (avsnitt 3) redovisa! att det är önskvärl att
ett utvet:klingsarbctc inleds för att stödja en iikad satsning pii kultur i
skolan. Särskilda medel bör avsättas i syfte att stimulera till ett s{idant
utvecklingsarbetc. Jag har som jag tidigare nämnt beräknat 15 milj. kr. för
detta ändamttl. Medlen bör beräknas under en särskild anslagspost under
förevarande anslag. Bidraget bör kunna användas för insatser också i
gymnasieskolan.
Tilll'lllet på högstadiet

De erfarenheter som från olika hf1ll redovisas av systemet med lokala
tillvalskurser p[1 högstadiet ger anled.ning för mig att ånyo betona vad jag
sade i förra årets budgetproposition om kvalitetskravet på den del av
innehållet i skolans verksamhet som fastställs lokalt (prop. 1983i84: 100
bil. 10 s. 11 ). Bl. a. har SÖ pekat på att lokala tillvalskurser ibland ger en
kvalitativt sämre utbildning iin vad de centralt fastställda tillvalskurscrna i
B-spriik ger. Lokala tillvalskurser betraktas i vissa fall av elcvt:rna som
mindre krävande vilket medför ett negativt val till dessa kurser. Jag vill
diirl'ör p[i nytt understryka att tanken med den ökade lokala friheten att
utforma grundskolans innehåll betrliffande tillvalsämnen och fria aktiviteter inte har varit att den skall användas till att erbjuda eleverna valalternativ som är utformade med utgångspunkt i att vara lätta och mindre
arbetskrävande. Lokala tillvalskurser måste utformas med utgångspunkt i
samma kvalitetskrav och krav på arbetsinsatser som de traditionella tillva!sämnena, även när kurserna har en praktisk inriktning.
Mot denna bakgrund avser jag att senare återkomma till regeringen med
förslag att uppdra åt SÖ att utarbeta modeller för lokala tillvalskurscr.
Sådana modeller bör med utgångspunkt i hittillsvarande erfarenheter kunna ge ett värdefullt stöd till det lokala kursplanearhetet.
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UthetalninR a1· hidrat: till Rrundskolan

Statsbidrag till bas- och förstiirkningsresurser. samlad skoldag och lokal
skolutveckling i grundskolan utbetalas som tidigare redovisats i form av
förskott och slutreglcring. Utbetalning av förskott av bidrag sker vid fyra
tillfällen - i juli. oktober. januari och april - under ett redovisningsår,
dvs. det iir för vilket bidrag utgår.
Före den I augusti efter redovisningsåret rekvirerar skolstyrelsen slutligt bidrag från länsskolnämnden med skillnaden mellan vad kommunen
totalt skall erhålla och det erhållna förskottet.
För all få ekonomiskt utrymme för reformer föreslår jag förändringar i
uthctalningsrcglcrna för grundskolans bidrag fr. o. m. redovisningsåret
1985/86. Mitt förslag innebär att utbetalningsrcglerna iindras sii att bidrag i
form av förskott betalas ut nuinadsvis i stället för fyra ganger under året,
vilket får till följd minskade ränteutgifter för staten. Förskott som med
nuvarande regler betalas under juli kommer i stället all betalas med en
tredjedel under resp. juli. augusti och september. På motsvarande siill
kommer att ske med utbetalningarna i oktober, januari och april.
Jag beräknar de minskade riintcutgiftcrna till ca91 milj. kr. för budgetåret 1985/86.
Ändrinf:<Jr i skollaRl'n

Jag har i det föregående föreslagit att möjligheten till s. k. skolgångsbefrielse enligt 36 ~ andra stycket skollagen ( 1962: 319) skall tas bort. Inom
utbildningsdepartementet har upprättats förslag till lag om ändring i skollagen ( 1962: 319). Förslaget bör fogas till protokollet i detta ärende som
hilaga /0. I.
Jag hemställer all regeringen
dels föreslår riksdagen att
I. anta ett inom utbildningsdepartementet upprättat förslag till lag
om ändring i skollagen ( 1962: 319),
2. godkänna vad jag har förordat om ökning av antalet veckotimmar i svenska på grundskolans högstadium,
3. godkänna vad jag har förordat om minskning av fiirstärkningsresursen.
4. godkänna vad jag har förordat om tilläggsbidraget.
5. godkänna vad jag har förordat om bidrag till pedagogisk utvecklingsverksamhet för undervisning av finskspråkiga elever,
6. godkänna mitt förslag om ett nytt statsbidragssystem beträffande
skolledningen i grundskolan.
7. godkiinna vad jag har förordat om antalet skolledare och biträdande skolledare fr. o. m. den I juli 1986.
8. godkänna vad jag har förordat om bibehällande av antalet skolledare och biträdande skolledare i grundskolan t. o. m. utgången av
juni 1986.
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9. godkänna vad jag har förordat om bibehållande av antalet skolledare och biträdande skolledare i kommuner med mindre än 250
poäng under tiden den I juli 1986 - den 30 juni 1988.
10. godkänna vad jag har förordat om statsbidrag till kostnader för
skolchefer.
11. godkänna mitt förslag om indragning av de statligt reglerade
skolchefstjänsterna,
12. godkänna vad jag har förordat om teknikkurser för flickor,
13. godkänna vad jag har förordat om beräkning av bidrug till lokal
skol utveckling,
14. godkänna vad jag har förordat om bidrag till utvecklingsarbete
med kultur i skolan.
15. godkänna vad jag har förordat om ändrade utbetalningsreglcr för
bidrag till driften av grundskolan.
16. till Bidrag till dr(fien m· grundskolor m. m. för budgetilrct 1985/86
anvisa ett förslagsanslag av 13 707 000000 kr..
dels bereder riksdagen tillfälle att ta del av vad jag
17. anfört om skolledningsfrt1gor i övrigt.

B 12. Bidrag till svensk undervisning i utlandet m. m.
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

21404352
26 175 000
26920000

Statsbidrag till svensk undervisning i utlandet utgår enligt förordningen
(1978: 591) om statsbidrag till svensk undervisning i utlandet (ändrad senast 1984: 763).
Statsbidrag till utlandsskola utgår i form av bidrag till kostnader för
lärarlöner med belopp som i princip motsvarar lönen för motsvarande
lärartjänst vid svensk grundskola och bidrag till skolans lokalkostnader
med 50 % av årskostnaden för nödvändiga undervisningslokaler samt i
form av särskilt driftbidrag med 8 % av lönekostnader och vissa pensions
kostnader. Vidare utgår statsbidrag till korrespondensundervisning, kompletterande svensk undervisning och svensk undervisning vid internationell skola.
Från anslaget bestrids vidare utgifter för statsbidrag till kostnader för
dels tilläggspensionsavgift for vissa liirare (SÖ-FS 1982: 187), dels resor
och flyttning for lärare vid utlandsskolor (SÖ-FS 1978: 182. ändrad SÖ-FS
1981: 127).
Överenskommelse har den 15 september 1982 träffats mellan Finland.
Norge och Sverige om samarbete pä utlandsundervisningcns område.
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Skolöverstyrelsen

Organisationen vid de svenska utlandsskolorna innevarande läsår framgår av följande sammanställning.
Statsunderstödda si·enska 11tla11Jsskolor läsärct 1984185
Låg- och
mellanstadium
Europa

Belgien (Bryssel)
England I London)
Frankrike (Paris)
lt<ilien IMilano)
Portugal <Lissabon!
Schweiz rGeneve)
Sovjetunionen <Moskva)
~panien ( Fuengirola l
<Madridl
"
<Palma de Mallorca)
"
(I ,as Palmas)
J-'(irbundsn:publikcn
Tyskland (Berlin)
<Hamburg)

X

X

X

X

X

X

B<ingladesh (Dacca)
lndonesit:n (Java)
Irak t Bagdad)
-"- (Bagdad)
Japan !Kosai)
Saudi-Arabien (kddahl
- IRiyadhl
Sri Lanka ( Kotmale Projec()
Sultanatet Oman !Museal)
Thailand tHua Hinl
Vietnam (Bai Bang)
"
IHanoiJ

X

-

Asien

Afrika

Amerika

Högstadium

X

X
X

X
X
X
X
X
X

X

X
X
X

X
X
X

X
X

X
X

X

Botswana (Gaborone)
Burundi rnujumbura)
Etiopien IAddis Abebal
Guinea Bissau I Bissau)
Kenva rKiamberel
" - (Nairobi) .
!NvanLa)
Folkrepubliken
Kongo <Pointe Noire)
Libyen (Benghazi)
···
!Tripoli)
Mo~ambique (Maputo)
Tanzania !Dar es Salaaml
- (Nzcga)
Republiken Zaire (Semendua)
Zambia <LusakaJ

x

Argentina !Tucum<in)
Bolivia <Cochabamba)
Brasilien <Sao Paulol
Ecuador (Barios)
Mexico I Mexico City)
Peru (Carhuaquero)
-"- !Lima)

x
x
x
x
x
x
x

X

x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

X
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Skolöverstyrelsens 1SÖ) anslagsframställning för budget[lret 1985/86 innebär i huvudsak fijljande:
I. Pris- och löncomräkning m. m. '.!232000kr.
2. För läsåret 1985/86 beräknar SÖ antalet skolor till 50. Antalet elever i
de statsundcrstödd:.i utlandsskolorna beräknas till I 350. antalet elever i
korrespondensundervisning beräknas till 475 samt i kompletterande
svensk undervisning till 2 000.
3. Ekonomisk avräkning skall enligt överenskommelsen om samarbete
mellan Finland. Norge och Sverige ske efter varje läsårs slut. Efter avräkning för budgetåret 1984/85 beräknar SÖ att ca I milj. kr. kommer att
inbetalas till SÖ.
4. En ändring av reglerna för tilldelning av antalet veckotimmar för
handledd korrespondensundervisning medför ett ytterligare medclsbehov
av 200000kr.

Föredragandens överväganden
Jag tillstyrker SÖ:s förslag till ändring av reglerna för tilldelning av
antalet veckotimmar för handledd korrespondensundervisning och beräknar 200000kr. för ändamålet (4).
I övrigt räknar jag inte med andra förändringar under anslaget än sådana
av automatisk natur. Jag har därvid räknat med en lägre prisomräkning iin
vad SÖ har gjort.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Bidra!: till s1·ensk unden·isninf.: i utlandet 111. m. för budgetåret 1985/86 anvisa ett förslagsanslag av 26920000kr.

B 13. Sameskolor
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

10990059
12 543 000
13 860000

Sameskolor finns i Karesuando. Lannavaara. Gällivare. Jokkmokk. Arjeplog, Tärnaby och Änge. Innevarande läsår förekommer undervisning i
årskurserna 1-fi. Vid sameskolan i Arjeplog iir driften nedlagd. I stället
pågår försöksverksamhet med integrerad samisk undervisning vid grundskolan i Ar:jeplog. Samisk högstadieundervisning förekommer i Gällivare.
Undervisningen samordnas på försök med grundskolans högstadium i
kommunen. Elevantalet vid sameskolorna uppgår läsärct 1984/85 till 104
och beräknas läsiiret J 985/8fi till 127. Därutöver deltar innevarande l~isår 32
elever och beriiknas läs[irct 1985/86 delta 25- 30 elever i den integrerade
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sameundervisningen. Verksamheten regleras i sameskolförordningen
(1967: 216. omtryckt I 980: 437) samt i förordningar (SÖ-FS 1983: 123- I 25)
om integrerad samisk undervisning vid grundskolan i Arjeplog, Gällivare
och Åre.
Vid sameskolan sker undervisning på svenska och samiska. Ämnet
samiska förekommer i samtliga årskurser.
Sameskolorna leds av en styrelse. vars kansli är förlagt till Jokkmokk.
1984/85

Beräknad ändring 1985/86
Skolöverstyrelsen

Föredraganden

Personal

Lärare
Övrig personal

17
28.5

of.
-2

of.
-2

45,5

-2

-2

Anslag
Utgifter
Lönekostnader för lärarpersonal
Förvaltningskostnader
!därav lönekostnader)
Lokalkostnader
Inkomster

Nettoutgift

3673000
6602000
(4 443 000)
2 436000

+473000
- 70000
(- 3000)
+ 373 000

+ 803000
46000
(59000)
+ 573000

12 711000

+776000

+1330000

168000

+ 13000

+

12543000

+763000

+1317000

13000

Skolöverstyrelsen

Skolöverstyrelsens (SÖ) anslagsframställning för budgetåret 1985/86 innebär i huvudsak följande:
I. Pris- och löneomräkning m. m. I 373 000 kr. Engångsanvisning på
150000kr. avgår.
2. SÖ föreslår en besparing av lönekostnaderna för personal vid elevhemmen med 310000 kr. samt en besparing av lokalkostnaderna vid elevhemmen i Jokkmokk och Lannavaara med 150000kr.
3. SÖ föreslår att medel som anvisats under anslaget B 11. Bidrag till
driften av grundskolor m. m. för lokalt utvecklingsarbete på lågstadiet
samt för datorutrustning m. m. även bör kunna användas för sameskolor.

Jo'öredragandens överväganden

Jag räknar med en besparing av lönekostnaderna för personal vid elevhemmen (-310000 kr.) samt en besparing av lokalkostnaderna vid elevhemmen <-100000 kr.) (2).
11

Riksdagen 1984185. I sam/. Nr 100. Bilaga /0
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Jag har tidigare under anslaget B 11. Bidrag till driften av grundskolor
m. m. redovisat att jag inte anser att medel för lokalt utvecklingsarhcte på
lågstadiet samt för datorutrustning m. m. skall kunna användas även i
sameskolorna ( 3 l.
Sameskolstyrelsen har i likhet med föregående år föreslagit att en sameskola inrättas i Kiruna. Sameskolstyrclsen föreslår att verksamheten läsåret 1985/86 enbart omfattar lågstadieundervisning och att verksamheten
successivt byggs ut till att även omfatta mellanstadieundervisning. Sameskolstyrelsen räknar med att 15 elever kommer att välja sameskola i
Kiruna läsåret 1985/86 samt att skolan fullt utbyggd kommer att omfatta ca
60 elever. Skolöverstyrelsen har, i avvaktan på en samlad utvärdering av
den försöksverksamhet med integrerad samisk undervisning som pågår vid
grundskolan i Arjeplog och Gällivare. avstyrkt förslaget.
Under förutsättning att minst tolv elever väljer sameskola i Kiruna
läsåret 1985/86 samt att avtal träffas mellan staten och Kiruna kommun om
upplåtelse av lokaler m. m. förordar jag att sameskola på försök inrättas i
Kiruna. Läsåret 1985/86 bör verksamheten enbart omfatta en klass för
lågstadieundl!rvisning. Under förutsättning att sameskolstyrelsen föreslår
erforderliga omprioriteringar inom anslaget, räknar jag med att verksamheten successivt kan byggas ut till att även omfatta mellanstadieundervisning.
Jag räknar i första hand med en sexårig försöksverksamhet med sameskola i Kiruna. Därefter får ställning tas till den framtida organisationen.
För budgetåret 1985/86 beräknar jag kostnaderna för sameskolan i Kiruna till 630 000 kr.
I övrigt räknar jag för nästa budgetår inte med andra förändringar under
anslaget än sådana av automatisk natur.
Med hänvisning till vad jag har anfört och till sammanställningen hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen att

I. godkänna vad jag har förordat om inrättande på försök av sameskola i Kiruna,

1. till Sameskolor för budgetåret 1985/86

anvi~a ett förslagsanslag

a V J3 860 000 kr.

B 14. Specialskolan m. m.: Utbildningskostnader
1983/84 Utgift 1

172327842

1984/85 Anslag

168180000

1985/86 Förslag

178697000

Anslagen Specialskolan m. m.: Uthildningskostnader och Specialskolan m. m.:
Resor för elever jämte ledsagare.
1

Synskadade elever undervisas inom specialskolan vid två skolenheter,
belägna i Solna (Tomtebodaskolan) och Örebro (Ekeskolan). Vid Ekesko-

Prop. 1984/85: 100

Bilaga 10

lltbildningsdepartementet

163

Ian mottas som elever synskadade harn med ytterligare handikapp. Döva
och hörselskadade elever undervisas vid dels sex skolenheter. belägna i
Stockholm (Manillaskolan), Gnesta (Ashackaskolan). Lund <Östervångsskolanl. Vänersborg ( Vänerskolan). Örehrn ( Birgilläskolan) och Hiirnösand ( Kristinaskolan ). dels i särskilda klasser förlagda till grundskolan
k. externa klasser). Åshackaskolan tar emot elever med ytterligare
handikapp. Vid en skolenhet i Sigtuna (H~illshoskolan) undervisas normalbegåvade barn med grava talskador samt hörselskadade barn med beteendestörningar och vissa andra komplikationer.
Verksamheten regleras i specialskolförnrdningen ( 1965: 478, omtryckt
1983: 736, ändrad 1984: 3:!7).
(s.

Bestämmelser om tilldelning av lärarresurser finns i förordningen
(SÖ-FS 1983: 155) om tilldelning av lärarresurser vid specialskolan m. m.
!ändrad SÖ-FS 1984:67). som giiller under en forsöksperiod om tre är
(1983/84 - 1985/86).
I förordningen (SÖ-FS 1984: 66) meddelas bestämmelser om utveckling
av verksamheten vid specialskolan.
Från anslaget bekostas även resor för elever jämte ledsagare.
1984/85

Beräknad ändring 1985/86
Skolöverstyrelsen

Föredraganden

Personal
L~irarc

Övrig personal
Anslag
UtR(frer
Lönekostnader m. m. för skolledare och lärarpersonal
L:tveckling av verksamheten vid
specialskolan
Förvaltningskostnader
<därav lönekostnader)
Resor för elever jämte ledsagare
Lokalkostnader

343
467

+IO

+4

-2

-2

810

+8

+2

56973 000

+ 4214000

+ 3316000

1658000
74230000
(63596000)

+ 6 322 000

11519000
24 407 000
168 787 000

Jnkom.llt'r

Nettoutgift

607000
168180000

+

545000

!+ 5 202 000)
+
+

479 000
348000

+11908000

+

30000

+11878000

+

316000

+ 5 177 000

(+ 4328000)
+
+

819000
931 000

+10559000

+

42000

+ 10517 000

Skolöverstyrelsen
Skolöverstyrelsens (SÖ) anslagsframställning för budgetåret 1985/86 innebär i huvudsak följande:
I. Pris- och löneomräkning m. m. 10428000kr.
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2. SÖ föreslår att skoldelen vid Tomtebodaskolan avvecklas fr. o. m.
budgetåret 1985/86. Det fåtal synskadade elever utan tilläggshandikapp
som också i fortsättningen kan komma att efterfråga undervisning vid
specialskola hör enligt SÖ hänvisas till Ekeskolan. De resurser som dilrvid
frigörs vid Tomtehodaskolan föreslår SÖ får överföras till Tomtebodaskolans resurscentrum.
3. SÖ föreslår att verksamheten vid Tomtebodaskolans resurscentrum
utökas med två förstadielärarc och en förskolliirare med synpedagogutbildning ( + 372 000 kr.) samt att ytterligare medel beräknas för resor och
expeRser ( + 30000 kr.). Kostnaderna härför föreslås finansieras genom att
tre och en halv vakanta vårdartjänster dras in ( - 409000 kr.) Vidare föreslås en överföring från Tomtebodaskolans skoldel av 104 lärarveckotimmar och två tjänster som skötare, 0,25 tjänst vardera för psykolog, kurator
och fritidsassistent samt 0,75 tjänst som skolsköterska.
4. SÖ föreslår en fortsatt utbyggnad av verksamheten vid Ekeskolans.
Åsbackaskolans och Hällsboskolans resurscentrum. För Ekeskolan föreslås en utökning med fyra tjänster som lärare 1-3. för Äsbackaskolan tvi1
tjänster som lärare I - 3 och en halv tjänst som kurator samt för Hällsboskolan en tjänst som lärare 1-3 och en tjänst som kurator(+ I 114000 kr).
Vidare föreslår SÖ ökade medel för resor samt expenser I+ 218 000 kr.).
5. SÖ föreslår ökade medel för särskilda arvoden till experter och tolkar
(+ 235000kr.).
6. För utveckling av verksamheten vid specialskolan föreslår SÖ ökade
medel ( + 441 000 kr.).
7. SÖ beräknar ökade hyreskostnader för anskaffning av fyra lägenheter
eller villor som elevbostäder ( + 320000 k.r. ).
8. SÖ föreslår att medel beräknas till förhyrande av fritidshus för elever
vid Ekeskolan ( + 35 000 kr.l.
9. Hyreskostnaderna kan enligt SÖ minskas för elevhem på grund av
utflyttning till lägenheter och villor av eleverna vid Vänerskolan och på
grund av minskad verksamhet vid Tomtebodaskolan (- 706000 kr.). Vidare beräknar SÖ en minskning av kostnaderna för resor för elever jämte ledsagare vid nedläggning av skoldelen vid Tomtebodaskolan
<-200000kr.).
10. SÖ föreslår att medel som anvisats under anslaget B 11. Bidrag till
driften av grun~skolor m. m. för lokalt utvecklingsarbete på lågstadiet
samt för datorutrustning m. m. bör kunna användas även för specialskolan.

Föredragandens överväganden
I enlighet med skolöverstyrelsens (SÖ) förslag förordar jag att skoldelen
vid Tomtebodaskolan avvecklas fr. o. m. budgetåret 1985/86 och att det
fåtal synskadade elever utan tilläggshandikapp som även i fortsättningen
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kan komma att efterfråga undervisning vid specialskola hänvisas till Ekeskolan rn.
SÖ har i sin anslagsframslällning redovisat de resurser som friställs vid
en avveckling av skoldelen vid Tomtebodaskolan. För utökning av verksamheten vid Tomtebodaskolans resurscentrum förordar jag att för nästa
budgetår 104 lärarveckotimmar och två tjänster som skötare, en ljärdcdels
tjänst för vardera psykolog, kurator och fritidsassistent samt tre fjärdedels
tjänst för skolsköterska förs över från skoldelen till Tomtehodaskolans
resurscentrum OJ.
För utbyggnad av verksamheten vid Ekeskolans. Åsbackaskolans och
Hällsboskol<tns resurscentrum beräknar jag medel för följande antal tjänster som lärare I. 2 eller 3, nämligen två vid Ekeskolan. en vid Asbackaskolan och en vid Hällshoskolan. Jag beräknar även medel för en halv tjänst
som kurator vid Åsbackaskolan och en tjänst som kurator vid Hällshoskolan. Vidare beräknar jag 100000 kr. i ökade medel för rese kostnadsersättningar och expenser till följd av den utökade organisationen 14).
Medlen för arvoden till expertis och tolkar bör enligt min mening räknas
upp med 125000kr. (5).
Vidare förordar jag att ytterligare 200000kr. beräknas för utveckling av
verksamheten vid specialskolan (6).
Jag beräknar 240000 kr. i ökade hyreskostnader för anskaffning av ytterligare tre lägenheter eller villor som elevbostäder (7).
Chefen för utbildningsdepartementet kommer senare under anslaget I 3.
Inredning och utrustning av lokaler vid högskoleenheterna m. m. att beräkna medel för inredning av nämnda elevbostäder.
I enlighet med SÖ:s förslag räknar jag med att tre och en halv vakanta
tjänster som vårdare kan dras in (3). Vidare räknar jag med en minskning
av kostnaderna för resor för elever jämte ledsagare vid nedläggning av
skoldelen vid Tomtebodaskolan (9).
Jag har tidigare under anslaget B 11. Bidrag till driften av grundskolor
m. m. redovisat att jag inte anser att medel för lokalt utvecklingsarhete på
lågstadiet samt för datorutrustning m. m. skall kunna användas inom specialskolan (I 0).
I en särskild skrivelse har Riksförbundet Hem och Skola anhållit att
syskon till döva och gravt hörselskadade elever i hem där teckenspråk
används i den dagliga kommunikationen mellan familjens medlemmar skall
ha rätt till teckcnspråksundervisning i skolan. De elever vars syskon det
här rör sig om torde normalt vara inskrivna i specialskolan. Eftersom
möjlighet till ömsesidig kommunikation i familjen är väsentlig, menar jag
att det borde vara möjligt för specialskolan att i begränsad utsträckning
inom ramen för sina resurser i samverkan med föräldraorganisationerna
medverka till att sådan undervisning i teckenspråk för syskon till ifrågavarande elever kommer till stånd.
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I övrigt räknar jag för nästa budgetiir intt: med andra förändringar under
anslaget än sådana av automatisk natur.
Med hänvisning till vad jag har anfört och till samm<rnställningt:n hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen att
I. godkänna vad jag har förordat om avveckling av skoldelen vid
Tomtebodaskolan,
2. till Specialsko/an m. m.: Utbildningskoscnader för budgetåret
1985/86 anvisa ett förslagsanslag av 178 697 000 kr.

B 15. Specialskolan m. m.: Utrustning m. m.
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag
1 Varav 657070kr. ej får

3 923 257
4 270000
4671000

Reservation 872 254 1

disponeras enligt regeringsbeslut 1983-03-24.

Från anslaget bestrids utgifter för läromedel, undervisnings- och arbetsmaterial. inventarier m. m., bibliotek samt hörsel· och tal teknisk utrustning.

Skolöverstyrelsen
Skolöverstyrelsens (SÖ> anslagsframställning för budgetåret 1985/86 innebär i huvudsak följande:
l. Prisomräkning m. m. 313 000 kr. Engångsanvisningar på )40000 kr.
avgår.
2. Till följd av förslag om personalförstärkningar under anslaget B 14.
Specialskolan m. m.: Utbildningskostnader beräknar SÖ en engfmgsanvisning för utrustning ( + 70000 kr.). Vidare beriiknar SÖ en engångsanvisning för utrustning till fyra nya boendeenheter ( + 360000 kr.).
3. För upprustning av specialskolans bibliotek beräknar SÖ 450000 kr.

föredragandens överväganden
för nästa budgetår beräknar jag engångsanvisningar för utrustning till
följd av personalökningar med 35 000 kr. och för utrustning till tre nya
boendeenheter med 270000 kr. <2J.
Jag förordar att 150000kr. får utgå årligen under en treårsperiod för
upprustning av specialskolans bibliotek (3).
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Specialskolan m. m.: UtrustninJ.? m. m. för budgetåret 1985/86
anvisa ett reservationsanslag av 4 671 000 kr.
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B 16. Kostnader för viss personal vid statliga realskolor
1983/84 utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

I 000
1000

Med utgången av läsåret 1972/73 var samtliga statliga realskolor avvecklade. Vissa ordinarie tjänster fördes då pii övergångsstat. I den mån innehavarna av tjänsterna inte har kunnat beredas tjtinstgöring vid annan
skolform får medel för lönekostnader och sjukvård för dem utgä ur detta
anslag.

Skolöverstyrelsen

Anslaget bör tills vidare föras upp med oförändrat belopp.

Föredragandens överväganden

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Kostnaderför 1·is.1· personal l'id statliga rea/s/.:o/or för budgetåret 1985/86 anvisa ett förslagsanslag av 1000 kr.
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Gymnasiala skolor m. m.
H 17. Bidrag till driften av gymnasieskolor
1983/84 utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

4 031 465 659
3 804000000
3 77 5 685 000

Ur anslaget utgår statsbidrag till driften av gymnasieskolor enligt bestämmelser i förordningen (1966: 115) om statsbidrag till driftkostnader för
viss kommunal utbildning (omtryckt 1977: 490, ändrad senast 1984: 627).
Bidragen avser huvudsakligen kostnader för skolledare och lärare samt
särskilda kostnader för inbyggd utbildning.
Ur anslaget bekostas även visst bidrag enligt förordningen ( 1982: 608)
om statsbidrag till lokal skolutveckling m.m. (omtryckt 1983:416, ändrad
senast 1984: 328) samt statsbidrag till studie- och yrkesorientering i gymnasieskolan.
Enligt förordningen (1981: 449) om minskning av vissa statsbidrag till
kommunal utbildning skall en del av de nämnda statsbidragen minskas med
2 %·av det belopp som annars skulle ha utgetts. I fråga om landstingskommunal vårdutbildning görs en minskning med 20 %.
Till de ytterligare bidrag som utgår ur anslaget hör bl. a. statsbidrag
enligt förordningen ( 1984: 622) om gymnasial lärlingsutbildning samt bidrag
till kostnader för korrespondensundervisning pä gymnasial nivå.

I gymnasieskolan finns ett stort antal studievägar i form av 26 linjer och
ca 550 specialkurser. Härtill kommer gymnasial lärlingsutbildning.
Linjerna och de gängse förkortningarna av dem är följande.
Minst treåriga linjer (teoretiska)
Ekonomisk linje
Humanistisk linje
Naturvetenskaplig linje
Samhällsvetenskaplig linje
Teknisk linje (fyraårig)

E
H
N

s

T

Tl'åäriRa teoretiska lit!ier
Ekonomisk linje
Estetisk-praktisk linje
(försöksverksamhet)
Musiklinje
Social linje
Teknisk linje

Ek
Ep
Mu
So
Te
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T1•Citlriga yrkesinriktade linjer
lkklädnadsteknisk linje
Bygg- och anläggningsteknisk linje
Distributions- och kontorslinje
Drift- och underhållsteknisk linje
El-teleteknisk linje.
Fordonsteknisk i"inje
Jordbrukslinje
Konsumtionslinji:
Livsmcdelsteknisk linje
Processteknisk linje
Skogsbrukslinje
Social servicelinje
Trädgårdslinje
Träteknisk linje
Verkstadsteknisk linje
Vårdlinje
-

Be
Ba
Dk
Du
Et
Fo
Jo
Ko
Li
Pr
Sb
Ss
Td
Tr
Ve
Vd

Enligt riksdagsbeslut (prop. 1980/81: I07. UbU 38. rskr 395 samt prop.
1983/84: 116. UbU 19, rskr 321) tillämpas ett särskilt system .fi'ir dimensioneringen a1· gymnasieskolan. Systemet är reglerat i förordningen
(1984: 618) om devplatser i gymnasieskolan m. m. Det innebär bl. a. att
elel'platsramar i gymnasieskolan fastställs för tre budgetår i sänder. För
det tredje budgetåret har ramarna karaktären av planeringsramar. Riksdagen har våren 1984 beslutat om ramar för innevarande budgetår och budgetåret 1985/86 samt planeringsramar för budgetåret 1986/87.
För hela riket fastställs en tota/ram. Den är uppdelad på dels en ram för
utbildningar vilka eleverna kan påbörja direkt efter grundskolan (direktramen). dels en ram för kurser för invandrarungdom och för utbildningar
som kräver viss ålder. praktik eller utbildning utöver grundskolan för
tillträde (/illa ramen).
Direktramen är uppdelad på sex sektorsramar och en ram för ospecificerade platser. 1 sektorsramarna ingår utbildningar enligt följande.
Sektor

Utbildningar llill linjcrna
kommer närliggande specialkurser)

I. HS - Humanistisk och

H. S, So. Mu. Ep

samhällsvetenskaplig sektor
,

VSK - Vård-. social- och
konsumtionssektor

Vd, Ss, Ko

3. EM - Ekonomisk och merkantil sektor

E.Ek.Dk

4. TN - Teknisk och natur-

N.T.Tc, Du

vetenskaplig sektor
5. TI - Teknisk och industriell sektor

Ba, Be, Et, Fo. Li. Pr, Tr. Ve.
gymnasial lärlingsutbildning samt
specialkurser ej näraliggande
någon linje

6. JST - Jordbruks- och skogshrukssektor

Jo,Sb. Td
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Lokalt arbetsmarknadsanknutna specialkurser som omfattar mindre än
ett liis[tr och som inte kräver vis~ ålder. praktik elkr utbildning utöver
grundskolan för tillträde (korta LA-kurser) ingår inte i sektorsramarna utan
i ramen för ospecificerade platser.
Riksramarna anges i årst!le1p/atser. Detsamma gäller de /ii11sramar på
vilka riksramarna delas upp. Inom länsramarna bestämmer länsskolnämndcrna hur många intagningsplatser som varje kommun och landstingskommun i länet får inrätta för varje studieväg och för gymnasial lärlingsutbildning.

Skolöverstyrelsen
Riksdagen har på regeringens förslag !prop. 1983/84: 116. UbU 29. rskr
4121 beslutat om ramar för gymnasieskolans dimensionering för budgetåren 1985/86 och 1986/87 - för det senare året i form av planeringsram. För
budgetåret 1985/86 motsvarar dimensioneringen av den grundskoleanknutna s. k. direktramen 2.66 ärselevplatser per 16-åring. eller 288090 platser.
Skolöverstyrelsen (SÖ) föreslår ingen förändring av direktramen för
1985/86. För 1986/87 innebär den av riksdagen beslutade planeringsramen
att dimensioneringen minskar till 2,61 ärselevplatser per 16-åring. SÖ
föreslår att direktramen bibehålls på 2,66 årselevplatser per 16-åring under
budgetåren 1986/87-1989/90 (3). 1
Den lilla ramen har av riksdagen beslutats omfatta 34 230 årselevplatser
budgetåret 1985/86, varav lägst 12 500 för högre specialkurser (påbyggnadsutbildningar). För budgetåret 1986/87 har riksdagen beslutat om en
planerings ram på 33 230 årselevplatser, varav 12 530 för högre specialkurser. SÖ föreslår att ramen för påbyggnadsutbildningar ökas med 4000
budgetåret 1985/86 och med ytterligare I 000 budgetåret 1986/87. Den lilla
ramen skulle därmed enligt SÖ:s förslag omfatta 38 230 årselevplatser
budgetåret 1985/86 och 39 230 budgetåret 1986/87 (3).
SÖ föreslår att SÖ får bemyndigande att även kommande budgetår göra
omfördelningar av platser dels mellan sektorerna, dels mellan direktramen
och lilla ramen. Vidare föreslår SÖ att regeringen inhämtar riksdagens
bemyndigande att, i den mån arbetsmarknadsskäl så päkallar. öka dimensioneringen utöver förslaget (3.1).
Härutöver föreslår SÖ bl. a. att
- försöksverksamheten med estetisk-praktisk linje utökas med 150 intagningsplatser (3.1 ).
- musiklinjen byggs ut med ytterligare 60 intagningsplatser !3.1).
- ett nytt ämne, skapande svenska, införs på försök som tillvalsiimne på
social linje. i högst fem skolenheter ( 13.5),

' Hänvisningen avser avsnitt i föredragandetextcn.
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- annat språk än tyska eller franska får liisa~ som B-språk. t. ex. finska
(6.1. Il,
- indelningen i allmän och siirskild kurs i B-sprt1k pi:t tvidiriga linjer avskaffas (6.1.2).
- iiven andra spriik än de som i dag erbjuds bör kunna väljas som nybörjarspråk (6.1.1 ),
- försöksverksamhet med nybörjarspråk med dubbelt timtal får anordnas
i fem kommuner (13.9).
- medelsanvisningen för bidrag till skolor som har årskurs 4 av T- linjen
för att organisera teknikservice ökas med 200000 kr. till 600000 kr.
(13.1 ),
- försöks verksamhet med sammanhållen årskurs 3 och utvidgad firskurs 4
får anordnas på teknisk linje i två län (6.2.5),
- försöksverksamhet med industriteknisk gren för verkstadsundcrh[ill pii
drift- och underhållstcknisk linje får anordnas på två orter (6.2.2),
- försöksverksamhet med sammanslagning av grenar pil processteknisk
linje i årskurs 2 fär anordnas på fem orter (6.2.3).
- försöksverksamhet får anordnas med sammanslagning av varianter i
årskurs 2 på livsmedelsteknisk linje, gren för storhushåll och restaurang
!6.2.4),
- ny timplan fastställs för vårdlinjens gren för barna- och ungdomsvård
samt att verksamheten görs reguljär (6.1.5).
- variant för barnsjukvård inom vårdlinjens gren för barna- och ungdomsvård slopas (6.1.5).
- möjlighet ges att inrätta social servicelinje i halv klass. B- form. samt att
möjlighet att inrätta 16-klass på linjen avskaffas ( 13. 7),
- försöksverksamhet får anordnas med tvåårig handels- och kontorslinje
och att den tvååriga ekonomiska linjen och distributions- och kontorslinjen avvecklas successivt. Den tvååriga handels- och kontorslinjen
föreslås kunna bli inrättad även i halvklass, B-form (6.2.1),
- timplanejusteringar görs i normaltimplanen och den alternativa timplanen för E-linjcn (6.1.4),
- förordningen om resurstimmar i gymnasieskolan ändras så att det klart
framgår att det främsta målet med den friare resursanvändningen är att
stödja de elever som har de största hehovcn av hjälp (5),
- regler intas i skolförordningen ( 1971: 235) om att varje gymnasieskola
skall göra en plan för användningen av förstärkningsresursen (5).
- ett permanent system införs för omfördelning av resurser frirn gymnasieskolans lilla ram till kommunal vuxenutbildning och omvänt (2.2).
- socialkunskap i årskurserna I och 2 samt estetisk specialisering i årskurserna 2 och 3 i vissa fall skall läsas i halvklass, B-form (13.7).
- SÖ erhåller bemyndigande att göra begränsningar i timvolymen för
påbyggnadsutbildningar ( 13.8),
- SÖ erhåller bemyndigande att hesluta att fr. o. m. hudgctilret 1986/87
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sådan utbildning som har karaktär av intern personalutbildning eller
uppdragsutbildning inte längre fä.r anordnas med statsbidrag !13.101
samt att
- möjlighet att välja ett nytt ämne. teckenspråk. införs för elever vid den
gymnasiala utbildningen för döva och gravt hörselskadade i Örebro (7).
SÖ hemställer att till Bidrag till driften av gymnasieskolor anvisas ett
förslagsanslag av 4 085 057 000 kr.
SÖ har i skrivelse 1984-09-24 framfört förslag om förändringar i nu
gällande planeringssystem för gymnasieskolan 01.

Föredragandens överväganden
Disposition
Jag kommer att disponera min föredragning av gyrnnasieskolanslaget på
följande sätt.
I m'.rnitt 2 redovisar jag förslag till åtgärder för att bibehålla teoretisk
utbildning i glesbygd och förslag som syftar till ett maximalt utnyttjande av
utbildningsplatser för äldre studerande i gymnasieskolan och i kommunal
vuxenutbildning (komvux). Jag lämnar sedan mina förslag till dimensionering av gymnasieskolan budgetåren 1985/86-1987/88 (m•.rnitt 3).
I al'snitt 4 redovisar jag mina förslag om resurser för skolledning i
gymnasieskolan.
Jag övergår sedan (avsnitt 5) till förslag rörande resurserna för undervisningen. De syftar till att gagna de elever s'.Jm har störst behov av stöd i sitt
skolarbete. Jag tar där också upp frågan om självstudier.
I avsnitt 6 tar jag upp olika läroplansfrågor. Jag föreslår först förändringar beträffande språkundervisningen på vissa linjer, miljöpraktiken på T-linjen samt timplanerna för E-linjen och för vånllinjcn. Därpå behandlar jag
viss försöksvcrksamhct. Jag föreslår bl. a. en ny försöksverksamhet med
tvåårig handels- och kontorslinje. Jag framför också förslag om försök som
rör förlängning av T-linjen och en vidareutveckling av vissa yrkesinriktade
linjer.
I avsnitt 7 behandlar jag den gymnasiala utbildningen för döva och
hörselskadade elever i Örebro och föreslår en ny möjlighet till studier av
teckenspråk.
Frågor om resurser för åtgärder för invandrarelever tar jag upp i a\'snitt
8.
Därefter behandlar jag inbyggd utbildning på yrkesinriktade studievägar
och gymnasial lärlingsutbildning (avsnitt 9 resp. 10).
Jag fortsätter sedan min genomgång av gymnasieskolanslaget med förslag om statsbidrag till studie- och yrkesorientering och till lokal skolutveckling (ai·snitt 11 resp. 12).
Därpa redovisar jag vissa övriga frågor (avsnitt 13). Föredragningen
avslutas med anslagsberäkningar (avsnitt 14).
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2 Vissa tekniska och organisatoriska förändringar
Innan jag kommer in på dimensioneringsramarna för budgetåren
1985/86- I 987 /88 vill jag ta upp vissa tekniska och organisatoriska frågor.

2.1 Bihehå/landc av teoretisk uthildning i glesbygd
För de sju minsta kommuner som har medgivande att anordna gymnasieskola med bådt: teoretiska och yrkesinriktade linjer finns s. k. samordnade
timplaner (ST-planer) och ett särskilt resurssystem. Timplanerna bygger
på samliisning mellan årskurser Is. k. B-form). och lärartimmar tilldelas i
ett visst förhållande till antalet elever.
ST-systemet blev reguljärt lir 1983 (prop. 1982/83: 100 bil. IO. UbU 21.
rskr 311 samt förordning SFS I 983: 505 }. Därvid lades också in vissa spärrar mot alltför låga elevtal. Det gällde att undvika att ST-systemet med
minskande elevunderlag blev orimligt dyrt i förhållande till vad staten kan
satsa på utbildning för elever på andra orter. De spärrar som bestämdes
avgjorde om årskurs 3 av E-. H-, N- och S-linjerna skulle fä finnas.
Med dessa spärrar var Jokkmokk den ort som först skulle förlora sin
årskurs 3 (fr. o. m. läsåret 1986/87). Regeringen beslöt emellertid våren
1984 att årskurs 3 skulle få finnas kvar i Jokkmokk även läsåret 1986/87
men med en minskad garanterad timresurs.
Med utgångspunkt i denna tillfälliga lösning har en arbetsgrupp inom
utbildningsdepartementet föreslagit att avtrappningen av timresurserna
byggs ut till ett generellt system. som '"tål'" också fortsatta elevminskningar under överskådlig tid.
Förslaget innebär även minskad statsbidragstäckning. ungefär motsvarande vad en kommun skulle ha att betala i interkommunal ersättning. om
eleverna i ställt:! ginge i årskurs 3 i en annan kommuns gymnasieskola.
Jag föreslår att ett system enligt dessa principer införs fr. o. m. budgetåret 1985/86 för bibehållande av årskurs 3 i skolor med samordnade timplaner.

2.2 Omfiirdelning m· resurser mellan gymnasieskola och kom1·11x
Med anledning av förslag i 1983 års kompletteringsproposition beslöt
riksdagen att resurser i viss utsträckning skulle kunna föras över från
gymnasieskolan till komvux under budgetåret 1983/84. Syftet var då att
utnyttja medel som beräknats för elevplatser i gymnasieskolan. om dessa
inte kunde inrättas där. Överskjutande resurser skulle i detta !ägt: kunna
överföras till komvux. om kapacitet fanns att ta emot fler elever där.
SÖ har nu begärt bemyndigande att omfördela överblivna platser mellan
gymnasieskolans lilla ram och komvux. Enligt förslaget skall resurser
kunna omfördelas i båda riktningar.
Förslaget ligger i linje med rt:geringens ambition att öka möjligheterna
till samverkan mellan gymnasieskola och komvux. Jag förordar d~irför att
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en möjlighet öppnas för regeringen eller den myndighet som regeringen
bestämmer att göra vissa omfördelningar av överblivna resurser från gymnasie~kolans lilla ram till komvux eller omvänt fr. o. m. budgetåret 1985/86.
Det bör få ankomma på regeringen eller den myndighet som regeringen
bestämmer att avgöra vilka närmare regler som skall gälla.

3 Dimensionering av itymnasieskolan
Jag vill erinra om vad jag anfört i inledningen om en utökning av
gymnasieskolans intagningskapacitet för att möjliggöra för alla ungdomar
som så önskar att erhålla en utbildning efter grundskolan.
I det följande redovisar jag närmare de omständigheter på vilka jag
grundar mina överväganden om gymnasieskolans dimensionering.
Min utgångspunkt är att i första hand alla utbildningssökande 16- och
17-åringar skall beredas plats i gymnasieskolan. Riksdagsbeslutet om prioritering av denna åldersgrupp vid intagning till gymnasieskolan, som tilllämpas för första gången vid intagning till läsåret 1985186, är det ena medlet
för att nå detta mål. Det andra är gymnasieskolans totala intagningskapacitet.
Dimensioneringen av gymnasieskolan har anknutits till de årliga variationerna i årskullen 16-åringar, dvs. den åldersgrupp som normalt slutar
grundskolan. Valet av denna beräkningsgrund uttrycker gymnasieskolans
inriktning mot ungdomarna. Inom dimensioneringsramen görs avvägningar
mellan arbetsmarknadens krav, elevernas intressen och huvudmännens
möjligheter att lokalt anordna olika studievägar. Också de något äldre
elevernas behov av utbildningsplatser måste beaktas.
Gymnasieskolans intagningskapacitet på de grundskoleanknutna studievägarna har utökats kraftigt under en följd av år. Antalet sökande per
intagningsplats har dock ökat än snabbare. Förklaringen härtill är att allt
fler av dem som slutar grundskolan söker direkt vidare till gymnasieskolan
- vid mitten av 1970-talet var det ca 70 %, medan det 1984 var 95 % samtidigt som ett allt större antal vuxna också söker sig till gymnasieutbildning. De senare söker framför allt till gymnasieskolans yrkesinriktade
studievägar.
Riksdagsbeslutet våren 1984 (prop. 1983/84: 116. UbU 29, rskr 412)
innebar en kraftig utökning av gymnasieskolans intagningskapacitet. Utökningen innebar att antalet intagningsplatser på de grundskoleanknutna
studievägarna för innevarande budgetår motsvarar 111.8 % av antalt!l
16-åringar mot tidigare 108,6%. Syftet var att bereda plats för fler 16- och
17-åringar.
Riksdagsheslutet om prioriteringen av 16- och 17-åringar kommer att
tillämpas första gången vid intagningen till gymnasieskolan läsåret 1985/86.
Reglerna för denna prioritering kommer att ge intagningsnämnderna visst
utrymme att ta hänsyn till individuella behov.
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.Ä.ldre sökande måste dock även i framtiden i viss utsträckning kunna tas
in på grundskoleanknutna studievägar i gymnasicskol<iri. Det gäller framför allt på vissa yrkesinriktade utbildningar som av tradition har funnits i
gymnasieskolan och som det av praktiska eller ekonomiska skäl iir olämpligt att dubblera i komvux.
När jag mot denna bakgrund föreslår en dimensionering av gymnasieskolans direktram för budgetåret 1985/86 som innebär 114,4 intagningsplatser för varje 100-tal 16-åringar i riket - vilket är en högre frekvens än
någonsin tidigare - tar jag också hänsyn till att antalet 16-åringar tillfälligt
sjunker nästa itr och att kommunernas skolplanering inte hör utsättas för
alltför stora svängningar. Jag vill emellertid också understryka vikten av
att den beslutade prioriteringen av 16- och 17-åringar som börjar giilla vid
intagningen till nästa hösttermin verkligen får genomslag.
För budgetåren 1986/87 och 1987/88 föreslår jag att direktramt:n tär
oförändrat antal intagningsplatser, dvs. 124 000.
Mina förslag innebär att kommunerna under en treårsperiod får oförändrade förutsättningar för sin gymnasieplanering. Under dessa tre år ökar
antalet 16-åringar från "bottennoteringen" 108 250 läsaret 1985/86 och
kulminerar läsåret 1987/88. Därefter sjunker antalet 16-åringar, först långsamt för att sedan, efter 1991/92', sjunka under 100000, en nivå som
kommer att bibehållas under hela 1990-talet enligt SCB:s prognoser. Den
statliga skoladministrationen och de kommunala huvudmännen måste,
enligt min mening, anpassa sin planering efter detta faktum, bl. a. när det
gäller gymnasieskolans dimensionering och övrig skolplanering. Jag vill i
detta sammanhang erinra om att jag i inledningen har framhållit viktt:n av
att klasser som inrättas verkligen blir fyllda.
Jag har i inledningen också framfört mina överväganden om elever som
har särskilt behov av stöd i gymnasieskolan. Jag finner det således mycket
oroväckande att, s[1som har framkommit i en rapport från SÖ, nickor som
kommit in på pojkdominerade yrkesinriktade linjer i gymnasieskolan avbryter sina studier i större utsträckning än pojkarna på dessa linjer. Genom
stödinsatser av det slag som jag nämnt bör sadana studieavbrott kunna
förebyggas.
SÖ har inkommit med en andra delrapport som en redovisning av regeringens uppdrag att utvärdera gymnasieskolans nya planeringssystem.
Rapporten och de förslag som där framförs bereds i regeringskansliet.
Riksdagen har våren 1984 fattat beslut om direktramen och lilla ramen
för budgetåret 1985/86 samt planeringsramar för 1986/87 (prop.
1983/84: 116. UbU 29, rskr 412). Mina förslag i det följande gäller dels en
utökning av direktramen för 1985/86, dels vissa utbildningars dimensionering inom den. Vidare lägger jag fram förslag om slutliga ramar för budgetåret 1986/87 samt planeringsramar för budgetåret 1987/88.

Prop. 1984/85: 100

Bilaga 10

Utbildningsdepartementet

176

3.1 Slutliga ramar fiir hudgetåret 1985186
Direktramen

Mot hakgrund av vad jag tidigare anfört bör direktramen tillföras ytterligare 2 :no intagningsplatser, som bör fördelas på HS-. VSK- och EM-sektorerna.
Försöksverksamheten med estetisk-praktisk linje omfattar 300 intagningsplatscr fr. o. m. läsåret 1984/85. Vid utläggningen av platserna visade
det sig att kommunerna var mycket angelägna om att fä erbjuda ungdomar
med intresse och fallenhet för dessa områden en adekvat utbildning och att
genom estetisk-praktiska utbildningsvägar öka den kulturella medvetenheten över huvud taget i olika skolor. Med hänvisning till detta och till det
höga sökandctrycket föreslår jag att försöksverksamhetcn utvidgas med
ytterligare 150 intagningsplatser (300 ilrselevplatser) för läsåret 1985/86.
SÖ har begärt en utökning av musiklinjen med 60 intagningsplatser.
Enligt SÖ:s beräkningar medför utökningen en merkostnad om 600000 kr.
1985/86jämfört med genomsnittskostnaden för linjer i gymnasieskolan. SÖ
avser att senast i samband med anslagsframställningen för budgetåret
1986/87 lägga fram förslag om en reviderad timplan som innebär minskade
kostnader. Först när det förslaget föreligger. är jag beredd att pröva
möjligheterna till en utbyggnad av musiklinjen.
Platser för gymnasial liirlingsuthildning beräknas på TT-sektorns ram.
För 1985/86 beräknar jag i likhet med innevarande budgetår 5915 årselcvplatser.
Nytt förslag till slutliga ramarfiir budgetåret 1985186 på grundskolea11k1111t11a studin·iigar (direktramen)
Sektor

Beslut enl. prop. 1983/84: 116.
intagnings
årselev1
platser
plats~r

(=SO:s
förslag)
HS

VSK

EM
TN
TI
JST
Ospec.
Procent
lli-åringar

Jamförelse med
prop.

1983/84: 1 lfi

Föredragandens förslag,
årselevplatser

17 495
194:!0
23485
22 695
34400
2 675
I 500

44080
36510
56600
73 750
68800
5 350
3000

17 860
:!0400
24470
22 69.'
34 400
2n75
I 500

+ 365
+ 980
+ 985
of.
of.
of.
uf.

45 007
38 35:!
58973
73 750
68800
5 350
3000

121670

288090

124 000

+2330

293232

112.4%

av

1

Föredragandens
nya förslag.
intagningsplatser

I 14.4'·t

2.71 årsclcvplalscr/
16-tiring

I08 250

ll. m. 1985/86: 4 400 ilr~elevplatser överflyttas friin lilla ramen <icke grundskokanknutna
studievägar) till direktramen (grundskoleanknutna studievägar).

Nytt ramhegrcpp fr.
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Ulla ramen
Den av riksdagen beslutade omfattningen av lilla ramen för 1985/86 utgör
34 230 i!rselevplatscr.
Enligt riksdagens beslut med anledning av prop. 1983/84: 116 om gymnasieskola i utveckling skall gymnasieskolan bli mera flexibel genom att nya
typer av påbyggnadsutbildningar tas fram. För att ge utrymme för ett
större kursutbud utökades i det sammanhanget den lilla ramen och samtidigt minimiramen för påbyggnadsutbildningar med l 000 platser jämfört
med mitt förslag i 1984 års budgetproposition. I gymnasiepropositionen
anförde jag att en fortsatt förnyelse och vitalisering av kur~utbudet också
milstc innebära att nya kurser skall ersätta äldre. Mot denna bakgrund och
med hänsyn till det statsfinansiclla läget är jag inte beredd att nu föreslä en
ytterligare utökning av lilla ramen.
För särskilda kurser för invandrarungdom beräknar jag, liksom tidigare.
I 000 årselevplatser.
Mi!jlighet till a1·steg frän ramama .fi"ir hudgetårct 1985186
Riksdagen har i samband med behandlingen av gymnasiepropositionen
beslutat om möjligheter att göra avsteg från ramarna i form av omfördelningar mellan dem. Vidare har riksdagen bemyndigat regeringen att, liksom hiitills, i den mån arhetsmarknadsskäl påkallar en utökning av totalramen. besluta om det. Jag vill också erinra om mitt tidigare förslag avseende
omfördelning av resurser mellan lilla ramen och komvux.
3 .2 Slutliga ramar för budgetåret 1986187

De tidigare beslutade planeringsramarna för budgetflfet 1986/87 bör med de avvikelser som jag redovisar i det följande - fastställas som
slutliga ramar.
Dircktramc n
Den tidigare såsom planeringsram beslutade (prop. 1983/84: 116. UbU
29, rskr 412) dimensioneringen av antalet årselevplatser i relation till
antalet 16-åringar bör ses mot bakgrund av den beslutade prioriteringen av
16- och 17-åringarna. Prioriteringen är då inne pt1 det andra intagningsåret, och övergångssvårigheterna bör ha övervunnits. Dock vill jag mot
bakgrund av vad jag tidigare har anfört och, i likhet med SÖ, för detta
hudgctar föreslå en viss utökning av den beslutade direktramen. Jag finner
det motiverat att föreslf1 en utökning med ytterligare 2 860 intagningsplatser. Mitt motiv är dels att upprätthålla dimensioneringen av TN-. Tloch JST-sektorerna, dels att trygga flickornas utbildningsmöjlighcter pil
framför allt VSK- och EM-sektorerna. Hur utökningen fördela~ pii sektorerna redovisas i tabellform.

I~

Riksdagen /')l:N/85. I sam/. Nr /UO. Bilaga JO

Prop. 1984/85: 100

Bilaga 10

Utbildningsdepartementet

178

Förslag till slutliga ramar för budgetåret 1986187 på grundskoleanknutna
swdiel'iigar (direktramen)
Sektor

Beslut enl. prop. 198>/84: 116, SÖ:s förslag. Föredraintagningsårselevårselcvgandcns
plat;er
platser
platser
nya förslag.
intagningsplatser

T:-\
TI
JST
Ospec.

17770
19810
22690
22595
34150
2 625
1 500

44 785
37 240
54685
73440
68 300
5 250
3000

44 790
37 240
54680
73 750
68800
5 350
7190

17 860
20400
24470
22695
34400
2 675
1500

Totalt

121140

286700

291800

124000

Procent

110,4 '.0

2.61 årselevplatser/loåring

2.66 årselcvplatser/16åring

HS

VSK
EM

av

16-åringar

Jämförelse
med rrop.
1983/84:
116

+ 90
+ 590
+1780

+ 100
+ 250
+ 50
of.

+2860

113'1

109700

Lilla ramen
Den av riksdagen såsom planeringsram beslutade lilla ramen för 1986/87
omfattar 33 230 årselevplatser. varav 12 530 utgör minimiram för påbyggnadsutbildningar. För särskilda kurser för invandrarungdom avdelas I 000
årselevplatser. Av skäl som jag anförde i fråga om 1985/86 års ramar är jag
inte heller för budgetåret 1986/87 beredd att tillstyrka någon utökning.
Möjlighl'tcr till avsteg från ramarna för budgetåret 1986187
Regeringen bör kunna göra smärre justeringar dels mellan sektorsramarna, dels mellan dessa och lilla ramen på samma sätt och villkor som
föregående budgetår. Vidare bör regeringen liksom för tidigare budgetår ha
möjlighet att i den mån arbetsmarknadsskäl så påkallar, besluta om en
utökning av totalramen.
3.3 Planeringsramar för budgetåret 1987188
Direktramen
Budgetåret 1987/88 beräknas antalet 16-åringar vara ca 113900. Mitt
förslag till dimensionering av direktramen och sektorsvis fördelning av
platserna är följande.

Föredragandens förslag.
årselevplatser

45007
38 352
58973
73 750
68800
5 350
3000
293232
2,67 årselevplatser/16åring
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Försla[! till plancri11Rsramar fiir h11dgetilrct 1987188 pil RIW1dskolea11k1111111a st11die1·iiRar (direktramen)
Sektor

HS

SÖ:s förslag.
årselevplatscr

Föredragandens förslag.
intagningsplatser
<trselevplatser

TN
TI
JST
Ospec.

46480
38650
56750
76540
71400
5 350
7660

178(>0
20400
24470
22695
34400
2675
1500

45007
38 352
58973
73750
68800
5 350
3000

Totalt

302830

124000

293 232

108.9<::r-

2 .58 årselevplatser/
16-åring

VSK
EM

Procent
av

16-årin!?ar

113 850

Lilla ramen
Lilla ramen bör omfatta 33230 årselevplatser, varav 12530 såsom minimiram för påbyggnadsutbildningar. För särskilda kurser för invandrarungdom bör liksom hittills avdelas I 000 årsclevplatser.
Regeringen bör inhämta riksdagens godkännande av planeringsramar för
budgetåret 1987/88 i enlighet med vad jag nu har förordat.

4 Resurser för skolledning
Statsrådet Göransson har i inledningen (avsnitt 6.4) föreslagit förändringar av resurssystemet för skolledning i bl. a. gymnasieskolan. I det
följande vill jag närmare redovisa förslagets olika delar vad avser gymnasieskolan.
Jag vill erinra om att det nya systemet avses träda i kraft den I juli 1986.
Det bör få ankomma på regeringen eller den myndighet som regeringen
bestämmer att avgöra vilka övergångsbestämmelser som behövs. Bl. a.
behöver bestämmelserna i förordningen (SÖ-FS 1982: 112) om antalet skolledare och biträdande skolledare i grundskolan och gymnasieskolan vid
sjunkande poängtal. den s. k. frysningsförordningen. förlängas till att gälla
även för budgetåret 1985/86.

En flexihlare skolled11i11gsres11rs
Syftet med reformen är att kommunen eller landstingskommunen skall
få en samlad skolledningsresurs som kan användas mer flexibelt än vad
som nu gäller. Som led i reformen ingår förändringar beträffande skolenheter samt tjänster som skolledare, biträdande skolledare och lärare. Jag tar
upp vissa sådana frågor först.

Rättelse: S. 179 tahellen 1:a kol SÖ:s förslag. årselevplatser Rättat: Nya siffror
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Sko/enheter
F. n. finns tre kategorier av skolenheter med gymnasieskola. nämligen
, allmän skolenhet, särskild skolenhet typ I och särskild skolenhet typ 2.
I likhet med SÖ föreslår jag en förändrad kategoriindelning. I fortsättningen bör det finnas endast skolenheter typ A och typ B. Om det i kommunen finns endast en skolenhet med gymnasieskola, bör den räknas som
typ A. Finns det flera skolenheter med gymnasieskola, bör de enheter som
i huvudsak omfattar teoretiska utbildningar hänföras till typ 13. medan
övriga räknas som typ A. om de har yrkesinriktad utbildning som motsvarar 15 poäng eller mer.

Rektorer och hitriidande sko/ledare
Det finns ett flertal tjänsteslag för skolledare och biträdande skolledare.
Skolförfattningsutredningen (U 1979: 12) ser över tjänstekategorierna i sitt
arbete. I avvaktan på resultatet av utredningens arbete bör emellertid nu
genomföras de förändringar som föranleds av det nya systemet med en
11exihel användning av skolledningsresurser.
F. n. är gymnasieskolans tjänster som rektor, biträdande rektor och
studierektor knutna till en viss skolenhet. Jag föreslår att de i stället knyts
till gymnasieskolan i kommunen eller landstingskommuncn.
Min principiella uppfattning är att vai:ie skolenhet bör ledas av en heltidsanställd rektor. Det innebär att arvodestjänster som deltidsanställd
rektor inte längre skulle förekomma. En sådan förändring förutsiitter att
vissa problem av främst teknisk natur får en lösning. Det bör få ankomma
på regeringen att avgöra vilka regler som skall gälla därvidlag.

Liirare med specia(funktioner
För grundskolans del upphörde organisationen med huvudlärare och
institutionsföreståndare den I juli 1982. I stället infördes ett system med
lärare med specialfunktioner (prop. 1980/81: 100 bil. 12 s. 283-285,
UbU 22 och 30. rskr283).
Liksom SÖ och en majoritet av remissinstanserna anser jag att arvodestjänster som huvudlärare i gymnasieskolan inte längre bör finnas. I motsats
till SÖ men i likhet med flera remissinstanser anser jag att även arvodestjänsterna som institutionsföreståndare bör upphöra. Inte heller uppdrag
att vara huvudlärare eller institutionsföreståndare bör finnas kvar.
Jag föreslår att huvudlärarnas och institutionsförcståndarnas uppgifter i
stället skall fullgöras av lärare med specialfunktioner. Som jag återkommer
till i det följande bör de nuvarande resurserna för dessa ändamål tillföras
den samlade skolledningsresursen, som också skall kunna anviindas för
nedsättning av undcrvisningsskyldigheten för lärare med specialfunktioner.
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Skol/ed ni ngsresu r.l'l'n.1· beräkning

\
I

\

I

Det nya systemet innebär att varje kommun och landstingskommun med
gymnasieskola får en samlad skolledningsresurs för dels skolledaruppgifter. dels specialfunktioner som i dag fullgörs av huvudlärare och institutionsföreståndarc.
Jag föreslår att varje huvudmans skolledningsresurs framräknas i huvudsak enligt följande. Det nuvarande systemet med skolpoäng används för
heräkning av poäng skolenhctsvis. För primärkommunala skolor bör
poängtalet för en skolenhet typ A (skola med håde teoretisk och yrkesinriktad eller enbart yrkesinriktad utbildning) multipliceras med omräkningsfaktorn 0,062 för de första 50 poängen och med faktorn 0,052 för de
ytterligare poängen. Poängtalet för en skolenhet typ B (skola med i huvudsak teoretiskt inriktad utbildning) multipliceras med faktorn 0,035. För
landstingskommunala skolor bör något lägre koefficienter gälla. Summan
av de efter omräkningar framkomna poängtalen för huvudmanm:ns skolenheter blir huvudmannens samlade resurs.
Regeringen bör årligen fastställa vad en skolledningsresurs skall motsvara i kronor. Beräkningen bör grundas på den genomsnittliga kostnaden för
heltidsanställda rektorer och biträdande skolledare i gymnasieskolan.
Sko/ledningsre surscns fördelning

Den samlade skolledningsresursen bör huvudmannen få fördela friare än
i dag mellan olika skolenheter med gymnasieskola och mellan olika skolledningsfunktioner och specialfunktioner. På det sättet ges möjligheter att
ta hänsyn till lokala förutsättningar.
SÖ har lämnat förslag om vissa begränsningar som verket anser bör gälla
i fråga om fördelningen. Jag har tidigare anslutit mig till förslaget att varje
skolenhet i princip skall ha en heltidsanställd rektor. I likhet med vad
statsrådet Göransson anfört om skolledningsresursens fördelning på
grundskolan anser jag för gymnasieskolans del att det behövs en minsta
organisation med dels fasta skolledartjänster, deb specialfunktioner. Det
bör ankomma på regeringen eller den myndighet regeringen fastställer att
besluta om nivåerna för detta.
Systemet kräver i övrigt att det finns vissa regler för hur mycket olika
slag av tjänster som rektor eller biträdande skolledare "kostar" i resurs.
Detta gäller också för t. ex. nedsättning i undervisningsskyldigheten för
specialfunktioner.
Ö1•rigt

Det finns vissa frågor - bl.a. rörande skolledarnas undervisningsskyldighct - som jag inte har gått in på. Jag avser att i annat sammanhang
återkomma till sådana detaljer i systemet.
Det bör få ankomma på regeringen eller den myndighet som regeringen
bestämmer att avgöra vilka närmare regler som skall gälla för det nya
systemet.
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5 Resurser för undervisningen i gymnasieskolan
Bl. a. timplanerna för olika studievägar och bestämmelser om delningstal för klass och grupp bestämmer timunderlaget för lärartjänstgöring och
därmed statsbidraget till undervisningen.
Den I juli 1982 genomfördes vissa förändringar i gymnasieskolan, bl. a.
en friare användning av timunderlaget. Vissa tidigare regelstyrda resurser
kan nu användas till de behov som prioriteras genom lokala beslut. Föreskrifter om den friare resursanvändningen finns i förordningen ( 1982: 39)
om resurstimmar i gymnasieskolan. Resurstimmar kallas de timmar som
kan användas friare. De bildar tillsammans ens. k. förstärkningsresurs.
SÖ har under år 1984 redovisat sina erfarenheter av den friare resursanvändningen i gymnasieskolan. I en redovisning för läsåret 1983/84, som
inkom den I november 1984, finner SÖ att gymnasieskolorna endast undantagsvis utnyttjat de nya möjligheterna. Förstärkningsresursen har av
olika skäl fördelats i huvudsak efter tidigare bindande regler. Gruppen
elever med svårigheter, vilken särskilt uppmärksammades i den proposition (prop. 1981/82: 14) som låg till grund för beslutet om den friare resursanvändningen. har således inte fätt ökade resurser. Ett viktigt mål för den
friare resursanvändningen har alltså inte uppnåtts.
Jag anser att detta är allvarligt.
F. n. beräknas för stödundervisning och samordnad specialundervisning
0,65 veckotimme för varje påbörjat 16- eller 30-tal elever. SÖ har föreslagit
en utökning från 0.65 till 0.88 veckotimmar. Denna ökning skulle till
största delen åstadkommas genom en överföring av s. k. SÅS-medel till
denna resurs. Ett nytt system för statsbidrag till undervisningen i gymnasieskolan övervägs f. n. i regeringskansliet. SÖ har tidigare i höst redovisat
ett uppdrag att se över statsbidragssystemet för grundskolan. SÖ har
därvid även redovisat förslag rörande SÅS-medlen. SÖ:s förslag remissbehandlas f. n. Mot denna bakgrund bör inte nu någon förändring ske beträffande SÅS-medlen.
Eftersom gymnasieskolans förstärkningsresurs är relativt liten (ca 10%)
och till största delen använts till samma ändamål som tidigare. behövs
vissa ändringar bl. a. för att åstadkomma påtagliga förbättringar för elever
med svårigheter.
De nu föreliggande utvärderingsresultaten pekar enligt min mening på
att det behövs en tydligare markering av målet för den friare resursanvändningen i föreskrifterna för denna.
En målinriktad användning av förstärkningsresursen kan främjas genom
att skolstyrelsen beslutar om en plan med allmiinna riktlinjer för resursens
användning inom den eller de skolenheter med gymnasieskola som finns i
kommunen. Jag föreslår därför att en sådan ordning införs den I juli 1985.
Jag vill i detta sammanhang också kort beröra den särskilda återföringsresurs som infördes i samband med utvidgningen av systemet med timre-
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duktioner (prop. 1983/84: 40, UbU 7, rskr 91 ). Resursen (I 900 veckotimmar. motsvarande 15 milj. kr.) fördelas av SÖ via länsskolnämnderna till
de kommuner och skolenheter som har särskilda behov. Föreskrifter finns
i förordningen (1984: 43) om extra resurstimmar i gymnasieskolan. Jag
överväger att i annat sammanhang föreslå regeringen vissa ändringar i
föreskrifterna för att främja en klar prioritering till förmån för de små
skolenheter som är ensamma i sin kommun, i praktiken normalt skolenheter med alternativa timplaner.
Som statsrådet Göransson anfört i inledningen är det angeläget att åtgärder vidtas så att de s. k. lärarlösa lektionerna avskaffas i såväl grundskola
som gymnasieskola. För gymnasieskolans del har självstudietimmarna
redan fr. o. m. innevarande läsår helt slopats för tvååriga linjer och minskats till tre veckotimmar för treåriga linjer. Enligt vad SÖ redovisat har
skolorna lokalt omfördelat resurser för att undvika självstudietid i en
omfattning som motsvarar i genomsnitt två av de tre kvarvarande sjiilvstudietimmarna.
Jag anser att de tre självstudietimmarna helt bör tas bort ur själva
timplanerna även för de treåriga linjerna. Detta bör balanseras av en
motsvarande minskning av resursen för delning av klass eller grupp vid
studietekniska övningar för årskurs 1 av de tre- och fyraåriga linjerna.
Detta bör ske genom att tre av de fyra veckotimmarna för detta ändamål
tas bort. Om man emellertid på en skola finner en väl fungerande form för
självstudier, bör det genom en allmän föreskrift till timplanerna fortfarande
finnas en möjlighet att i årskurs 3 lägga ut högst två veckotimmar såsom
självstudietid. Vid utläggning av sådan bör motsvarande resurser tillföras
förstärkningsresursen.
Som framgått av inledningen förordar jag dessutom ett resurstillskott om
15 milj. kr., vilket helt bör tillföras resursen för stöd- och samordnad specialundervisning. Denna kommer därmed att uppgå till 0,8 veckotimmar per
klass om 16 eller 30 elever.
Jag vill också anmäla min avsikt att inom kort återkomma till regeringen
med två förslag som rör timunderlaget och statsbidraget till undervisningen.
Som jag nämnt är timunderlaget avgörande för statsbidraget. En av de
faktorer som påverkar timunderlaget är antalet elever. F. n. ligger elevantalet den 15 september (avstämningstidpunktenJ normalt till grund för
beräkning av timunderlaget för hela läsåret. Detta är otillfredsställande,
eftersom en del elever slutar i förtid, kanske bara ett par månader efter
läsårets början. Från statsbidragssynpunkt skulle en avstämningstidpunkt
mitt i läsåret vara mera rättvisande. Å andra sidan måste självfallet för de
elever som deltar under höstterminen finnas ett timunderlag som är tillräckligt med hänsyn till elevantalet. Det kan möjligen bli aktuellt att under
vissa omständigheter göra åtskillnad mellan timunderlaget för lärartjänstgöring och timunderlaget för statsbidrag. Hithörande frågor övervägs f. n.
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inom utbildningsdepartementet. Förändringar bör kunna genomföras
fr. o. m. läsåret 1985/86. Regeringen hör inhiimta riksdagens godkännande
av att för~indringar i kopplingen mellan timunderlag rn.:h statsbidrag genomförs i linje med vad jag nu har redovisat.
Jag vill slutligen anmäla min avsikt att återkomma till regeringen med
förslag att föreläggas riksdagen om även andra förändringar av statsbidragssystcmet för gymnasieskolan. Ett arbete har påbörjats inom regeringskansliet i syfte att åstadkomma ett system. där konsekvenser av olika
förändringar kan överblickas och följas upp bättre än i dag. Avsikten är att
nå en viss schablonisering av lönedelen utan att rubba grundvalarna för
dagens system. Målet att säkra en likvärdig tillgång till utbildning i olika
regioner i landet skall alltjämt vara en utgångspunkt. Andra viktiga utgångspunkter för översynen bör vara att ge utrymme för en ökad behovsorientering av gymnasieskolans resurser och att åstadkomma ett effektivare utnyttjande av plaserna.
Förändringar bör kunna träda i kraft den I juli 1986.

6 Läroplansfrågor

De förändringar jag föreslår i detta avsnitt bör gälla fr. o. m. läsåret
1985/86, om jag inte anger annat.
6 .1 Pedagogiska och

on~ani.rntoriska

förändringar

6.1.1 Ökat 11th11d m· B- och C-språk

På grundskolans högstadium kan numera också annat sprclk än tyska
eller franska läsas som tillval i en treårig studiegång. Jag föreslår att elever
som i grundskolan under tre år studerat ett sådant språk som B-språk ges
möjlighet att fortsätta studiet av detta som B-språk i gymnasieskolan. om
elevunderlaget är tillräckligt. Normalt torde det bli fråga om spanska eller
finska.
I dag erbjuds normalt som nybörjarspråk (C-språkJ franska, ryska.
spanska och tyska. Efter godkännande av SÖ får undervisning anordnas
även i finska, italienska. kinesiska och portugisiska.
Jag föreslår att även andra språk än de nu nämnda - dock ej engelska skall kunna väljas som C-språk på de tre- och fyraåriga linjerna. De regler
som gäller för bl. a. finska i fråga om krav på medgivande av SÖ. lägsta
antal elever för bildande av undervisningsgrupp och timtilldelning bör gälla
även för dessa nya C-språk.
6.1.2 K11rs11ppdelningen i B-språk på l'is.rn st11die1•iigar

I grundskolan har uppdelningen i allmän och särskild kurs i franska och
tyska slopats. Motsvarande uppdelning för språken såsom B-språk på
tvååriga linjer i gymnasieskolan hör nu avskaffas där. I praktiken pågår
redan samläsning i de fall antalet elever för resp. kurs inte skulle ha

.
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medgivit start av undervisning. I de fall elevtalen skulle ha riickt till att
hilda en grupp för vardera allmän och särskild kurs sparas en viss timresurs genom att indelningen i kurser slopas. Den timresursen hiir i princip
bevaras för de aktuella språken. Läsåret 1985/86 hör den hittillsvarande
uppdelningen fortfarande tillämpas för årskurs 2.
6.1.3 Afiljiipraktik på T-lit(ien

Miljöpraktiken på T-linjen är föreskriven i läroplanen och omfattar 12
veckor. 6 veckor skall fullgöras mellan årskurserna 2 och 3 och de övriga 6
veckorna mellan årskurserna 3 och 4. Under miljöpraktiken är eleven
anställd på praktikföretaget. Det har under senare år blivit allt svårare att
skaffa praktikplatser för miljöpraktik. Eftersom fullgjord miljöpraktik är en
förutsätlning för att fullständigt avgångsbetyg skall kunna utfärdas. har en
ofta bristfällig praktik godkänts eller också har eleven fått ett ofullständigt
avgångsbetyg.
SÖ föreslår att man löser frågan temporärt genom att medge att miljöpraktiken mellan årskurserna 2 och 3 övergångsvis ersätts med försöksverksamhet med praktik på terminstid i årskurs 3.
Enligt min mening är det mycket allvarligt att bristen på praktikplatser
hindrar elever frän att få en fullständig utbildning. Arbetsgruppen för
översyn av den gymnasiala yrkesutbildningen har haft i uppgift att med
förtur analysera detta problem och lägga fram förslag till lösning redan
hösten 1984.
I enlighet med det förslag som arbetsgruppen lagt fram förordar jag en
försöksverksamhet som innebär att de sammanlagt 12 veckorna miljöpraktik förläggs till läsårstid efter årskurs 3 och att utbildningstiden på linjen
förlängs med en termin. Den tid som inte tas upp av miljöpraktik bör ägnas
åt undervisning i ämnen som finns på timplanen och som genomjämkning i
timplanerna kan omfördelas till den nya terminen.
Eftersom förslaget inte innebär någon utökning av studieinnehållet och
inte heller någon annan förändring av miljöpraktiken än att den tidsmässigt
tlytlas. leder en försöksverksamhet i enlighet med förslaget inte till ökade
kostnader för staten.
Med hänsyn till att sökande bör beredas tillfälle att ta ställning till en
eventuellt förlängd studietid på T-linjen bör en försöksverksamhet i enlighet med vad jag redovisat starta tidigast för dem som börjar i årskurs 1 på
T-linjen läsåret 1985/86. En förutsätlning för att försöksverksamhet skall få
börja är att kommunen i fråga har fått bindande garantier från företagen att
praktikplatser kommer att finnas när det blir aktuellt. Alla kommuner som
så önskar och som kan uppfylla det nämnda villkoret bör få delta i försöksverksamheten. Det bör ankomma på regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer att meddela närmare föreskrifter för denna försöksverksamhet.
Detta innebär att det kommer att dröja några år innan försök med den
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nya miljöpraktiken realiseras. Aven om det är angeläget att så många
kommuner som möjligt deltar i försöksverksamheten, kommer alla inte
omedelbart att ha den möjligheten. Därför måste nuvarande problem med
miljöpraktiken kunna lösas även på annat sätt.
Eftersom tillgången på bra praktikplatser är begränsad under sommaren,
anser arbetsgruppen att de elever som går på T-linjen och som slutar efter
årskurs 3 för att t. ex. övergå till högskolestudier, inte skall behöva redovisa fullgjord miljöpraktik mellan årskurserna 2 och 3 för att få avgångsbetyg
med fullständig studiekurs. Jag delar den uppfattningen och föreslår därför
att miljöpraktik skall krävas endast inom fyraårig utbildning på linjen.
Tidsförläggningen av miljöpraktiken bör inte lå•ms.
Den försöksverksamhet med praktik på alla studievägar i gymnasieskolan. som börjar nästa läsår, ger även de elever som lämnar T-linjen efter
årskurs 3 möjlighet att få praktik.
Den nya ordningen bör gälla fr.o.m. den ljulil985. Den kan väntas
dämpa den samlade efterfrågan på miljöpraktikplatser och leda till bättre
möjligheter att tillgodose dem som bäst behöver denna praktik - nämligen
de som avser att fullfölja den tekniska linjen på årskurs 4.
6. I .4 Timp/aneförämlringar pä treilrig ekonomisk linje (E-/injen)

Normaltimplanen
E-linjen reviderades inför läsåret 1982/83. Under de år som den nya
timplanen tillämpats har förslag framförts om smärre justeringar som skulle göra utbildningen mer flexibel inom oförändrade kostnadsramar.
Jag avser att återkomma till regeringen med förslag i huvudsak enligt
följande.
Bortvalet av ett språk efter en årskurs är f. n. begränsat till C-språk.
Eleven hör själv få avgöra om B- eller C-språk skall behållas i årskurserna
2 och 3.
Stenografi som alternativämne till ekonomiskt specialämne har visat sig
vara mindre attraktivt. Detta ämne bör i stället ligga i val mot andra
färdighetsämnen i årskurserna 2 och 3. Maskinskrivning bör utgå som
altt:rnativämne i årskurs 3.

Den alternati1'a timplanen (AT-planen)
Den alternativa timplanens utformning har enligt SÖ kommit att skilja
sig mer från normaltimplanen än vad som motiveras av samläsningsskäl.
Framför allt bör språkprogrammet i AT-planen förstärkas i årskurs 3. En
större överensstämmelse med normaltimplanen kan åstadkommas utan
ökade kostnader.
Jag avser att återkomma till regeringen med förslag i huvudsak enligt
följande.
l fråga om val av B- eller C-språk bör samma förändring göras som jag
nyss beskrivit för normaltimplanen.
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Vidare bör språkprogrammet förstärkas genom att ett andra främmande
språk görs obligatoriskt i årskurs 3. Timmar för detta bör tas från linjespecifika ämnen. Ett tredje främmande språk bör erbjudas i val mot matematik. såsom redan sker i normaltimplanen.
St:dan grenarna slopats i normaltimplant:n, har skälet till att ha ett
samordnat ämne som företagsekonomi i årskurs 3 bortfallit. I stället hör
administration och ett ekonomiskt specialämne (redovisning och distribution) ingå i årskurs 3. så att olikheter gentemot normaltimplanen inte
hihehålls i onödan.
Maskinskrivning och arbetsmetodik bör redw.:eras med var sin veckotimme. Maskinskrivningsundervisningen hör koncentreras till årskurs 2,
medan ämnet arbetsmetodik lämpligt:n förläggs till årskurs 3, vilket ger
eleverna möjlighet att vidmakthålla sina maskinskrivningsfärdighetcr.
De planerade timplanerna för E-linjen bör fogas till protokollet i detta
ärende som hilaga 10.9.
Regeringen bör bereda riksdagen tillfälle att ta del av vad jag nu anfört
om ändringar i timplanerna för E-linjen. Ändringarna berör årskurserna 2
och 3 och bör av informationsskäl genomföras successivt med början i
årskurs 2 läsåret 1986/87.
6.1.5 Gren för omsorger om harn och ungdom på l'(Jrdlit!ien (\/d Bu)

F. n. bedrivs undervisning på vårdlinjens gren för barna- och ungdomsvård dels reguljärt, dels i försöksverksamhet. Mest frekvent är undervisning enligt den senare. Behovet av en t:nhetlig utbildning. anpassad efter
de krav som samhällets barnomsorg ställer. är starkt uttalat bland berörda
parter.
SÖ har föreslagit att reviderade tim- och kursplaner för Vd Bu skall bli
reguljära fr. o. m. budgetåret 1985/86. Bl. a. har naturorientering införts
som nytt ämne. SÖ:s förslag innebär vidare att samhällskunskap blir
obligatoriskt ämne.
Benämningen "gren för barna- och ungdomsvård" föreslås av SÖ bli
ändrad till "gren för omsorger om barn och ungdom" i enlighet med
formuleringar i socialtjänstlagen.
Utbildningen bör ge en bred grundutbildning inom barn- och ungdomsverksamhet. Specialisering kan ske via påbyggnadsutbildningar. SÖ föreslår att den nuvarande varianten för barnsjukvård utgår och ersätts med en
påbyggnadsutbildning.
Jag anser att dessa förändringar bör genomföras och ämnar återkomma
till regeringen med förslag därom.
Den planerade timplanen för grenen bör fogas till protokollet i detta
ärende som hi/aga J0.10.
Regeringen bör bereda riksdagen tillfälle att ta del av vad jag anfört om
gren för omsorger om barn och ungdom på vårdlinjen.
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6.2 Fiir.1·ö/.:.si·er/.:.samhl'I
6.2 .1 T1·åärig handels- och f.:.ontorsli1!il' ( H /.:.-li1!ien)

SÖ har under de senaste faren föreslagit en successiv avveckling av
Ek-linjen. Verket anser att behovet av utbildad arbetskraft inom EM-sektorn skulle täckas, även om antalet studievägar minskar till två. en längre.
mer teoretisk och en kortare, mer praktisk. Den kortare bör dock utformas
något annorlunda än nuvarande Ok-linje för att möta morgondagens krav.
Den snabba tekniska utvecklingen och då främst datoriseringen av arhctsupi;>gifter inom handel och kontor påverkar arbetsorganisationen och medför att vissa befattningar upphör och nya tillkommer. Det är nödvändigt att
utbildningen inom handels- och kontorsområdet snabbt anpassas till förändrade krav.
Målet för en ny tvåårig studieväg för handel och kontor är att skapa en
yrkcsutbildning som bättre svarar mot de förändrade kraven. Avsikten är
vidare att genom slopandet av grenar och varianter bryta de traditionellt
könsbundna valen mellan handel och kontor och att öka elevernas valmöjligheter på arbetsmarknaden. Utbildningen bör också ge eleverna ett så
stort mått av studieförberedande inslag. att de kan studera vidare utan
omfattande teoretisk komplettering.
Jag förordar att en tvåårig handels- och kontorslinje får anordnas på
försök fr. o. m. läsåret 1985/86. Regeringen bör inhämta riksdagens godkännande av att sådan försöksverksamhet anordnas. Det bör få ankomma
på regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att avgöra
den närmare utformningen av försöksvcrksamheten. Jag vill här upplysa
om att jag. om riksdagen godkänn·~r att försöksverksamhet anordnas,
ämnar återkomma till regeringen med förslag i huvudsak enligt följande.
Ett nu pågående försök med reviderad timplan för Ok-linjen innebär
friimst att grendelningen upphör och att linjens karaktiirsiimnen sammanförs till ämnet "handels- och kontorslära" i båda årskurserna. Erfarenheter av denna försöksverksamhet bör tas till vara vid utformningen av
tvåårig Hk-linje.
Karaktiirsämncna bör, liksom i Ok-försöket, samlas i ett ämne - handels- och kontorslära - med gemensamma mål och huvudmoment. Härigenom skapas förutsättningar för samverkan mellan berörda lärare. Även
den inbyggda utbildningen bör integreras i detta ämne.
Ett nytt ämne - ADB och terminalarbete - hör tillkomma för att
garantera att ADB-tilliimpningar snabbt förs in i utbildningen.
För att ge plats för den breddning av utbildningen som jag här beskrivit
bör den inbyggda utbildningen begränsas till 14 veckotimmar mot normalt
18 (liksom i pågående Ok-försök).
Alla kommuner som så önskar bör i stället för intagningsp\atser på Dkeller Ek-linjerna kunna få platser på Hk-linjen. Ok- och Ek-linjerna bör
således inte få läggas ut parallellt med den nya linjen vid försöksskolorna.
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Försöket med Hk-Iinje bör enligt SÖ även kunna bedrivas i B-form. I
den frågan vill jag återkomma. när erfarenheter hunnit vinnas av en allmän
försöksverksamhet med Hk-linje.

6.2 .2 Industriteknisk gren på drift- och underhållsteknisk linje (Du-linjen)
Utifrån kontakter med företrädare för svensk industri har SÖ anmält att
det finns behov av en ny typ av yrkesutbildning inom verkstadsindustrin. I
takt med ökad automatisering ökar behovet av underhållspcrsonal för
maskinparken inom verkstadsindustrin. SÖ bedömer att denna typ av
undcrhållspcrsonal bör ha såväl mekanisk som cl- och reglerteknisk utbildning. Flertalet underhållsarbeten har både mekanisk och elteknisk anknytning på grundläggande nivå. Här torde den underhållsinriktadc Du-linjen
kompletterad med en industriteknisk gren i årskurs 2 för verkstadstekniskt
underhåll vara en lämplig bas för att tillgodose detta behov. Även processinriktad industri kan ha behov av personal med sådan grundutbildning.
Såsom SÖ föreslår bör därför en försöksverksamhet med industriteknisk
gren för verkstadsunderhåll på Du-linjen få bedrivas men enligt min mening t.v. endast med en klass på en ort.
Medel för utrustningskostnader bör avsättas under anslaget B 20. Bidrag
till utrustning för gymnasieskolan m. m.

6.2 .3 Sammanslagning av grenar i årskurs 2 m· processteknisk linje
(Pr-linjen)
Pr-linjen finns läsåret 1984/85 inrättad på 37 orter i landet. Utbildningen.
som är gemensam under det första läsåret, delas i årskurs 2 på fem olika
grenar.
SÖ har föreslagit en generell processarbetarutbildning inom ramen för
processteknisk linje. En sådan utbildning skulle ge ökade möjligheter till
regional och lokal anpassning och bättre tillgodose processindustrins arbetskraftsbehov. Arbetsmarknadsutsikterna är goda för elever på denna
linje.
Det synes mig nu lämpligt att påbörja en treårig försöksverksamhet i fem
klasser med sammanslagning av gren för kemiteknik, gren för metallurgi,
gren för byggnadsämnesteknik och gren för livsmedelsteknik till en gren
för övrig processindustri. Jag ämnar återkomma till regeringen med förslag
om detta.

6.2.4 Sammanslagning av l'arianter ptl livsmedclsteknisk linje (Li-linjen)
Li-linjens gren för storhushåll och restaurang (St) har genomgått en
kraftig expansion från 14 orter läsåret 1978/79 till 43 orter läsåret 1984/85.
Utbildningen delas under årskurs 2 i tre varianter. nämligen variant för
restaurang, för servering och för storhushåll.
Behovet av personal med J.;unskaper inom både restaurang. servering
och storhushåll ökar på framför allt mindre och medelstora orter. SÖ har
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mot denna bakgrund föreslagit att den nuvarande specialisering som ges
genom olika varianter under årskurs 2 på försök ersätts med en sammanhållen, variantlös utbildning i två årskurser. Den föreslagna förändringen
förutsätts ge eleverna ökade möjligheter till anställning efter avslutad
utbildning.
En sådan försöksverksamhet bör få bedrivas i tre år och begränsas till
orter med en intagningsklass och där enbart variant för storhushåll finns
inrättad.
Jag ämnar återkomma till regeringen med förslag om detta.

6.2.5 Förlängd T-linje
Jag har i det föregående föreslagit försöksverksamhet med en förlängning av T-linjen i syfte att möjliggöra miljöpraktik under terminstid (6.1.3).
Den försöksverksamheten innebär i övrigt ingen ändring av innehållet i
utbildningen.
Från arbetsmarknaden finns dock starka önskemål om att den tekniska
utbildningen förstärks i fråga om bl. a. datakunskap, biologi och företagsekonomi. Det framhålls också i olika sammanhang att Sverige har den
kortaste gymnasiala tekniska utbildningen av alla de nordiska länderna.
SÖ redovisar i sin anslagsframställning två modeller för försöksverksamhet med en utvidgad T-linje. Modellerna är så utformade att utbildningen sprids över ytterligare en termin resp. ett år utan att det för den skull
krävs utökade ekonomiska ramar. Grendelningen i årskurs 3 slopas och de
grenspecifika ämnena ersätts av mer allmänna teknikblock. På det sättet
skall utbildningen ge större teknisk bredd hos eleverna.
SÖ föreslår att försöksverksamhet skall få påbörjas i Blekinge och
Kronobergs län med en icke grendelad årskurs 3 av T-linjen och att
utbildningen förlängs med en termin resp. ett år efter årskurs 4. Förlängningen av utbildningen möjliggörs dels genom de besparingar som kan
göras genom den slopade grendelningen, dels genom att antalet lektioner
under den eller de extra terminerna begränsas något jämfört med tidigare
årskurser. Förlängningen av utbildningen ger också större utrymme för
projektarbete och möjlighet till att lägga in miljöpraktiken under terminstid
så som jag tidigare beskrivit.
Enligt min mening har förslagen sådana förtjänster att de hör få prövas i
försöksverksamhet i två län med start redan läsåret 1985/86. Det är då
angeläget att verksamheten noggrant utvärderas så att både pedagogiska
och ekonomiska konsekvenser tydligt framgår liksom eventuella konsekvenser för övergången till högskolan. Regeringen hör inhämta riksdagens
godkännande av att försöksverksamhet med förlängning av T-linjen med
slopad grendclning i årskurs 3 anordnas.
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7 Gymnasial utbildning för rlö,·a och hörselskadade i Örebro
Den gymnasiala uthildningcn för döva och gravt hörselskadade och för
hörselskadade i Örebro utvärderas f. n. av SÖ, som senast den 30 juni 1985
skall ge förslag till hur den skall anordnas i framtiden. Vid min medelsberäkning för budgetåret 1985/86 har jag uppskattat de särskilda kostnaderna
for utbildningen för döva och gravt hörsdskadade till 8 448 000 kr. och för
utbildningen för hörselskadade till 2180000kr.
För att elever i uthildningcn för döva och gravt hörselskadade skall få
bättre kunskaper i teckenspråk bör de få möjlighet alt siirskilt studera detta
som ämne. Jag föreslår därför att denna möjlighet införs fr. o. m. läsåret
1985/86.

8 Statsbidrag till vissa åtgärder för im·andrarelever i gymnasieskolan
Statsrådet Göransson och jag har i inledningen (avsnitt 15) redovisat
vära överväganden och förslag på grundval av språk- och kulturarvsutredningens betänkande. bl. a. avseende de riktlinjer för hcmspråksundervisningcn som i fortsättningen bör gälla för grundskolan och gymnasieskolan.
Jag kommer att i det följande behandla bidrag till speciella åtgärder för
invandrarelever i gymnasieskolan.
Extra underl'i.rning i svenska
Statsbidrag utgår för 0.85 lärarveckotimmar per deltagande elev och
läsår.
För budgetåret 1985/86 beräknar jag 8 772 000 kr. till kostnader för extra
undervisning i svenska på gymnasieskolan.
Särskilt statsbidrag enligtji'irordningen ( 1983:46) om kurser för inrnndrarungdom
Jag beräknar även för nästa budgetår 250 000 kr. till kurser för invandrare.
Undervisning i hemspråk och studiehandledning på hemspråk
Statsbidrag till kostnader för undervisning i hemspråk och studiehandledning på hemspråket utgår för 0,75 lärarvcckotimmar för varje elev som
deltar i sådan verksamhet under läsåret. För hemspriiksundervisning
gymnasieskolan beräknar jag för budgetåret 1985/86 16 318 000 kr.

9 Bidrag till särskilda kostnader för inbyggd utbildning
För industri och hantverk räknar SÖ med att statsbidraget per elev och
år uppgår till 11 317 kr., varav 5 585 kr. utgör lokal- och materialkostnadsdel. Medelsåtgången för uppskattningsvis 7 600 elever, dvs. oförändrat
antal, beräknas uppgä till 86009 000 kr.
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För handel och kontor beräknas. enligt SÖ. statsbidraget per elev och
undervisningsär uppga till 58!8kr.. varav I 188kr. utgör lokal- och materialkostnadsdel. För 9100 elever. dvs. oförändrat antal. beräknas kostnaden uppg[1 till 52 944 000 kr.
Jag ansluter mig till dessa beräkningar.

10 Bidrag till gymnasial lärlingsutbildning
Kommuner som har gymnasieskola med linjer eller specialkurser och.
efter medgivande av SÖ. komrnum:r som har enbart kornvux. får sedan
den l juli 1984 anordna gymnasial lärlingsutbildning som en del av det
reguljära utbildningsuthudet. Gymnasial lärlingsuthildning anordnas i form
av grundutbildning. som oftast är tvårll"ig. Statshidrag Wmnas till kommunerna. Verksamheten regleras i förordningen ( 1984: 622) om gymnasial
lärlingsuthildning. Innevarande budgedr får kommunerna dessutom ett
rekryteringsbidrag på 5 000 kr. per plats för extra ersättning till företag och
institutioner som inrättar nya lärlingsplatser.
Bidragskostnaden för gymnasial lärlingsuthildning uppgar enligt mina
beräkningar till 11 317 kr. per elev och utbildningsär.
Jag beräknar att antalet lärlingar för budgetiiret 1985/86 kommer att vara
5915 inneh~irande en kostnad av 66940000kr.

11 Bidrag till studie- och yrkcsorientering (syo)
De senaste hudgetaren har för statsbidrag till syo i gymnasieskolan
tillämpats ett system som innebär att bidrag liimnas med ett visst årligt
belopp för vai::je elev med undantag för elever i påbyggnadsutbildningar
och gymnasial lärlingsutbildning.
Enligt den senaste förordningen ( 1984: 634) i iimnet utgilr statsbidrag
med 164 kr. per elev den 15 septemher 1984.
Jag föresliir i likhet med SÖ att i fortsättningen samma system tillämpas
som för innevarande budgctär. Det bör ankomma pä regeringen att varje år
bestiimma beloppet per elev. Jag beräknar 48 844 000 kr. för syo i gymnasieskolan för budgetaret 1985/86.

12 Bidrag till lokal skolutveckling
Som SÖ framhfiller är det viktigt att fortbildningsinsatscr knyts till det
utvecklings- och reformarbete som nu piibiirjats inom gymnasieskolan.
Detta bör ske inom ramen för kommunernas lokala utvecklingsarbete.
För bidrag 2 enligt förordningen ( 1982: 608) om statsbidrag till lokalskolutveckling m. m. räknar jag med 43400000kr. för budgetåret 1985/86. Jag
har därvid utgiltt från den procentsats som gäller innevarande budgetår.
n;imligcn 1.66.
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1.3 Vissa övriga frågor
13. I Tckniksen"ice

Teknikservice är ett projekt för att åstadkomma ett närmare samarbete
mt:llan skolor med T-linje och små eller medelstora företag. Projektet
påbörjades läsåret 1984/85 och stöds förutom av SÖ även av styrelsen för
teknisk utveckling.
För budgetåret 1984/85 anvisade riksdagen efter regeringens förslag
medel för att stödja denna verksamhet på ca hälften av det 40-tal skolor
som har årskurs 4 av T-linjen.
Jag anser att verksamheten är angelägen och att den bör spridas till flera
skolor, liven sådana som har endast de tre första årskurserna av T-linjen. I
ett inledande skede har skolorna behov av stöd för att organisera verksamheten och etablera lämpliga samarbetsformer. Jag föreslår därför att stöd
skall lämnas även för budgetåret 1985/86 och att det i enlighet med SÖ:s
förslag ökas med 200000kr. (totalt 600000kr.).

13.2 Yrke.rnthildning av dansare
Specialkurs för utbildning av yrkesdansare startade i Stockholms kommuns gymnasieskola läsåret 1982/83. De elevplatser som erfordras för
utbildningen ryms inom clevplatsramarna. Utöver kostnader för lärarlöner
beräknar jag för budgetåret 1985/86 ett verksamhetsstöd om I 600 000 kr..
vilket lir oförändrat jämfört med budgetåret 1984/85.
13 .3 A 1•gift till lnternational Bacca/aureate

Of.fice (/BOJ

För avgift till IBO beräknar jag för budgetåret 1985/86 ett belopp motsvarande 12 000 dollar.

13 .4 Textilinstitutet i Borås
Till följd av uppbyggnaden av en statlig högskoleutbildning på teko-området avvecklas nu de vid Textilinstitutet bedrivna sista specialkurserna i
gymnasieskolan på detta område. Fr. o. m. läsåret 1985/86 anordnas därmed inte längre de två specialkurserna Produktutformning. trikåindustri
och Textilindustriell tillverkning.
13.5 "Skapande .n·enska"
Elever på So-linjen kan inom det estetiska området välja mellan fyra
olika tillvalsämnen, nämligen bild. dramatik. musik och slöjd. SÖ har
föreslagit att ett ämne benämnt skapande svenska införs på försök som
ytterligare ett estetiskt tillvalsämne på So-linjen.
Enligt min uppfattning bör en verksamhet av det slag SÖ föreslår kunna
rymmas inom den reguljära svenskundervisningen.
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13 .6 Delning.\'/a/et .fiir 1111derl'isningsgrupp i ämnet hiltf

Delningstalet för undervisningsgrupp i ämnet bild iir 30 på alla tvååriga
linjer i gymnasieskolan. Även i ämnet bild, estetisk specialisering i årskurserna 2 och 3 på H- och S-linjerna är delningstalet 30. I ämnet bild på H-,
N- och S-linjerna delas däremot klass eller grupp. om elevantalet är lägst
21.

SÖ har föreslagit en ändring av delningstalet till 30 elever för bildande av
undervisningsgrupp i ämnet bild även i det senare fallet. Jag är för min del
inte f. n. beredd att förorda någon ändring av vad som gäller härvidlag. Jag
vill dock erinra om att såväl denna som andra angivelser av delningstal
endast innebär en riktpunkt, från vilken avvikelser kan göras inom systemet med en friare resursanvändning.
13 .7 \/is sa anordningar med hal1-klass. B~/(>rm

• Social serl"icelinje <Ss-linje) kan i dag inrättas antingen som 16-klass
eller som 30-klass. Läsåret 1984/85 inrättas 69 1o-klasser och 63 30-klasser.
Inrättande av 16-klass är en förutsättning för att man på mindre orter med
begränsade praktikmöjligheter och begränsad arbetsmarknad skall kunna
anordna Ss-linje.
Viss besparing kan göras. om man i stället för 16-klass inför halvklasser
om 15 elever och låter två halvklasser från vardera årskurs I och 2
samläsa. Denna förändring medför att man på mindre orter fortsättningsvis
kan behålla utbildningen med praktiskt taget samma dimensionering men
med bättre resursutnyttjande.
Jag vill redan nu upplysa om att jag avser att föreslå regeringen sådana
förändringar i läroplanen för gymnasieskolan, att social servicelinje i
B-form blir möjlig fr. o. m. läsåret 1985/86.
• Samläsning mellan årskurserna I och 2 i socialkunskap på S-linjen och
mellan årskurserna 2 och 3 i bild. dramatik och musik. estetisk specialisering på H- och S-linjerna bör enligt SÖ på liknande vis kunna ske, när det
totala elevantalet i dessa ämnen vid skolan understiger 31 elever. Anordningen har även den positiva effekten att elever i olika årskurser integreras.
Jag är dock f. n. - med hänsyn till den statsbidragsöversyn som pågår inte beredd att förorda några förändringar för de nu aktuella ämnena.
13.8 Begränsning m· timl'olymen i påbyggnadsutbildningar

Kostnaden för en linje eller specialkurs beror huvudsakligen av delningstalet, som kan vara 16 eller 30, samt antalet lektioner och resursen för
delning av klass fört. ex. laborationer.
Påhyggnadsutbildningar uppvisar enligt SÖ en stor variation i fråga om
tilldelning av lärarveckotimmar. I vissa fall kan enligt SÖ kurser med i
stort sett samma innehåll ha väsentligt olika resurstilldelning. Detta gäller
t. ex. kurser i CAD/CAM med delningstal på 16 resp. 30.
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Exempel på sådana skillnader i resurstilldelningen har SÖ senast påvisat
i sin utvärdering av försök med regionalt beslutade påhyggnadsuthildningar i frm län. ett försök som fr. o. m. läsåret 1985/86 utvidgas till att omfatta
samliga Hin (prop. 1983/84: 116, UhU 29. rskr 412).
Pähyggnadsutbildningar är i många fall jämförbara mt:d kurser inom
komvux eller enstaka kurser inom högskolan. Inom de senare uthildningsformerna är handledningen av eleverna betydligt mindre omfattande. I
likhet med SÖ anser jag det både naturligt och angeläget att eftersträva
ungefär samma resurstilldelning. oavsett utbildningsform, i utbildningar
för elever som redan genomgått en studieväg i gymnasieskolan.
SÖ har nu aviserat en detaljerad. kartläggning av resurstilldelning och
rcsursåtgfing för påhyggnadsutbildningar för att det skall bli möjligt att
lägga fast ett tak för tilldelningen av lärarveckotimmar. Detta behövs hl. a.
för finansiering av angelägna områden i anslutning till reformering av den
gymnasiala utbildningen. SÖ har hemställt att regeringen hemyndigar SÖ
att fastlägga ett tak för tilldelningen av lärarveckotimmar för all påbyggnadsutbildning. Jag ämnar återkomma till regeringen i fråga om behovet av
tak och utformningen av ett sådant.

13 .9 Dubbelt timtal i C-språk
SÖ har föreslagit en försöksverksamhet med dubbelt timtal i C-språk för
att öka antalet elever med B-språkskompetens. Det ökade timtalct för
eleverna skulle fås genom att timtalen för B- och C-språk slås samman.
Eleven skulle då. utöver engelska. studera endast ett främmande språk.
Eftersom timplanerna ger utrymme för ett sådant val endast på E- och
H-linjerna, som just ger den bästa B-språkskompetensen. är jag inte beredd att tillstyrka SÖ:s förslag.

13.10 Utbildning med karaktär av intern personaluthildning eller motsl'arande
Gymnasieskolans öppenhet gentemot önskemål från avnämarhåll har
enligt SÖ lett till att det etablerats studievägar som i ett längre perspektiv
är att betrakta som intern personalutbildning hos den arbetsgivare som
föreslagit utbildningen i fråga. Den sektor där detta torde vara vanligast är
vårdsektorn. bl. a. av det skälet att utbildningshuvudmannen där är densamme som avnämaren.
I ett läge. där man nu mer noga än tidigare måste överviiga hur gymnasieskolans resurser bäst kan användas och där en prioritering skall ske av
16-17-åringarna, är det nödvändigt att kontinuerligt pröva vilka uthildningar som skall accepteras inom den med statsbidrag bedrivna gymnasieskolutbildningen. Jag vill här erinra om att statsbidraget till företagsskolor
avskaffades för några år sedan. Jag vill också erinra om att statsbidrag inte
längre ges till det tredje årets lärlingsutbildning. s. k. färdigutbildning.
SÖ har pekat på ett viktigt avviigningsproblem som också har anknyt-
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ning till arhetet med den översyn av den gymnasiala yrkesutbildningen
som jag tidigare omnämnt i inledningen <avsnitt 4.2).
SÖ avser att i anslagsframstiillningen för budgetåret 1986/87 redovisa
överväganden i denna fråga. SÖ avser också att undersöka om det finns
sådana utbildningar i gymnasieskolan som i realiteten har karaktär av vad
SÖ kallar uppdragsutbildning och för vilka statsbidrag inte heller bör utgå.
SÖ aviserar vidare att verket i nästa års anslagsframställning kommer att
redovisa vissa reformförslag som kan finansieras genom en indragning av
statsbidrag i de nu beskrivna fallen. SÖ har här särskilt tagit upp frågan om
en fortsatt utbyggnad av insatserna för elever med särskilt behov av stöd i
sitt skolarbete.
Huvudmännen bör enligt SÖ i god tid före planeringen av utbildning för
läsåret 1986/87 kunna få besked om vilka utbildningar som inte längre får
anordnas med statsbidrag. SÖ har därför hemstiillt om bemyndigande att
besluta att fr. o. m. budgetåret 1986/87 sådan utbildning som har karaktär
av intern personalutbildning eller uppdragsutbildning inte längre får anordnas med statsbidrag inom gymnasieskolan.
Jag är inte här beredd att föreslå något sådant bemyndigande för SÖ. De
här berörda problemen aktualiserar även andra frågor iin dem SÖ tagit
upp. Frågorna bör lösas samlat.
Jag vill framhålla att jag anser det angeläget att skapa möjligheter till
uppdragsutbildning även i gymnasieskolan. Jag vill samtidigt erinra om vad
jag anfört om uppdragsutbildning inom komvux i prop. 1984/85: 37 och vad
som i prop. 1984/85: 86 om förnyelsefonder, m. m. sagts om att jag avser att
i annat sammanhang återkomma till fragor som rör principer för uppdragsverksamhet. Frågor som rör bl. a. uppdrags verksamhet skall också belysas
inom den översyn av yrkesinriktad utbildning som nu pågår inom regeringskansliet.

13.11 Ramtimplaner
SÖ har i sitt förslag till program för försöks- och utvecklingsarbete i
gymnasieskolan hemställt om att få medge försöksverksamhet med ramtimplaner i högst 25 kommuner. Syftet skulle bl. a. vara "att ge utrymme
för lokal profilering av utbildningen och att underlätta för repetitionsläsning och temastudier".
I mycket överensstämmer dessa mål med vad som redan gäller för de
ramtimplaneförsök som bedrivits sedan läsåret 1979/80. Därvid får upp till
fem veckotimmar per läsår i reguljära ämnen bytas ut mot undervisning i
olika lokalt önskade ämnen. Försökstiden för de nu sex deltagande kommunerna har nyligen förlängts med fem år (prop. 1983/84: IOO bil. 10, UbU
19. rskr 321).
I den nu föreslagna, nya ramtimplanemodellen tänks upp till tre veckotimmar per årskurs kunna friläggas för profilering m. m. I försöket tänks
därtill vissa ämnen också få mer lektionstid på andras bekostnad. Sa skulle
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t. ex. på H-linjen matematik och naturkunskap kunna ökas med en timme
och på Ve-linjen verkstadsteknik minskas med två timmar.
Jag vill erinra om vad riksdagen i våras <UbU 1983/84: 29l uttalade vid
behandlingen av propositionen ( 1983/84: 116) om gymnasieskola i utveckling. I samband med förslagd om individuella timplanejämkningar av
ramtimplanekaraktär uttalades att " ... det utrymme i tid pf1 timplanen som
genom beslut av riksdagen har fastställts för skolans olika ämnen är ett
resultat av ing[1ende överväganden". Utskottet anförde vidare att en elevs
speciella intresse för ett särskilt ämne - som inte är idrott eller ett estetiskt
ämne - borde kunna tillgodoses inom den reguljära ramen för det berörda
ämnet.
Mot denna bakgrund är jag inte beredd att tillstyrka SÖ:s nya förslag om
ramtimplaner. Jag vill samtidigt peka på de möjligheter som finns till en
breddning av den nuvarande försöksverksamheten. Detta kan ske dels
genom att försöksverksamhet inom ett visst ämnesområde i en av de sex
kommunerna ger upphov till liknande verksamhet i nägon av de övriga
fem. dels genom att försöks verksamheten sprids till flera gymnasieskolenheter inom de sex kommunerna.
13 .12 Utbildning fi'ir manuell glasindustri

SÖ har den 7 maj 1984 redovisat ett uppdrag från regeringen att göra en
samlad översyn av utbildningen för den manuella glasindustrin (jfr UbU
1980/81: 22 s. 24 och UbU 30).
SÖ anser att skolförlagd utbildning bör vara det normala för utbildningen
och betonar den resurs Glasskolan i Nybro kommun utgör för den manuella glasindustrin. Grundutbildning inom branschen bör oavsett konjunkturläge ges vid denna skola.
För de elever vid Glasskolan i Nybro som är bosatta i andra kommuner i
landet bör enligt SÖ interkommunala ersättningar liksom hittills beräknas
som för processteknisk linje. Extra statsbidrag i form av verksamhetsstöd
bör även i fortsättningen kunna kompensera vissa merkostnader samt
investering i ny glasugn.
Glasskolan tar emot sökande även från andra länder. För sådana elever
kan interkommunal ersättning inte bli aktuell. SÖ föreslår vissa särskilda
anordningar för att Nybro kommun skall få motsvarande belopp för dessa
elever.
Regeringen har i enlighet med SÖ:s förslag beslutat tilldela Nybro kommun särskilt verksamhetsstöd till Glasskolan med 506 72.5 kr. för budgetåret 1983/84. En motsvarande framstiillning för 1984/85 samt SÖ:s övriga
förslag beträffande utbildningen för den manuella glasindustrin bereds f. n.
inom regeringskansliet.
13. 13 Le/.:tors(jiinsterna

Lektorstjiinsterna i gymnasieskolan fyller flera viktiga funktioner. Lek-
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torerna medverkar till att hålla undervisningen ajour med den vetenskapliga utvecklingen .och de kan också bidra till att ge eleverna en försmak av
vad vetenskapligt arbete innebär. 1jänster av detta slag bidrar till att höja
den ämnesteoretiska kunskapsnivån i skolan. På främst den tekniska sidan
har de också betydelse därigenom att de kan tillföra skolan kunskaper om
den prakti~ka tillämpningen av vetenskapliga rön. Dessa positiva effekter
kan slå igenom inte bara i lektorns egen undervisning utan. väl så viktigt,
även bland skolans övriga lärare.
En lcktorstjänst kan vara den naturliga yrkesmässiga fortsättningen på
forskarutbildning. Genom att hålla antalet lektorstjänster uppe kan man
s[ilcdes bidra till att också rekryteringen till forskarutbildningen hålls uppe,
särskilt inom ämnesområden, där den naturliga arbetsmarknaden i övrigt
för forskaruttiildade är begränsad.
Antalet \cktorstjänstcr i gymnasieskolan är i stort selt oförändrat sedan
mer än tio år. De senaste tillsättningsomgångarna visar emellertid på stora
svårigheter att rekrytera lektorer. Många av de lediganmälda tjänsterna
lockar inte några behöriga sökande. Antalet lcdiganmälda lektorstjänster
har därtill ökat. vilket i och för sig kan förklaras med att vakanta tjänster
numera. efter ett riksdagsinitiativ, skall lediganmälas minst en gång vartannat år. Åtgärden har alltså haft den avsedda effekten att öka antalet
lediganmälda tjänster. men ännu inte ökat antalet lektorer i gymnasieskolan. En förklaring till det kan vara att många i och för sig ämnesteoretiskt
behöriga saknar lärarbehörighet. Mot bakgrund härav har universitets- och
högskoleämbetet fått i uppdrag att se över möjligheterna att ordna en
reguljär lektorsutbildning. Riksdagen har också tidigare behandlat denna
fråga (UbU 1981/82: 37. rskr397). Jag hoppas att en framtida reguljär lektorsuthildning skall förbättra läget i fråga om rekrytering av lektorer.
Inte minst har det varit svårt att rekrytera lektorer på det tekniska
området. Regeringen har därför ändrat behörighetsrcglerna för sådana
tjänster så att numera inte bara de ämnesteoretiska kvalifikationerna är
avgörande för behörigheten utan även kvalificerad verksamhet inom tjänstens omrfadc <SFS 1984: 738). Lektorstjänsterna på detta område är ju
speciella i det att undervisningen på T-linjen även inriktas på tekniska
tillämpningar, vilket gör sådana erfarenheter hos lärarna särskilt betydelsefulla. Förändringen har således två syften: dels att öka antalet lektorsbehöriga, dels att förbättra utbildningens yrkesanknytning.
Jag övergår nu till att behandla tjänstetypen för lektorerna i gymnasieskolan.
I propositionen 1981182: 157 om flexibel skolplanering m. m. förordades
att lektorstjänsterna i gymnasieskolan tills vidare skulle tillsättas som
ordinarie. Riksdagen beslöt i enlighet härmed (UbU 36. rskr445).
Frågan om lektorstjänsterna borde enligt propositionen ses i samband
med tjänsteorganisationen i högskolan. I avvaktan på prövningen av förslagen i lärartjänstutredningens betänkande (SOU 1980: 31 Lärare i högsko-
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Ian borde inga ändringar göras beträffande lektorstjänsterna. I propositionen 1984/85: 57 om ny arbets- och tjänsteorganisation för lärare i den
statliga högskolan har regeringen föreslagit att lärartjänsterna i högskolan
med något undantag skall vara icke-ordinarie.
Det finns därför anledning att nu på nytt ta upp frågan om tjiinstetyp för
lektorer med riksdagen. De ordinarie universitetslektorstjänsterna i högskolan har tillsatts med fullmakt. I gymnasieskolan däremot tillsätts lektorstjänsterna sedan den l januari 1977 med förordnande tills vidare. På
grund av vissa övergångsbestämmelser har dock de förordnanden som har
utfärdats före den I juli 1981 haft samma rättsverkningar som konstitutorial. dvs. lärarna har inte kunnat sägas upp på grund av arbetsbrist. De
liirare som har förordnats på lcktorstjänster efter den I juli 1981 kan
diiremot pil samma sätt som icke-ordinarie lärare sägas upp på grund av
arbetsbrist. Inte heller i iivrigt föreligger några påtagliga skillnader mellan
icke ordinarie tjänster och ordinarie tjänster tillsatta med förordnande.
Sett från skolans arbetsgivarsynpunkt medför sålunda de ordinarie lektorstjänsterna inte några nackdelar, utom möjligen att det blir enklare att
förena lektorstjänsten med en annan - icke ordinarie - tjänst. Detta kan å
andra sidan vara till fördel för högskolan. som därmed får lättare att
rekrytera kvalificerad personal vilken annars kanske väljer att behålla
tjänsten i gymnasieskolan i stället för att ta en otryggare anställning i
högskolan.
Enligt nuvarande regler har lektorerna förmånligare turordning i en
arbetsbristsituation än övriga lärare. Mot bakgrund av vad jag anfört
tidigare om lektorernas betydelse ser jag det som angeläget att behålla
denna ordning. Att tjänsterna blir ordinarie även fortsättningsvis gör detta
tekniskt enkelt. Mot denna bakgrund förordar jag att lektorstjänsterna i
gymnasieskolan även fortsättningsvis skall tillsättas som ordinarie.
Jag har nyss varit inne på möjligheterna för lektorer att förena sin
lektorstjänst med en annan tjänst. Detta kan. som nämnts. vara en fördel
från högskolans utgångspunkter. Däremot kan det medföra en nackdel för
gymnasieskolan som ju därigenom blir berövad en kvalificerad lärare.
Visserligen kan vikarie förordnas, men ett vikariat är naturligtvis inte lika
attraktivt som tjänsten. vilket kan leda till rekryteringssvårigheter. För att
komma till rätta med denna nackdel före~lår jag att lektorstjänster skall
föras över stat. om de innehas av någon som är tjänstledig för att uppehålla
en annan statlig eller statligt reglerad anställning med förordnande tills
vidare utan tidsbegränsning. Därigenom blir det möjligt att återhesätta
tjänsterna.
Systemet med överstatförande av lektorstjänster bör införas den I juli
1985.
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14 Anslagsberäkningar

För de ändamål som avses med detta anslag behöver enligt mina beräkningar anvisas medel enligt följande, nämligen for bidrag till
1. lönekostnader för utbildning på
gymnasit:skolans linjer och specialkurser
m.m.
2. särskilda kostnader för gymnasial
utbildning för döva och gravt hörselskadade i Örebro kommuns gymnasieskola
3. särskilda kostnader för gymnasial
utbildning för hörselskadade i Örebro
kommuns gymnasieskola
4. särskilda kostnader för inbyggd utbildning
5. gymnasial lärlingsutbildning
6. speciella iitgärder för invandrarelever
7. studie- och yrkesorientering
8. lokal skolutveckling
9. kostnader för tilläggspensionsavgifter
10. kostnader för sjukförsäkrings- och
folkpensionsavgifter

2 589200000
8448000
2180000
138953000
66940000
25 340000
48844000
43 400000
257 720000
309030000

Härutöver behöver anvisas för
11. lönekostnadspålägg
12. övrigt
Summa kr.

2!\4 030 000
1600000
3775685000

15 Hemställan

Jag hemstiiller att regeringen
dels föreslår riksdagen att
l. godkänna vad jag har förordat om ett särskilt system för bibehållande av årskurs 3 i skolor med samordnade timplaner !2.1), 1
2. godkänna vad jag hai- förordat om möjlighet till omfördelning av
överblivna resurser mellan gymnasieskolans lilla ram och komvux (2.2).
3. godkänna den utökning av gymnasieskolans direktram för budgetåret 1985/86 som jag har förordat 0.1 ),
4. godkänna vad jag för budgetåret 1986/87 har förordat om ramar
för elevplatser i gymnasieskolan 0.2),
5. bemyndiga regeringen att - i den mån arbetsmarknadsskäl så
påkallar - för budgetåret 1986/87 medge att totalramen för elevplatser i gymnasieskolan utökas 0.2),
6. godkänna vad jag för budgetåret 1987/88 har förordat om planeringsramar för elevplatser i gymnasieskolan (3.3),
7. godkänna vad jag har förordat om skolenheter typ A och typ B
(4),
1

Hänvisningen

av~er

avsnitt i föredraganden~ anförande.
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8. godkiinna vad jag har förordat om att tjiinster som rektor eller
bitriidande skolkdare skall knytas till gymnasieskolan i kommunen eller landstingskommunen och inti.: till nf1gon enskild
skolenhet (4),
9. godkänna vad jag har förordat om avveckling av systemet med
arvodestjänster som huvudlärare och uppdrag att vara huvudlärare (4).

10. godkiinna vad jag har förordat om avveckling av systemet med
arvodestjänster som institutionsföreståndare och uppdrag att
vara institutionsforeståndare (4),

11. godkänna vad jag har förordat om ett system med lärare med
specialfunktioner (4).
12. godkänna vad jag har förordat om att varje huvudman för sin
gymnasieskola skall få en samlad skollcdningsn.:surs. räknad i
poiing, för fördelning mellan skolenheter och funktioner !4),
13. godkiinna vad jag har förordat om beslut av skolstyrelsen om en
plan för förstärkningsn:sursens användning (5),
14. godkänna vad jag har förordat i fråga om självstudictimmar (5),
15. godkänna vad jag har förordat om minskning av resursen för
studietekniska övningar (5),

16. godkänna vad jag har förordat om ökning av resursen för stödundervisning och samordnad specialundervisning (5),

17. godkänna att förändringar genomförs i fråga om kopplingen mellan timunderlag och statsbidrag i linje med vad jag har redovisat
(5),

18. godkänna vad jag har förordat om ökat utbud av B- och C-språk
(6.1.1).

19. godkänna vad jag har förordat om slopande av uppdelningen av
vissa B-språk i allmän kurs och särskild kurs (6. I .2l.
20. godkänna vad jag har förordat om försöksverksamhet med förlängd utbildningstid på T-linjen för att möjliggöra miljöpraktik
under läsårstid (6.1.3),
21. godkänna att miljöpraktik inte längre skall krävas för treårig
utbildning på T-linjen (6.1.3),
22. godkänna att försöksverksamhet anordnas med tvåårig handelsoch kontorslinje (6.2.1 ),
23. godkänna att försöksverksamhet med industriteknisk gren anordnas på drift- och underhållsteknisk linje <6.2.2l,
24. godkänna att försöksverksamhet anordnas med förlängning av
fyraårig teknisk linje med slopad grendelning i årskurs 3 (6.2.5),
25. godkänna vad jag har förordat om teckenspråk som ämne i den
gymnasiala utbildningen för döva och gravt hörselskadade i Örebro <71,
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26. godkänna de principer för statsbidrag till studie- och yrkesorientering som jag har förordat ( 11 ),
27. godbnna vad jag har förordat om att lcktorstjänster fortfarande
skall tillsättas .,.om ordinarie ( 13.13),
28. godkänna vad jag har förordat om överstatförande av lektorstjänster (13.13).
29. till Bidra{: till driften m· gvmnasieskolor för budgetåret 1985/86
anvisa ett förslagsanslag av 3 775 685 000 kr..
dels bereder riksdagen tillfälle att ta del av vad jag har anfört om
30. ändringar i timplanerna för E-linjen (6.1.4),
31. gren för omsorger om barn och ungdom på vårdlinjen (6.1.5).

B 18. Bidrag till driften av fristående skolor på gymnasial nivå
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

70690 000
73 911 000

Från anslaget bekostas statsbidrag till sådana skolor med enskild huvudman som av regeringen har förklarats berättigade till statsbidrag enligt
förordningen ( 1984: 573) om statsbidrag till fristående skolor på gymnasial
niv{1. Genom beslut den 28 juni 1984 har regeringen för varje sådan skola
fastställt hur många årselevplatser som får ligga till grund för statsbidrag.
Ur anslaget utgår ocksf1 bidrag till bl. a. riksinternatskolor. skolor som
omfattas av privatskolförordningen ( 1967: 270, omtryckt 1971: 259, ändrad
senast 1984: 235), Bergsskolan i Filipstad, Vackstanässkolan och Apelrydsskolan.

Skolöverstyrelsen
I. Skolöverstyrelsen !SÖ) beräknar ingen utökning av ramen om 4600
årselevplatser för statsunderstödda fristående skolor på gymnasial nivå för
budget~iren 1985/86-1989/90.
2. SÖ beräknar pris- och löneomräkningen till 4 081 900 kr.
3. SÖ föreslår, i likhet med vad verket föreslagit för de kommunala
gymnasieskolorna, att ytterligare medel anvisas riksinternatskolorna för
stöd åt elever med svårigheter ( + 30 000 kr.).
4. Vid Lundsbergs skola omfattar mellanstadiet endast årskurs 6. Med
hänvisning bl. a. till det låga elevantalet i denna årskurs föreslår SÖ att
statsbidraget till denna årskurs skall upphöra.
5. SÖ föreslår att Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund skall fä
sin bidragsstödd:.i länsvis anordnade riksomfattande kursverksamhet utökad med 2 000 undervisningstimmar.
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6. För vissa konstskolor föresltir SÖ alt statsbidraget skall minska i
omfattning och utgfi som bidrag per clt:vvccka.
7. SÖ hemställer att till Bidrag till fristiiende skulor pii gymnasial nivå
anvisas ett förslagsanslag av 76 000 000 kr.

F örcdragandens önn·ägandcn
Enligt riksdagens beslut om frist;\ende skolor på gymnasial nivå (prop.
1983/84: 118, UbU '27. rskr 366) skall för varje budgetår en särskild ram
fastställas för statsbidragsgrundande ärselevplatser vid fristt1ende skolor
pfi gymnasial niv{1. Jag föresl[ir för budget[tret 1985/86 en oförändrad ram
om 4 600 [1rsclevplatser.
Jag har under anslaget B 17. Bidrag till driften av gymnasieskolor föreslagit vissa förändringar i fråga om sjiilvstudictimmar. resursen för studietekniska övningar och resursen för stödundcrvisning och samordnad specialundervisning. Motsvarande förändringar bör gälla för riksintcrnatskolorna och skolor som omfattas av privat skolförordningen.
R iksinterna tskolor
Det finns två riksinternatskolor, niimligen Grännaskolan och Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket. Båda har utbildning som motsvarar vissa studievägar i gymnasieskolan. Sigtunaskolan har också utbildning som
motsvarar grundskolans högstadium. Vid sidan av riksinternatskoleverksamhcten bedriver Sigtunaskolan också en statsunderstödd internationell
gymnasial utbildning (s. k. 18-utbildningl.
För läsåret 1985/86 räknar jag med oförändrad statsbidragsgrundande
organisation vid skolorna.
Sigtunaskolan har ansökt om ytterligare lärarveckotimmar till IB-utbildningcn. Det nuvarande antalet behöver enligt SÖ:s bedömning öka med
totalt 64 lärarvcckotimmar för att undervisningen skall bli tillfredsställande
och svara mot intt'rnationella normer. Jag finner det angeläget att IB-utbildningcn håller hög klass och anser därför att antalet lärarvcckotimmar
för utbildningen bör utökas. Jag är dock inte beredd att i ett första steg
förorda en ökning med mer än 32 lärarvcckotimmar. Kostnaden för tillskottet bcriiknar jag till 180 000 kr.
För de två skolorna beräknar jag för budgetåret 1985/86 ett statsbidrag
på 17 936 000 kr. ( + 936 000 kr.).
Berf.!ssko/an i Filipstad
Jag beräknar för budgetåret 1985/86 ett statsbidrag om 2 533 000 kr. på
grundval av en oförändrad organisation ( + 133 000 kr.).

Vissa priwllskolor
Till denna grupp hör fyra skolor, nämligen Göteborgs högre samskola,
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Franska skolan. Lundsbergs skola och Sigrid Rudehecks gymnasium. De
tre förstnämnda har undervisning iiven p[i grundskolenivfr.
Årskurs 6 i Lundsbergs skolas grundskola har och berilknas följande år
ha endast ca 8 elever. Enligt uppgift är flera av de nuvarande eleverna
hosatta i kommunen. Mot denna bakgrund föreslår jag att bidraget for
elever i årskurs 6 skall upphöra fr. o. m. den !juli 1985. En följd av mitt
förslag är att årskursen inte längre kommer att omfatta~ av privabkolforordningen ( 1967: 270) med anslutande bestiimmelser.
För gruppen Vissa privatskolor beräknar jag för hudgetiiret 1985/86 ett
~tatshidrag pii 22 081 000 kr. ( + 281 000 kr.).
\/ack.1·1a11iisskola11 och Apelrydssko/1111

Jag heräknar för hudgetåret 1985/86 statsbidraget till 2 096 ODO kr.

( + 96000 kr.) på grundval av en oforiindrad organisation.
Frisräendc skolor uran sratligr regleradl' (jiinsrer

F. n. får 17 skolor bidrag enligt förordningen (1984: 573) om statsbidrag
till fristaende skolor på gymnasial nivil. Ansökningar fri"m ytterligare skolor föreligger.
SÖ föreslår att systemet för statsbidrag till vissa konstskolor inom denna
grupp av fristående skolor skall ändras och att det totala bidragsbeloppet
justeras något nedåt. Enligt min mening hör den nuvarande utformningen
av statsbidragssystemet för dessa skolor ligga fast. Den justering som SÖ
föreslår hör i stället åstadkommas genom förändringar av de omräkningsfaktorer som gäller för de berörda skolorna.
SÖ föreslår att S1·enska Hcmsliijd.~föreningurnas Rik.1förh11nd till sin
riksomfattande kursverksamhct skall få bidrag för 2 000 undervisningstimmar utöver nuvarande 5 500. Jag har inte funnit det möjligt att genom
omprioritering finansiera en sådan utökning och är därför inte nu beredd
att följa SÖ: s förslag utan riiknar för budgetåret 1985/86 med oförändrad
omfattning av verksamheten. Jag avser att i annat sammanhang ta ställning
till eventuell förändring av statsbidraget till förbundets verksamhet på
Sätergläntan Hemslöjdens gård.
Jag beräknar för budgetåret 1985/86 ett statsbidrag till fristående skolor
på gymnasial nivå utan statligt reglerade tjänster om 26 265 000 kr.
(+I 775000kr.).
Utbildning

il\"

l'iiktare

De auktoriserade bevakningsföretagen syssdsilttcr ca 10000 väktare.
Auktorisation är obligatorisk på detta område i enlighet med bestämmelserna i lagen (1974: 191) om bevakningsföretag. Enligt lagen gäller vidare
att den som är anställd i hevakningsföretag och har till uppgift alt utföra
hevakningstjänst (väktare) skall ha genomgått viss utbildning. Rikspolisstyrelsen har med stöd av 12 § bevakningskungörelsen ( 1974: 462. ändrad
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1980: 595) meddelat föreskrifter om denna utbildning. Det ankommer pt1
företagen själva att svara för utbildningen.
Frågan om ett utökat statligt engagemang i utbildningen av väktare har
behandlats av väktarutbildningsutredningen !Ds Ju I 978: 4) och i prop.
1979/80: 122 om ordningsvakter och bevakningsföretag.
Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd (TY Al har vänt sig till
regeringen med en anhållan om att för utbildningen

fa organisera en frista-

ende skola på gymnasial nivå med statsbidrag. SÖ föreslår att utbildningen
i stället anordnas inom komvux.
Utbildningen av väktare ställer enligt min bedömning speciella krav och
företer vissa särdrag i övrigt. Jag avser därför att ytterligare undersöka
möjligheterna att finna en lämplig form för ett eventuellt utökat statligt
engagemang och därefter iiterkomma till regeringen i frågan. Jag har i
denna fråga samrått med chefen för justitiedepartementet.

Ö1·rigt
För budgetåret 1985/86 har jag beräknat 3 milj. kr. till regeringens disposition. Medlen skall användas för att täcka de ytterligare eftersläpande
underskott som uppstått för fristående skolor på gymnasial nivå i samband
med övergången till nytt statsbidragssystem.

Hemställan
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att
I. godkänna mitt förslag till ram för budgetåret I 985/86 för statshidragsgrundande årselevplatser vid fristående skolor pa gymnasial
nivå.
2. godkänna vad jag har förordat om förändringar i fråga om självstudietimmar m. m. för riksinternatskolor och skolor som omfattas av privatskolförordningen.
3. besluta att statsbidraget för elever i årskurs 6 vid Lundsbergs
skolas grundskola skall upphöra fr. o. m. den I juli 1985.
4. till Bidrag till drijien m· .fristående skolor på gymnasial nii·å för
budgetåret 1985/86 anvisa ett förslagsanslag av 73 911 000 kr.

B 19. Bidrag till åtgärder inom kommunernas uppföljningsansvar
för ungdom under 18 år m. m.
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

280294903
257 425 ()(}()
222270000

Ur anslaget utgf1r statsbidrag enligt förordningen ( 1983: 583) om statsbidrag till uppföljningsinsatser för ungdomar under 18 ilr. Enligt förordning-
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en får kommuner statsbidrag för uppföljningsprogram och administration
(allmänt bidrag). Till arbetsgivare som anställer ungdomar på ungdomsplatser lämnas bidrag till ungdomsplats. Till kommunerna lämnas bidrag
till utbildningsinslag under ungdomarm1s perioder på ungdomsplats. Från
anslaget bestrids också kostnader för hidrag till kommune'r enligt förordningen ( 1983: 584) om statsbidrag till utbildning av handledare för skolungdomar under praktik på arbetsplats.
Anslag

1984/85

Beräknad iindring 1985/86
Skolöverstyrelsen

LI ppföljningsprogram
m. m. (allmänt bidrag\
lJ ngdomsplatser
l.!tbildningsinsl;1g
Handledarutbildning
- överföring till B I

Föredraganden

60000000
158400000
26425000
12600000

of.
of.
+ 1328000
of.

- 8230000
-19054000
-3371000
- 3 ~00000
- I 000000

257425000

+1328000

-35155 000

Skolöverstyrelsen
I. Under hänvisning till att 16-17-åringarna kan prioriteras vid intagning till gymnasieskolan inom ramen för den fria kvoten har i 1984 års
budgetproposition antalet ungdomar inom kommunernas uppföljningsansvar beräknats till 16 000 under budgetåret 1984/85. Fr. o. m. 1985/86 gäller
tvingande bestämmelser om prioritering. I avvaktan på att närmare erfarenheter erhålls om hur prioriteringen av 16-17-åringarna till gymnasieskolan påverkar behovet av ungdomsplatscr föreslår skolöverstyrelsen
(SÖl att medel beräknas för 16000 ungdomar även under 1985/86.
SÖ beräknar antalet 16- och 17-åringar i gymnasieskolan och inom
uppföljningsansvaret budgetåren 1984/85 och 1985/86 enligt följande uppställning.
/984i85

Antal 16-aringar
till gysk
Därav sökande
intagna
ej sökt
ej intagna
av de sökande

95 c;;-,
88S'<

114000
108 300
100 300

1985186

5~;

95 'f(:.
92%
5 700 5 0r

7 '?r

8000

!08 200
102 800
99500

.1 '"
/(

5400
3 300

Antal 16-aringar i uppföljningsansvaret

13 700

8700

Antal 17-aringar i uppfiiljningsansvaret

75 r;;., av grupp60 <;;-( av gruppen 1983/84
11200 en 1984185

8 200

24900

16900

21 200 95 q

16000

Totalt antal i uppföljning,ans varet
Oiin.1v i åtgärder

85%
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2. SÖ föreslår oförändrat belopp för handledarutbildning.
3. SÖ hemställer att till Bidrag till åtgärder inom kommunernas uppföljningsansvar för ungdom under 18 år m. m. anvisas ett förslagsanslag av
258 753 000 kr.

Föredragandens överväganden
Sedan den I juli 1983 gäller nya regler och ett nytt statsbidragssystem för
åtgärder inom kommunernas uppföljningsansvar för ungdomar under 18
år. Skolöverstyrelsen (SÖ) har i uppdrag att avlämna ärlig redovisning av
verksamheten. Denna baseras i sin tur på de månatliga uppgifter om
sysselsättningssituationen som kommunerna skall liimna enligt förordningen ( 1983: 583) om statsbidrag till uppföljningsinsatser för ungdomar under
18 år.
för budgetåret 1983/84 beräknades i budgetpropositionen 1983
266milj. kr. för bidrag till åtgärder inom kommunernas uppföljningsansvar
för 16000 ungdomar. Det visade sig emellertid att ytterligare 150 milj. kr.
behövde anvisas under budgetåret för åtgärder för drygt 9000 ungdomar.
Regeringen har tidigare i år uppdragit åt SÖ att i samarbete med arbetsmarknadsstyrelsen <AMS) redovisa hur åtgärdssystemet för arbetslös ungdom under 18 år samordnas med och - i förekommande fall - påverkas av
åtgärderna för ungdomar i åldern 18-19 år som är arbetslösa. I samband
med redovisningen av uppdraget har SÖ och AMS inkommit med en
gemensam skrivelse till regeringen. Regeringen har den 8 november 1984
till riksdagen överlämnat en redovisning av verksamheten enligt lagen
<1983: 1070) om arbete i ungdomslag hos offentliga arbetsgivare. Vidare
har SÖ till regeringen inkommit med en redovisning av kommunernas
uppfoljriingsansvar 1983/84.
Riksdagens tidigare beslut om prioritering av ungdomar under 18 år vid
intagning till grundskoleanknutna studievägar i gymnasieskolan måste leda
till att färre ungdomar behöver insatser inom uppföljningsansvaret. Genom
att direktramen utökas mer än någonsin tidigare budgetåret 1985/86 kommer praktiskt taget alla utbildningssökande 16- och 17-åringar att kunna
beredas plats i gymnasieskolan. Behovet av uppföljningsiltgärder minskas
därigenom ytterligare. För 1985/86 har jag som beräkningsgrund antagit att
ca 14 130 ungdomar kommer att behöva delta i uppföljningsåtgärder.

1. Uppfii(iningsprogram m. m. (al/miint bidrag)
Allmänt bidrag utgår med 3 750 kr. för ungdomar som deltagit i uppföljningsprogram sex dagar eller mer och med halva beloppet för ungdomar
som deltagit kortare tid. Bidraget är beräknat så, att det också skall tiicka
kommunens kostnader för administration av åtgärderna inom uppföljningsansvarct. Mot bakgrund av vad jag tidigare anfö11 om prioritering av 16och 17-äringar och utökningen av direktramen beräknar jag för budgetiiret
1985/86 51,8 milj. kr. för allmänt bidrag.
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2. Ungdomsplatser
Med utgångspunkt i nyssnämnda prioritering och dimensionering av
gymnasieskolan beräknar jag för ungdomsplatser 139.4 milj. kr. såsom
bidrag till arbetsgivarna.

3. Uthildningsinslag
Enligt gällande bestämmelser om statsbidrag till uppföljningsinsatser
inom det nya systemet med s. k. individuella planer skall till en ungdomsplats. för vilken arbetsgivaren får bidrag. normalt knytas utbildningsinslag
som kommunen svarar för och även får bidrag för.
79% av landets kommuner har anordnat utbildningsinslag under budgetåret 1983/84. Enligt uppgift från SÖ har totalt ca 401:>( av ungdomarna som
varit på ungdomsplats deltagit i sådana utbildningsinslag. Jag instämmer i
SÖ:s åsikt att detta är en för låg deltagarandel. Enligt SÖ uppger flertalet
kommuner att de planerar utbildningsinslag inför 1984/85.
För egen del vill jag understryka att ungdomarnas deltagande i utbildningsinslag är en av förutsättningarna för att målet med den uppföljande
verksamheten, dvs. att förbereda och motivera ungdomarna och därmed
underlätta en övergång till framför allt reguljär utbildning, skall kunna
uppnås. Jag delar därför SÖ:s uppfattning att kommunerna hör vara skyldiga att erbjuda alla ungdomar utbildningsinslag under deras tid på ungdomsplats. Jag föreslår därför att utbildningsinslag alltid skall erbjudas.
För bidrag till utbildningsinslag beräknar jag 23,0 milj. kr.
4. Handledarutbildning
I flertalet län utnyttjades under budgetåret 1983/84 medlen för handledarutbildning inte helt. Både arbetsmarknadens parter och de som deltagit
i handledarutbildningen menar att kvaliteten på ungdomarnas praktikplats
höjs genom handledarutbildning och att handledarnas arbete med ungdomarna härigenom underlättas. Däremot kritiseras kravet på att utbildningen skall omfatta två heldagar. SÖ föreslår. vilket jag också tillstyrker. att
bestämmelserna ändras så att det blir möjligt att anordna handledarutbildning omfattande endast en dag. En sådan ändring bör inte innebära en
ambitionssänkning. Den bör i stället kunna medföra att samma undervisningsvolym fördelas pfl flera kurser. varav en del under kommande budgetår. vilket skulle göra det lättare för fler att delta.
Jag vill erinra om att statsrådet Göransson under anslaget B I. Skolöverstyrelsen har beräknat I milj. kr. för bidrag till löntagarorganisationerna för
att förbättra rekryteringen till handledarutbildning. Det har skett genom
överföring frän den anslagspost jag nu behandlat.
Under denna anslagspost beräknar jag 8.1 milj. kr. för handledarutbildning för budgetåret 1985/86.
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Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att
1. godkänna vad jag förordat om att utbildningsinslag alltid skall
erbjudas,
2. godkänna den ändring beträffande handledarutbildning som jag
har förordat,
3. att till Bidrag till åtglirder i11om kommu11erna.1· upp.fii/j11i11gsa11svarför ungdom under 18 år m. m för budgetåret 1985/86 anvisa
ett förslagsanslag av 222 270 000 milj. kr.

14
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lnvesteringsbidrag
B 20. Bidrag till utrustning för gymnasieskolan m. m.
1983/84 lJ tgift I

183 228945

165 100000
199000000
1985/86 Förslag
1
Anslagets tidigare namn Bidrag till undervisningsmatericl inom gymnasieskolan
m.m.
1984/85 Anslag'

Från anslaget utgår statsbidrag till anskaffning och förnyelse av undervisningsmateriel i gymnasieskolan.
l-kstämmclser om bidrag finns i förordningen ( 1984: 6'28) om statsbidrag
till anskaffning och förnyelse av undervisningsmateriel i gymnasieskolan.
StarthidraR utgår då en för kommunen ny studieväg införs eller då
antalet platser på en redan införd studieväg utökas.
Kompletterinf.!shidrag utgår då undervisningen på en redan införd studieväg läggs om till följd av ny•t statliga föreskrifter som medför behov av
ny utrustning.
F1)rnyclst:hidra_i: lämnas till kommun för att underlätta finansieringen av
kostnaden för att ersätta föråldrad och försliten utrustning.
Start- och kompletteringsbidrag utgår föimst till undervisningsmatericl
för karaktärsämnena på studievägar inom det tekniskt-industriella och det
tekniskt-naturvetenskapliga området. Förnyelsebidraget beräknas schablonmässigt utifrån antalet elever i vissa karaktärsämncn p{1 det teknisktindustriella. det tekniskt- naturvetenskapliga och det ekonomiskt-merkantila omrf1det.
Siirskilda föreskrifter gäller i fråga om statsbidrag till kostnader för
utrustning för dator- och mikrodatorteknik och viss kompletterande utrustning för fyraårig teknisk linje.
Efter beslut av regeringen i varje enskilt fall kan ur anslaget också
anvisas medel för särskilt verksamhetsstöd till vissa lågfrek ven ta utbildningar i gymnasieskolan.

Skolönrstyrelsen

1. Prisomräkning 4 700000 kr.
'2. Skolöverstyrelsen (SÖl föreslär att startbidrag fr. o. m. läsåret
1985/86 även skall kunna utgå för vissa påbyggnadsutbildningar (högre
specialkurser) där både teknisk och ekonomisk utbildning förenas inom en
gemensam kursplan.
3. SÖ föreslår att statsbidrag till datasalar för undervisning i datalära
skall få utgå som kompletteringsbidrag.
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4. För förnyelsebidraget föreslår SÖ en förenklad administration genom
att ett enhetligt belopp faststiills for samtliga bidragsberättigade studievägar.
5. SÖ foreslar att statshidraget för undervisningsmateriel av kommunerna får användas for finansiering av tekniska centra.
6. Det totala medelsbchovct under anslaget beriiknar SÖ till
253 200 000 kr.

Förcdragandcns överväganden
Utrustningsanslagcts strategiska betydelse för en effektivisering och
teknisk modernisering av den gymnasiala utbildningen har betonats alltmer
under de senaste åren. Riksdagen har vären 1984 beslutat om en omliiggning av statsbidragssystemct för undervisningsmateriel i gymnasieskolan
hl. a. mot denna hakgrund (prop. 1983/84: 100 bil. 10 s. 159 f. UhU 19, rskr
321).
Bidragsgivningcn har härvid anpassats till den decentralisering av ansvar och befogenheter som skett till länsskolnämnderna vad gäller beslut
om gymnasieskolans organisation och tillsynen av verksamheten för denna.
Den utrustning som anskaffas med hjälp av anslaget hör i förekommande
fall också samutnyttjas med komvux och därmed bidra till utvecklingen
också på detta område.
I förordningen ( 1984: 628) om statsbidrag till anskaffning och förnyelse
av undervisningsmatcriel i gymnasieskolan anges procenttalen för statsbidragsandclen vid start bidragen.
I det nya bidragssystemct hör procenttalen för startbidragct ses som ett
styrinstrument. Vissa utbildningar är f. n. sf1 utbyggda. att det inte finns
sbl att stimulera till vidare nyetablering. För dessa hör en låg bidragsandel
kunna fastställas. I vissa fall hör inget bidrag beräknas. Skolöverstyrelsen
(SÖ) har också i anslagsframställningen for budgetåret 1985/86 beräknat
lägre procenttal för vissa studievägar än de som gäller enligt förordningen.
För andra utbildningar finns fortfarande behov av utbyggnad som kräver
nyanskaffning eller komplettering av den utrustning som finns. Även i
fortsättningen bör statsbidraget till utrustning anviindas för att stimulera
anordnande av s~irskilt önskvärd utbildning. En översyn av bidragsandclens storlek kommer därför att göras varje år för att få fram vilka höjningar
eller sänkningar som behöver göra'>. Enligt min mening bör fr. o. m. budgetåret 1985/86 startbidrag till utrustning för påbyggnadsutbildningar lämnas med upp till hälften av hidragsunderlaget. Regeringen hör inhiimta
riksdagens godkännande av vad jag förordat om ändrade bestämmelser i
fråga om bidragsandclar för start bidrag.
Mot bakgrund av den kraftiga uppräkning av bidragsunderlagen som
gjordes i samband med omläggningen av bidragssystemet inför budgetåret
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\984/85 anser jag det av statslinansiella skäl inte möjligt att nu tillmötesgå
SÖ:s förslag om ytterligare prisuppräkning av befintliga hidragsunderlag
(I).

De starthidrag som blir en följd av länsskolnämndernas och SÖ:s beslut
om ökad eller ändrad organisation inom den s. k. direktramen har jag
kostnadsberäknat till ca 55 milj. kr. Beräkningen görs utifrån en jämförelse
mellan organisationen budgetiiret 1984/85 och de preliminära organisationsbesluten för budgetåret 1985/86.
Jag har tidigare under anslaget B 17. Bidrag till driften av gymnasieskolor föreslagit en försöks verksamhet med industriteknisk gren på drift- och
underhållsteknisk linje p<t en ort. Startbidraget för utrustning har jag beräknat till 2 milj. kr.
Vid Rikssågverksskolan i Skoghall finns sedan 1977 en tvåårig gymnasieutbildning i träförädlingsteknik. Eleverna kommer huvudsakligen från
länen i Svealand. Sågverksindustrins Kommitte för Utbildning och Teknisk Utveckling anser att det finns behov av att vidga rekryteringen till den
nämnda kursen. Kommitten föreslår därför att den föreslagna undervisningen i triiförädlingstcknik anordnas i form av en växclutbildning mellan
sågverksindustrin runt tre orter och sågvcrksskolan i Skoghall. För laborativa utbildningsinslag fordras viss utrustning inom gymnasieskolan i Eksjö.
Ljusdal och Skellcftea. Jag beräknar kostnaderna härför till 600000 kr.
En betydande del av kostnaderna för startbidragen hänför sig för budgetåret 1985/86 till påbyggnadsutbildningar inom den s. k. lilla ramen.
Riksdagen har med anledning av förslagen i propositionen (prop.
1983/84: 116 s. 34) om gymnasieskola i utveckling beslutat att utvidga den
försöksverksamhet med särskild beslr.tsordning för vissa påbyggnadsuthildningar i gymnasieskolan som f. n. bedrivs i fem län till att omfatta alla
län <UbU 19. rskr 321 ). För dessa regionalt anpassade påbyggnadsutbildningar fastställer resp. nämnd startbidragens storlek.
Enligt nuvarande bestämmelser får startbidrag endast ges till utrustning
för karaktärsämnen inom det tekniskt-industriella och det tekniskt-naturvetenskapliga området. SÖ har föreslagit att startbidrag även skall få utgå
till utrustning för ekonomiskt- merkantila karaktärsämnen i påbyggnadsutbildningar, där både teknisk och ekonomisk utbildning ingår i en gemensam kursplan.
Jag är inte beredd att utöka bidragsgivningen till nya utbildningssektorer
(2). Jag beräknar kostnaden för startbidrag till utrustning på studievägar
inom lilla ramen till 19 .4 milj. kr.
Genom den nya bidragskonstruktionen har intresset riktats mot behovet
av att modernisera många utbildningar med hänsyn till den tekniska utvecklingen. vilket medfört att kompletteringshidraget får en central roll.
Samhället ställer höga krav på att de elever som går igenom gymnasieskolan skall ha ett aktuellt och adekvat kunnande. Detta krav är särskilt
påtagligt inom de yrkesinriktade utbildningarna, där näringslivet ständigt
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förnyar sin teknik. Det är därför angeläget att huvudmännen moderniserar
utrustningen på de yrkesinriktade utbildningar som finns i gymnasieskolan. Under innevarande budgetår utgår som särskilt stöd ett kompletteringsbidrag till högre specialkurser i automatiseringsteknik. datorservice.
elektronisk kommunikation. industriell elteknik. processautomatik och
verktygsteknik samt till transportteknisk gren på fordonsteknisk linje.
De under budgetåret 1985/86 fortsatta moderniseringarna av högre specialkurser beräknas i fråga om utrustning kosta 17 milj. kr. Kompletteringsbidrag för studievägarna i direktramen beräknas uppgå till 14 milj. kr.
Jag beräknar således ett sammanlagt medelsbehov om 108 milj. kr. för
start- och kompletteringsbidrag till utrustning för gymnasieskolan budgetåret 1985/86.
Jag övergår nu till frågan om.fiirnyclse m· utrustning i gymnasiesko/an.
Fr. o. m. budgetåret 1983/84 utgår ett differentierat bidrag till förnyelse
av utrustning. Jag förordar att bidrag till förnyelse av utrustning i gymnasieskolan även i fortsättningen skall utgå som stöd till kommunerna i form
av ett differentierat bidra1: till kostnader för att ersätta föråldrad och
försliten utrustning. Enligt min mening är det av stor vikt att även ett
differentierat bidrag till förnyelse av undervisningsmateriel är enkelt att
administrera. Användningen av bidraget bör liksom hittills kunna avgöras
lokalt. Jag anser att det bör stå varje kommun fritt att använda det årliga
bidraget till förnyelse av materiel för karaktärsämnen på sådana studievägar inom det tekniskt-industriella området, det tekniskt-naturvetenskapliga området och det ekonomiskt-merkantila området, som kommunen vid
varje tillfälle anser bäst behöva förnyad materiel. Jag vill dock betona att
bidraget är avsett att utöver kommunens egna avskrivningsanslag förstärka möjligheten att snabbare förnya utrustningen på aktuella studievägar
(4). Jag beräknar oförändrat 72 milj. kr. för förnyelsebidrag.
Med utgångspunkt i det teknikupphandlingsprojckt för datorn i skolan
(TUDISJ som styrelsen för teknisk utveckling (STU) bedrivit på regeringens uppdrag har sedan budgetåret 1981/82 anvisats särskilda medel för
statsbidrag till nyanskaffning av utrustning för dator- och mikrodatorteknik i gymnasieskolan. SÖ och STU har fördelat medlen.
Jag har i inledningen översiktligt redovisat bakgrunden till mina förslag
om dataundervisning i gymnasieskolan. Mot denna bakgrund föreslår jag
att kommunerna fr. o. m. budgetåret 1985/86 skall få ett särskilt stimulansbidrag för anskaffning av datorutrustning och programvara för datalära i
gymnasieskolan. I princip bör alla gymnasieskolor enligt min mening anskaffa utrustning för en datasal. Vissa större skolor med omfattande ekonomisk och/eller teknisk utbildning kan behöva utrustning för flera datasalar. Totalt innebär detta för primärkommunernas del ett utrustningsbehov
för ca 700 datasalar.
Kommunerna bör enligt min mening få statsbidrag till hälften av kostnaden för anskaffning av utrustningen. Bidraget bör fördelas av SÖ efter
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ansökan från kommunerna. Utgångspunkt bör vara de erfarenheter som
gjorts inom teknikupphandlingsprojektet Datorn i skolan. Som förutsättning för bidrag bör gälla att vissa grundläggande krav pä kvalitet hos
datorutrustning och programvara är uppfyllda. Samordning hör som jag
tidigare påpekat ske med de rutiner som kommer att finnas för fördelning
av motsvarande stimulansbidrag för dataundervisning i grundskolan.
Kommun som får bidrag skall vara bunden till att använda bidraget för det
avsedda ändamålet. Kostnaderna för utrustning och programvara har av
SÖ beräknats till 250 000 kr. per datasal. Den totala kostnaden för 700
datasalar uppgår således till 175 milj. kr.. varav statsbidragsandelen utgör
87 milj. kr. Vid mina beräkningar av kostnaden har jag dock förutsatt att
avräkning skall ske av de bidrag som utgått under budgetåren 1981/821984/85 med sammanlagt 22 milj. kr. Vidare bör de särskilda stimulansbidragen till påbyggnadsutbildningar inom datateknik- och elektronikområdet avräknas. Detta belopp uppgår till minst 5 milj. kr. Sammanlagt medför
detta en statsbidragskostnad på 60 milj. kr .. som bör fördelas på fyra budgetår. Jag beräknar således en kostnad för utrustning av datasalar på
15 milj. kr. budgetåret 1985/86.
Det bör ankomma på regeringen eller den myndighet som regeringen
bestämmer att utforma de närmare bestämmelser som erfordras för bidrag
till datorutrustning och programvara. Jag har i denna fråga samrått med
chefen för industridepartementet. Regeringen bör inhämta riksdagens godkännande av vad jag här förordat om särskilt stimulansbidrag till datorutrustning och programvara {3).
Det är av avgörande betydelse att gymnasieskolan anordnar utbildning
enligt läroplaner som passar till arbetsmarknadens behov. En förutsättning
för att en sådan fortlöpande anpassning skall kunna komma till stånd är
bl. a. att eleverna har tillgång till tidsenlig utrustning. När eleverna kommer ut i arbetslivet, möter de en modern maskinpark som de bör ha fått
stifta bekantskap med redan under utbildningen. Som jag tidigare har
anfört i fråga om behovet av effektivisering och modernisering av den
gymnasiala utbildningen bör därför nya samverkansformer mellan gymnasieskolan och näringslivet prövas.
Ett system med teknikcentra bör kunna förbättra möjligheterna för skolan dels att hålla en nära kontakt med den tekniska utvecklingen. dels att
på sikt begränsa kostnaderna för utrustning i gymnasieskolan.
I detta syfte pågår inom SÖ ett kartläggnings- och utvecklingsarbetc
beträffande formerna för anordnande av teknikcentra. SÖ kommer i nästa
anslagsframställning att utförligare redovisa detta bercdningsarbete. SÖ
förväntar sig att det för utveckling av modeller för tekniska centra kan vara
möjligt att använda medel från bl. a. utvecklingsfonder och kommuner. SÖ
föreslar att det skall vara möjligt för kommunerna att använda de statsbidrag som lämnas för köp eller hyra av utrustning även för finansiering av
tekniska centra i egen eller annan kommun. Även arbetsgruppen för över-
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syn av den gymnasiala yrkesutbildningen behandlar frågan om införande
av ny teknik i undervisningen och teknikcentra. Siirskilt vcrksamhetsstöd
bör i avvaktan på dessa redovisningar kunna utnyttjas för viss försöksverksamhet med stöd till finansiering av teknikcentra. Jag vill i detta
sammanhang även erinra om möjligheterna att erhålla statsbidrag för förhyrning av utrustning.
För budgetåret 1985/86 beräknar jag därför ett ökat anslag för siirskilt
vaksamhet.utiid för lågfrckventa utbildningar i gymnasieskolan. För ändamålet bör 4 milj. kr. beräknas. I likhet med vad som gäller för innevarande budgetår bör det ankomma på regeringen att få besluta om särskilt
verksamhets stöd.
Med h~insyn till det statsfinansiella läget är det enligt min mening rimligt
att låta medelstillgången vara styrande för hur stora statsbidrag till utrustning som kan utgå. Statsbidragen bör därför utbetalas genom ett system
med förskott och slutreglering. och anslaget bör fortsättningsvis vara ett
reservationsanslag. Det bör ankomma på regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer att utforma de närmare bestämmelser som
erfordras för detta.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att
I. godkänna vad jag har förordat om statsbidrag till start bidrag och
kompletteringsbidrag för utrustning i gymnasieskolan.
2. godkänna vad jag har förordat om statsbidrag till förnyelse av
utrustning i gymnasieskolan,
3. godkänna de ändrade grunder för utbetalning av statsbidraget
som jag har förordat.
4. godkänna vad jag har förordat om särskilt stimulansbidrag till
datorutrustning och programvara för gymnasieskolan.
5. godkänna vad jag har förordat om särskilt verksamhetsstöd för
vissa utbildningar i gymnasieskolan,
6. till Bidrag till utrustning ji:ir gymnasieskolan m. m. för budgetåret
1985/86 anvisa ett rescrvationsanslag om 199000000kr.

B 21. Bidrag till byggnadsarbetcn inom skolväsendet m. m.
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

20495 396
I 000
I 000

Ur anslaget crs~itts kostnader för statsbidrag till byggnadsarbeten m. m.
avseende tid före den I juli 1982.
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Skolöverstyrelsen

Skolöverstyrelsen föreslår att anslaget förs upp på statsbudgeten under
budgetåret 1985/86 med I 000 kr. enbart av ekonomiadministrativa skäl.
Härigenom kan läns~tyrclserna - som är den myndighet som beslutar om
utbetalning och som utanordnar medlen - slutreglera de bidrag som beviljats tidigare och som på grund av förseningar i byggvcrksamheten inte
hunnit att utbetalas.

Föredragandens (iverväganden

Beslut har fattats att avveckla statsbidraget till investeringar i skolbyggnader (prop. 1979/80: 90 hil. 3. FiU 25, rskr287). I 1983 års budgetproposition (prop. 1982/83: 100 bil. 10 s. 361 l beräknade jag därför att det vid
utgången av budgetåret 1983/84 inte längre skulle föreligga något medelsbehov under anslaget.
På grund av förseningar i hyggverksamheten förordar jag att I 000 kr.
förs upp på anslaget även för budgetåret 1985/86.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Bidrag till b_\•ggnadsarheten inom skoli·iiscndPt m. m. för
budgetåret 1985/86 anvisa ett förslagsanslag av I 000 kr.
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C. VUXENUTBILDNING
C 1. Statens skolor för vuxna: Utbildningskostnader 1
1983/84 utgift

13 939 325

1984/85 Anslag

13052000

1985/86 Förslag

13 896000

1

Anslagets tidigare namn Statliga skolor för vuxna: Utbildningskostnader

Som ett komplement till den kommunala vuxenutbildningen (komvux)
finns riksrekryterande utbildning vid statens skolor för vuxna <SSV) i
Norrköping och Härnösand.
Bestämmelser om verksamheten vid SSV finns i förordningen
( 1971: 424) om kommunal och statlig vuxenutbildning (omtryckt 1983: 511,
ändrad senast den 20 december 1984).
De nuvarande reglerna för SSV kommer att ändras fr. o. m. den I juli
1985 med anledning av riksdagsbeslut hösten 1984 (prop. 1983/84: 169,
UbU 1984/85: I. rskr 11 samt prop. 1984/85: 37, UbU 8. rskr 97). Grundläggande bestämmelser om bl. a. SSV tas in i en vuxenutbildningslag.
1984/85

Beräknad ändring 1985/86
Skolöverstyrc.:lsen

Föredragandcn

Personal

Lärarpersonal
Övrig personal

39,5
23,5

of.
of.

of.
of.

63,0

of.

of.

12 455 000
500000

+ 797000
+ 45000

+ 770000
+ 45000

+

+ 26000

Ansla~

Förvaltningskostnader
Lokalkostnader
Stödåtgärder för handikappade elever
Utveckling av verksamheten
vid SSV

34000

3000

63 000

+

3000

13052000

+

848000

3000

+

844000

Skolöverstyrelsen
Skolöverstyrelsen (SÖ) avser att under 1984/85 göra en översyn av
utformningen av utbildningen vid SSV speciellt med hänsyn till dess uppgift att vara ett komplement 1ill komvux.
I. Pris- och löneomräkning 848 000 kr.
2. SÖ beräknar antalet elever och kursdeltagare i den varvade utbild-
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ningen till ca 6 300 resp. 19000. Antalet elever i brevundervisning beräknas
uppgå till 10000 vilket motsvarar ca 15000 kursdeltagare. SÖ beräknar
oförändrat antal undervisningstimmar vid de statliga skolorna för vuxna.
3. Den besparing som enligt budgetdirektiven skulle redovisas på detta
anslag (- 278000 kr.) föreslås helt räknas på anslaget C 3. Statens skolor
för vuxna: Undcrvisningsmaterial m. m.
SÖ föreslår att till Statens skolor för vuxna: Utbildningskostnadcr anvisas ett förslagsanslag av 13 900000 kr.

Föredragandens överväganden

Vid min beräkning av anslaget har jag räknat med en något lägre prisomräkning än vad skolöverstyrelsen (SÖ) har gjort. Jag har vidare utgått från
huvudförslaget. Besparingen bör dock inte räknas på detta anslag utan på
anslaget C 2. Statens skolor för vuxna: Undervisningsmaterial m. m.
Vid min medelsberäkning har jag även för budgetåret 1985/86 utgått från
en oförändrad organisation i förhållande till budgetåret 1980/8 l vad gäller
den varvade undervisningen.
Innevarande budgetår förfogar statens skolor för vuxna ISSVJ över
34 000 kr. för stödåtgärder för handikappade elever. Medlen används t. ex.
till tolkhjälp åt döva och hörselskadade. Då jag anser det angeläget att
utöka de handikappades möjligheter att utnyttja SSV, föreslår jag nu att
medlen för detta ändamål räknas upp med 26000 kr. inkl. prisomräkning
till totalt 60000 kr.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Statens skolor för vuxna: Utbildningskostnader för budgetåret 1985/86 anvisa ett förslagsanslag av 13 896 000 kr.

C 2. Statens skolor för vuxna: Undcrvisningsmaterial m. m. 1
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag
1

4984329
4896000
5005000

Reservation

556343

Anslagets tidigare namn Statliga skolor för vuxna: Undcrvisningsmaterial m. m.

Ur anslaget betalas material för självstudier och kostnader i samband
med granskning av kursdeltagarnas svarslösningar samt böcker och utrustningskomplettering m. m. vid statens skolor för vuxna (SSVJ och vid viss
förlängd undervisning i gymnasieämnen utanför gymnasieskolan enligt
bestämmelserna i ämbetsskrivelse till skolöverstyrelsen den 30 juni 1972.
Anslaget tillgodoförs inkomster från avgifter enligt förordningen den 24
juni 1982 (SÖ-FS 1982: 184) om avgifter för undervisningsmaterial i statlig
vuxenutbildning (ändrad den 19 maj 1983, SÖ-FS 1983:96).
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Riksdagen har under hösten 1984 beslutat om en vuxcnutbildningslag.
som innehälh:r bl. a. vissa bcsliimmelser om SSV och möjligheterna att ta
ut avgifter av eleverna för undervisningsmaterial. Lagen träder i kraft den
I juli 1985.

Skolfö·erstyrelsen
I. Prisomräkning 596000 kr.
2. Enligt skolöverstyrelsens (SÖJ förslag beräknas bcsparingsalternativcn fur Statens skolor för vuxna: Uthildningskostnader resp. Undcrvisningsmaterial m. m. till 278000 + 106000 = 384000 kr. SÖ beräknar en
hi~jning av avgifterna med 50~;f. för att kompensera besparingskravct.
SÖ före~lår att till Statens skolor för vuxna: U ndervisningsmaterial
m. m. anvisas ett reservationsanslag av 5 192 000 kr.

Föredragandens överväganden
Genom riksdagens beslut (prop. 1981/82: 100. UbU 21. rskr 257) får
statens skolor för vuxna fr. o. m. den I juli 1982 ta ut en avgift av eleverna
för undervisningsmaterial. som dessa genom skolans försorg skaffar för
eget bruk. Inkomsten av avgifterna beräknas under budgetåret 1984/85
uppgå till ca 1.7 milj. kr. Det innebär att eleverna själva svarar för ungefär
en tredjedel av de totala kostnaderna för undervisningsmaterial m. m.
Jag föreslår att anslaget för budgetåret 1985/86 prisomräknas med
530000 kr. Jag har vidare utgått från huvudförslaget och räknar dessutom
med att en besparing enligt huvudförslaget för anslaget C 1. Statens skolor
för vuxna: Utbildningskostnader. skall tas ut under detta anslag. Sammantaget innebär detta en besparing med 421000 kr. Skolorna får utnyttja
motsvarande belopp ur den ingående reservationen på anslaget.
Jag beräknar ingen höjning av avgifterna under budgetåret 1985/86.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Statens skolor fi.ir 1•11xna: Unden•isningsmaterial 111. m. för
budgetåret 1985/86 anvisa ett reservationsanslag av 5 005 000 kr.

C 3. Bidrag till kommunal utbildning för vuxna
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

856824 781
744600000
839700000

Kommunal vuxenutbildning (komvux) är uppbyggd av fristående kurser
(grundskolekurser och gymnasieskolekurser). som var och en leder till en
viss kompetensnivå i ett ämne eller inom ett yrkesområdc. Komvux omfat-
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tar utbildning som svarar mot den som ges i grundskolan och gymnasieskolan. Dessutom linns särskild yrkesinriktad utbildning. som saknar motsvarighet i gymnasieskolan. Dessa kurser räknas som gymnasieskolekurser
inom komvux.
Statsbidrag till komvux utgår enligt förordningen ( 1971: 424) om kommunal och statlig vuxenutbildning (omtryckt 1983: 511. ändrad senast den 20
december 1984).
Frfm anslaget bestrids enligt riksdagens beslut (prop. 1976/77: 100 bil.
12, UbU 19, rskr 176J också kostnaderna för grundutbildning för vuxna
(grundvux). Utbildningen är avsedd för vuxna som saknar grundläggande
kunskaper i läsning, skrivning eller räkning. Varje kommun skall sörja för
att grundvux anordnas i kommunen för den som behöver den.
Bestämmelser om statsbidrag finns i förordningen ( 1977: 537) om grundutbildning för vuxna (ändrad senast 1984: 233 ).
Vidare bestrids från anslaget kostnader för bidrag 3 och 4 enligt förordningen ( 1982: 608) om statsbidrag till lokal skol utveckling m. m. (omtryckt
1983:416, iindrad senast 1984:328).
Ur anslaget utgår också statsbidrag för särskilda behov inom komvux
och grundvux enligt en särskild förordning (SÖ-FS 1981: 149. ändrad
SÖ-FS 1984: 95).
Enligt förordningen ( 1981: 449) om minskning av vissa statsbidrag till
kommunal utbildning (ändrad senast 1983: 417) skall flertalet statsbidrag
till komvux minskas med två procent av det belopp som annars skulle ha
utgetts. I fråga om landstingskommunal vårdutbildning görs en minskning
med 20%.
Riksdagen beslutar vilket antal undervisningstimmar som får disponeras
för komvux och grundvux i riket.
Reglerna för komvux och grundvux kommer att ändras fr. o. m. den I
juli 1985 med anledning av riksdagsbeslut (prop. 1983/84: 169, UbU
1984/85: 1, rskr 11 samt prop. 1984/85: 37. UbU 8, rskr 97). Grundläggande
bestämmelser om bl. a. komvux och grundvux tas in i en vuxenutbildningslag.
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Skolöverstyrelsen
Antalet kursdeltagare (kdJ och undervisningstimmar (utrJ i kommunal
vuxenutbildning (kom v u X) framgår av följande sammanställning.
Grundskolekur>cr

1982/83
1983/84

1984/85
tberäkn.)
1985/86
(beräkn.)
1

Kd
Utr
Kd
Utr

Kd
Utr
Kd
Utr

87697
1\69914
97 171
900990

Gymnasieskolekurser
Allmänna
ämnen

Yrke>inriktadc
iimncn

157 756
984678
147 514
951 085

66173
757 505
79965
800 366

Grundskole kurser samt
gymnasicskolekurser etapp
2 i svenska. engelska, matematik.
samhällskunskap

Gymnasicskokkurser

141000
I 300000
141000
I 300000

Övriga
allm~nna

"Yrkesinriktade

ämnen

~tinnen

85 100
570000
77000
515 800

71500
786000
73 300
806000

Summa

311626'
2 612 097 1
324 650 1
2652441 1
Summa

297600
2 656000
291 300
2 621 800

Härtill kommer i kurser för arbetslösa:

1982/83
1983/84

Kursdeltagare
9700
21800

Undervisningstimmar
84500
154400

Skolöverstyrelsen tSÖ) räknar med att antalet kommuner med riitt att
anordna komvux skall uppg{1 till oförändrat 281 och antalet särskilda
skolenheter till I 05 under budgetåret 1985/86.
Genom att SÖ haft rätt att efter framställning från kommuner medge
omfördelning av antalet undervisningstimmar inom totalramen har yrkesinriktade kurser kunnat prioriteras i viss omfattning.
SÖ räknar med att den totala efte1frågan på grundskolekurser (etapp 1l
torde öka mot bakgrund dels av tidigare deltagande i grundvux. dels av den
ökade satsningen på grundskolenivå (etapp I) för intagna på kriminalvftrdens öppna och slutna anstalter och inom frivården. SÖ avstår dock frän
att nu föra fram krav på utökning av dessa kurser.
Den förändring i fråga om intagningen till gymnasieskolan som genomförs fr. o. m. budgetåret 1985/86 kan komma att medföra att stora grupper
vuxna utestängs frän utbildning i gymnasieskolan. För att möta en sådan
situation anser SÖ att såväl de teoretiska som de yrkesinriktade gymnasieskolekurscrna inom komvux skulle behöva ett resurstillskott. Samtidigt
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anser SÖ det angeläget med en successiv utbyggnad av grundvux. SÖ har
dock inte bedömt det vara ekonomiskt möjligt att öka alla dessa utbildningar utan föreslår att timmarna inom de yrkesinriktade gymnasieskolekurserna och grundvux utökas och att timmarna för de teoretiska gymnasieskolekurserna minskas. Därigenom kan totalt flera undervisningstimmar
anordnas på grund av att teoretiska gymnasieskoletimmar kostar mer än
timmar i yrkesinriktad uthilJning och grundvux. Nackdelarna med en
minskning av de teoretiska gymnasieskolekurserna bör kunna begränsas
genom en bättre samplanering inom och mellan kommunerna och bör leda
till att timmarna i de teoretiska gymnasieskolckurserna utnyttjas hättre.
SÖ föreslår att SÖ får bemyndigande att omfördela ytterligare timmar
mellan olika typer av komvux samt grundvux efter gällande timpriser.
under förutsättning att de sammanlagda utgifterna inte ökar.
Enligt riksdagens beslut (prop. 1982/83: 150 bil. 2. UhU 36. rskr 396)
bemyndigades regeringen att för budgetåret 1983"/84 vid behov göra omfördelningar av resurser från gymnasieskolans lilla ram till komvux om det
visade sig att gymnasieskolan inte kunde fylla kvoten på 2 000 platser och
om samtidigt komvux hade kapacitet att ta emot fler arbeblösa ungdomar.
SÖ föreslår nu all denna möjlighet till omfördelning dels skall gälla även
budgetåret 1985/86 och framgent, dels skall gälla även omvänt, dvs. från
komvux till gymnasieskolans lilla ram.
SÖ anser att en extra skolledarresurs för stöd åt vissa kommuner där
komvux fortfarande är under uppbyggnad, motsvarande 174 veckotimmar
bör beräknas även för budgetåret 1985/86. Enligt SÖ:s mening bör ocksä i
likhet med under budgetåret 1984/85 en mindre extra skolledarresurs.
motsvarande 22 veckotimmar. diirutöver beräknas för försöksverksamheter som initieras av den statliga skoladministrationen men leds lokalt.
I skrivelse den 6 juni 1984 har SÖ lagt fram förslag till nytt system för
statsbidrag till kommunernas lönekostnader for skolledare i grundskolan
och gymnasieskolan samt nytt system vad gäller resurser för skolledning i
komvux och grundvux. En sammanfattning av SÖ:s förslag och en remisssammanstiillning finns, som tidigare har angetts i bilaga 10.5 resp. bilaga
I 0.6. Förslaget medför inga ökade kostnader utan bygger på en omfördelning av de nuvarande resurserna. SÖ förutsätter, om förslaget vinner
bifall, att den extra skolledarresursen då fastställs till 44 veckotimmar m:h
en mindre resurs. 22 veckotimmar utgår för försöksverksamhet.
För budgetåret 1984/85 har komvux med hänvisning till det ansträngda
läget på arhctsmarknadcn getts rätt att utanför ordinarie timramar anordna
kurser för arbetslösa pä grundskolenivå. i ämnet teknologi. i tekniska och
naturvetenskapliga iimnen på gymnasieskoleniv<i samt i yrkesinriktade
ämnen inkl. särskilda yrkesinriktade kurser. Situationen pt1 arbetsmarknaden torde inte drastiskt hinna förändras till budgetåret 1985186. SÖ finner
det synnerligen angeläget att regeringen inhämtar riksdagens bemyndigamlc att även för budgetilret 1985/86 få medge att särskilda kurser för
arbetslösa får anordnas.
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För att uppnå ett bättre n:sursutnyttjamk och därmed kunna erbjuda ett
större kursutbud har samverkan mellan arbetsmarknadsutbildning <AMU)
och komvux initierats inom olika områden och på skilda nivåer. SÖ:s
samlade reformarbete avseende försöks- och utveålingsarbcte inom de
frivilliga skolformerna inriktas också mot samverkan och ansvarsfördelning mellan olika utbildnings vägar i gymnasieskola, komvux och AMU.
Verksamheten inom grundutbildning för vuxna <grundvuxJ har ökat
kraftigt. Antalet deltagare och undervisningstimmar redovisas i följande
sammanstlillning.
1982/83 1

Antal deltagare

1983/84 1

1984/85

1985/86

1beri1kn.l

(beriikn. l

15 255

17 803

18000

18500

I "2.67 891

I 259 208

I 234000

I 274000

Antal undcrvis-

ningstimmar

'För 1982/83 och 1983/84 har SCR:s statistiska insamlingar v 40 och v 17 anviints.
SÖ:s uppgifter visar att antalet timmar i grundvux fram till 1982/83
fortsatt att öka kraftigt. Fr. o. m. 1982/83. då antalet undervisningstimmar i
grundvux fick öka endast på bekostnad av motsvarande antal undervisningstimmar i komvux. har den tidigare kraftiga tillväxttakten dämpats.
SÖ har emellertid i sin långtidsbedömning redovisat skäl för en fortsatt
ökad tillströmning av i första hand svenska deltagare till grundvux, vilket i
sin tur medför ett ökat behov av undervisningstimmar. SÖ föreslår en
ökning med 40000 undervisningstimmar i grundvux och att denna ökning
möjliggörs genom en omprioritering från teoretiska gymnasieskolctimmar.
Sammanfattningsvis föreslår SÖ
att antalet undervisningstimmar ökas inom de yrkesinriktade gymnasieskolekurserna med 20000 timmar och inom grundvux med 40000 timmar.
att antalet undervisningstimmar inom de teoretiska gymnasieskolekurscrna minskas med 54 200 timmar.
att SÖ får bemyndigande att omfördela ytterligare timmar mellan olika
typer av komvux samt grundvux efter gällande kostnader för resp. timmar,
under förutsättning att de sammanlagda kostnaderna inte ökar.
att ej ianspråktagna platser inom gymnasieskolans lilla ram fftr omvandlas till timmar inom komvux och omvänt
samt att till Bidrag till kommunal utbildning för vuxna för budgetim:t
1985/86 anvisas ett förslagsanslag av 787 203 000 kr.

Föredragandens överväganden
Utgifterna p[1 anslaget har under de senaste budget;lren överstigit budgeterade belopp. Det har visat sig att den uppskattning av skolledarkostnaderna som skolöverstyrelsen (SÖ) gjort i sina anslagsframställningar un-
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derstigit de faktiska kostnaderna. Jag bedömer det som angeläget att
budgeteringen justeras och beräknar diirför ytterligare 50 milj. kr. för
ändamf1let under anslaget för budgetäret 1985/86.
Jag vill här erinra om vad jag anfört under anslaget B 17. Bidrag till
driften av gymnasieskolor om förändringar av statsbidragssystemet för
gymnasieskolan. Sådana förändringar kan komma att få effekter också på
statsbidraget till kommunal utbildning för vuxna.
För kommunal vuxenutbildning (komvux) och grunduthildning för
vuxna (grundvux) gör jag löneomriikning med ett något högre belopp och
prisomriikning med ett något Higre belopp än vad SÖ gjort.

Timranwr m. m.
Riksdagen har nyligen beslutat (prop. 1983/84: 169. UbU 1984/85: I. rskr
I I) om vissa förändringar av komvux och grundvux. Beslutet innebär bl. a.
att grundvux i princip skall bedrivas som deltidsstudier. Det innebär att
fler studerande ryms inom givna ramar. Trycket pii de teoretiska gymnasieskolekurserna inom komvux är i dag mycket hårt. Jag är därför inte
beredd att biträda SÖ:s förslag om ökning av timramarna för grundvux och
yrkesinriktade gymnasieskolekurser samt minskning av timramen för de
teoretiska gymnasieskolckurserna.
Riksdagen har nyligen beslutat (prop. 1984/85: 59. AU 9. rskr 101) om ny
organisation för den särskilt anordnade arbetsmarknadsutbildningen
rn. m. Därvid har bl. a. beslutats att grundutbildning av vuxna zigenare
skall föras över till grundvux den I januari 1986. Jag avser att i ett senare
sammanhang återkomma beträffande kostnadsheriikningen och det antal
undervisningstimmar som åtgår för detta ändam~il.
Jag räknar t.v. med en oförändrad omfattning av grundvux Ol'h komvux.
Jag föreslår således följande ramar:
för grundvux

I 234000 undervisningstimmar

för grundskolekurser och
för gymnasieskolekurser,
etapp 2, i de allmänna
ämnena svenska. engelska,
matematik och samhiillskunskap

I 300000 undervisningstimmar

för gymnasieskolekurser i
övriga allmänna ämnen

570000 un<lervisningstimmar

för gynmasieskolckurser i
yrkesämnen och särskilda
yrkesinriktade kurser

786000 un<lervisningstimmar

Totalram för kommunal
utbildning för vuxna

3 890000 undervisningstimmar
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Linder förutsättning alt det inte medför ökade kostnader för staten bör
omfördelning av timmar mellan olika delramar inom totalramen för komvux och gnmdvux kunna göras liksom hittills.
SÖ har föreslagit att inte ianspråktagna platser inom gymnasieskolans
lilla ram får omvandlas till timmar inom komvux och nmvänt. Jag får på
den punkten hänvisa till vad jag anfört under anslaget B 17. Bidrag till
driften av gymnasieskolor.
Sedan budgetilret 1978/79 har antalet undervisningstimmar i komvux
kunnat utökas genom beslut av regeringen för att bereda utbildningsmöjligheter för arbetslösa. Hiirigenom har 21 800 personer beretts utbildning
under budgetåret 1983/84. Regeringen har hcmymligats vidta sådana i.ttgärder beträffande komvux och grundvux hudgetäret 1984/85. I den mån det
är pakallat av arbetsmarknadssk~il bör liknande åtgärder kunna vidtas
beträffande komvux och grundvux även under budgetåret 1985/86.

S/.:.olledninJ?
SÖ har sedan budgetåret 1978/79 haft rätt att tilldela kommuner med en
svagt utvecklad komvux en förstärkning av skolledarresursen. SÖ har
årligen kunnat lämna medgivande att nedsätta undervisningsskyldigheten
för skolledare med sammanlagt 174 veckotimmar utöver vad som annars är
möjligt enligt gällande bestämmelser. Denna rätt har under innevarande
budgetår utvidgats till att gälla även en mindre extra skolledarresurs.
motsvarande 22 veckotimmar, för försöksverksamheter som initieras av
SÖ men leds lokalt. Jag föreslår att dessa förstärkningar av skolledarresursen får utg:'.i. även under budgetåret 1985/86.
På uppdrag av regeringen har SÖ föreslagit ett nytt system för statsbidrag till kommunernas lönekostnader för skolledare i grundskolan och
gymnasieskolan samt ett nytt system vad gäller resurser för skolledning i
komvux och grundvux. Statsrådet Göransson har inledningsvis. vid sin
behandling av vissa för skolväsendet gemensamma frågor, berört förslag
rörande skolledning som har generell karaktär och som gäller även komvux och grundvux. Han har där tagit upp frågan om skolledarnas arbetsuppgifter. Han har vidare förordat att statsbidragen för skolledning i enlighet med SÖ:s förslag skall utgå i form av tre specialdestinerade bidrag,
varav ett gemensamt för komvux och grundvux. När jag i fortsättningen
talar om skolledning för komvux inbegriper jag därför även grundvux. utan
att detta nämns speciellt i alla sammanhang. Även landstingskommuner
kan ha komvux. Mina förslag gäller i tillämpliga delar även landstingskommunerna. Statsrådet Göransson har förordat att förändringarna med anledning av SÖ:s förslag heträffande skolledning skall genomföras den I juli
1986.

För vuxenutbildningens del vill jag göra följande kompletteringar till
statsr{1det Göranssons allmänna redovisning.
I likhet rncd SÖ anser jag att nuvarande system för beriikning av s. k.
15
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skolpoäng skall bibehållas. Däremot bör ett nytt och enklare beräkningssätl för skolledningsresursen inom komvux införas. Förslaget innebiir att
komvux tillförs en skolledningsrcsurs beräknad i 21-delar av tänkta hela
tjänster. Jag förordar att skollcdningsresursen tillförs komvux i en fallande
skala per skolpoäng. I kommuner som har flera särskilda skolenheter för
vuxenutbildning görs beräkningen per skolenhet. I övrigt görs beräkningen
för kommunens vuxenutbildning.
Dtl komvux enligt nu gällande regler förläggs till en skolenhet med
gymnasie5kola eller grundskola kan del på grund av vissa tröskeleffekter
ibland leda till att skolenheten får tillgodoriikna sig en viss extra resurs för
skolledning. Vid övergången till det nya systemet tas dessa tröskeleffekter
bort. Motsvarande resurs bör efter övergången beräknas för komvux som
därmed får en viss förstärkning av sin totala skolledningsresurs.
För att fylla ut till hela tjänster för skolledare framräknas en undervisningsskyldighet för komvux-skolledningen i kommunen. Det bör enligt min
mening kunna göras i princip enligt SÖ:s förslag. Komvux-skolledningens
totala. reella undervisningsskyldighet skall sedan fördelas mellan skolledarna inom komvux på det sätt som kommunen finner lämpligast.
Jag vill i sammanhanget erinra om att styrelsen för utbildningen enligt nu
gällande regler har viss rätt att sänka undervisningsskyldighcten för skolledare i komvux under föreskriven nedre gräns. Denna rätt påverkas inte av
mina förslag i dag.
I grundskolan finns sedan 1982 ett system med lärare med specialfunktioner. Jag har under anslaget B 17. Bidrag till driften av gymnasieskolor
förordat att systemet med lärare med specialfunktioner införs även i gymnasieskolan. SÖ föreslår att motsvarande system införs i komvux för att
stärka skolledningen. Resursen föreslås utgå med 1.5 undervisningstimme
per poäng och år. Dessutom skall kommunen kunna utnyttja del av övrig
skolledningsresurs för lärare med specialfunktioner. Jag delar SÖ:s uppfattning att systemet med lärare med specialfunktion bör införas i komvux.
Enligt min mening bör dock en något större resurs än SÖ tänkt sig avsättas
för ändamålet.
SÖ:s förslag till nytt system för beräkning av resurser för skolledning
innefattar iiven viss ökad generell tilldelning av skolledningsresurs till
kommuner med liten komvux och grundvux. Jag förordar en förstärkning
av detta slag.
SÖ har under en följd av år disponerat vissa resurser för att förstärka
skolledningen i kommuner som har liten komvux. Jag har nyss förordat att
SÖ skall få disponera sådana resurser iiven under budgetåret 1985/86.
Enligt min uppfattning bör dessa resurser upphöra i och med att det nya
systemet genomförs. dvs. den I juli 1986. De därigenom frigjorda medlen
bör utnyttjas för en utökning av resurserna för lärare med specialfunktioner.
En minimigriins bör fastställas för vilka resurser som skall utnyttjas för
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lärare med specialfunktioner. l övrigt hör kommunerna fo frihet att fördela
resurserna pil skolledning och pii lärare med specialfunktioner på det sätt
som lokalt iir lämpligast. Vid varje särskild skolenhet för vuxenutbildning
skall dock liksom nu finnas en heltidstjänst som rektor. I kommuner som
inte har sådan särskild skolenhet men som anordnar grundvux eller komvux skall finnas minst en sllldierektor för vuxenutbildningen.
l SÖ:s förslag ingiir vidare att anställningsförhällandena för vissa arvoderade studierektorer skall förändras. Det bör ankomma på regeringen att
fatta beslut i denna fr[1ga och jag avser därför att återkomma till den i annat
sammanhang.
I likhet med SÖ fön:sHir jag att tjänst som rektor eller studierektor i
komvux inrättas vid komvux i kommunen, inte vid en viss skolenhet.
SÖ:s förslag omfattar en möjlighet att i vissa fall inrätta en gemensam
skolenhet för gymnasieskola och komvux. Jag hiinvisar till vad som inledningsvis har anförts om ökade möjligheter att samordna skolledningen i
olika skolformer.
Sammanfattningsvis förordar jag alltså att SÖ:s förslag beträffande skolledning i komvux inkl. grundvux i princip genomförs med förändringar i
den riktning jag nu har angett. Det hör ankomma på regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer att utforma de regler inkl. övergångsbestämmelser som behövs i sammanhanget. Regeringen hör därvid
ha möjlighet att göra smärre avsteg från vad jag nu har förordat för att
garantera att den nya ordningen för skollcdarresurser för grundskola,
gymnasieskola och komvux i sin helhet blir kostnadsneutral i förhållande
till vad som gäller i dag.

Lärare i gmndn1x

Grundvux har inte nägot eget lärartjänstsystem. Lärarna har i stället sin
anställning knuten till någon annan skolform eller till skolväsendet i kommunen. De flesta har sin anställning knuten till grundskolan. Grundvux
organiseras och administreras emellertid av komvux och följer i övrigt
mycket nära vad som gäller för komvux, inte vad som gäller för grundskolan. För undervisning företrädesvis inom komvux finns tjänster som lärare
vid skolvä~cndet i kommun. Den som huvudsakligen undervisar inom
grundvux kan inte förordnas på sådan tjänst. Detta leder till stora oliigenheter t. ex. vid förordnande av nya lärare för grumlvux.
Det finns inga undersökningar av det totala behovet av grundvux i
Sverige. Olika uppskattningar har gjorts, som alla är tämligen osäkra.
Alltsedan starten har dock antalet deltagare hela tiden ökat. Fr. o. m.
läsåret 1982/83 infördes ett tak för antalet undervisningstimmar i grundvux. Riksdagen har. som jag tidigare nämnt, nyligen beslutat att grundvux i
princip skall bedrivas som deltidsstudier. Jag räknar ändf1 med att grundvux under överskådlig tid kommer att ha i stort sett nuvarande omfattning.
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Enligt min mening är tiden nu mogen för att inriitta tj;inster för grundvuxlärare. Överviigande skiil talar för att en konstruktion med tjänster som
liirare vid skolviisendet i kommun iir iindamälsenlig ;ivcn för undervisning
inom grundvux. St1dana tjänster bör kunna konstrueras pi1 i rrin..:ip samma
sätt som tj:insterna för undervisning i kl)mvux. Antalet undervisningstimmar under ett verksamhetsår bör t. ex. vara m[i.ttet pit tjiinstens omfattning
även vid tjänstgöring i grundvux.
Jag förordar således att tjänster som lärare i skolväsendet i kommun får
inrättas även för tjänstgöring inom grundvux. Tjiinsterna bör motsvara
tjäns\.Cr som lärare I, 2, 3 och 22 i grundskolan. Förslaget innebiir inte
ökade kostnader för stat eller kommun. Det innebär en administrativ
förenkling. Jag förordar att förändringarna betriiffande tjänsteorganisationen genomförs tidigast den l juli 1985 och senast den I juli 1986.
Regeringen bör få avgöra när inom den angivna tidsrymden som den nya
tjänsteorganisationen skall träda i kraft. Det bör ankomma p~1 regeringen
eller den myndighet regeringen bestämmer att meddela de övergangsbestämmelser som erfordras i samband med genomförandet. Jag tar upp
frågan om utbildning av lärare för grundvux i det förslag till ny lärarutbildning för grundskolan m. m. som jag avser att lägga fram.
Inte för någon av de lärarkategorier som f. n. kan vara tiHsvidareförordnade för tjänstgöring i grundvux finns krav på utbildning som är anpassad
för grundvux behov. Inom grundvux tjänstgör ett antal personer som utan
reguljär lärarutbiidning har medgetts tillsvidareanställning på grundval av
annan utbildning av värde för tjänsten i kombination med langvarig erfarenhet av arbete inom grundvux. Det bör vara möjligt att ta till vara de
kunskaper om och den erfarenhet av grundvux-undervisning som finns hos
många obehöriga lärare som hittills har arbetat inom grundvux. Jag avser
att återkomma till regeringen med förslag om hur detta skall möjliggöras.

Ö1-rigt
Enligtriksdagsheslut(prop. 1980/81: 100bil.12p. E4. UbU 18,rskr217)
lämnas sedan den 1 juli 1981 statshidrag för särskilda behov inom komvux
och grundvux. Tillgängliga medel fördelas av SÖ. De skall i första hand
användas för behov inom komvux. Enligt riksdagens beslut med anledning
av propositionen om åtgärder för elever med handikapp i det allmänna
skolväsendet m. m. (prop. 1983/84: 27. UbU 8. rskr 112) skall medlen efter
framställning frfin resp. regions planeringsberedning också kunna användas för regionala åtgärder inom komvux och grundvux for elever med
handikapp. För budgetåret 1985/86 räknar jag med 3 151 000 kr. för dessa
ändamål.
Enligt riksdagens beslut med anledning av propositionen om skolforskning och personal ut veckling Iprop. 1980/8 l: 97, UbU 37, rskr 385) infördes
ett nytt system för statsbidrag till lokal skolutveckling inom grundskolan.
gymnasieskolan. komvux och grundvux. Jag hcräknar medel för de bidrag
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som utgår ur förevarandt: anslag enligt samma procentsats som gälkr för
innevarande budgetår. dvs. I ,6<;'·L
Jag vill slutligen hänvisa till vad jag har anfört i inledningen (avsnitt 15.8)
om undervisning pf1 invandrarspråk inom komvux och grundvux.

Hemstiillan
Jag hemställer att regeringen föresltir riksdagen att
I. godkiinna vad jag förnrdat om timramar för kommunal utbildning
för vuxna.
2. hcmyndiga regeringen att - i den mån arhetsmarknads~kiil sf1
påkallar - öka antalet umkrvisningstimmar i grundvux och
komvux för att hereda uthildningsmöjlighetcr för arbetslösa.
3. godkänna vad jag förordat om bt:riikning av resurser för skolledning i komvux inkl. grundvux.
4. godkänna att ett system med liirare med specialfunktioner införs
i komvux inkl. grundvux.
5. godkänna vad jag har förordat om fördelningen av resurser på
skolledning och lärare med specialfunktioner,
6. besluta all tjänster som rektor eller studierektor i komvux inkl.
grundvux inte skall knytas till en viss skolenhet utan till komvux

i kommunen,
7. godkänna vad jag förordat om tjänster som lärare vid skolväsendet i kommun även för tjänstgöring inom grundvux,
8. till Bidrag till kommunal utbildning .frir 1·11.rna för budgetåret
1985/86 anvisa ett förslagsanslag av 839 700000 kr.

C 4. Bidrag till studieförbunden m. m.
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

830876 712
870982000
906982000

Enligt de grunder som har godtagits av 1981 firs riksdag lprop.
1980/81: 127, UbU 36, KrU 6y. rskr 386} utgår ur detta anslag bidrag till
studiecirklar. till kulturverksamhct i studieförbunden, till s!udicförhundens organisation, pedagogiska verksamhet och verksamhet för handikappade, till Folkbildningsförbundet och länsbildningsförbunden samt till uppsökande verksamhet i bostadsområden. Medlen till kulturverksamhet samt
till Folkhildningsförbundet och länshildningsforhunden disponeras av statens kulturråd. Övriga medel disponeras av skolöverstyrelsen.
Enligt förordningen (! 981: 518) om statsbidrag till studiecirklar m. m.
(ändrad senast 1984: 569) utgilr schablonbidrag. tilläggsbidrag och bidrag
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och traktamenten för vissa stu-

diecirklar. Schablonbidrag utgår med 90 resp. 28 kr. för vaije studietimme.
Det högre schablonbidraget utgiir under innevarande budgetar för 6 200 000
studietimmar. Tilliiggsbidrag utgår till vissa studiecirklar med 15 resp. 30
kr. per studietimme.
Enligt förordningen ( 1981: 519) om statsbidrag till kulturvcrksamhet i
studieförbunden m. m. !ändrad senast 1984: 570) utgår bidrag till sådan
verksamhet som anordnas av studieförbund. föreliisningsföreningar och
andra ideella föreningar.
Statsbidrag till studieförbundens centrala organisationskostnader, deras
pedagogiska verksamhet och utvecklingsarbek. deras verksamhet för handikappade samt till deras uppsökande verksamhet i bostadsområden utgår
enligt bestämmelser i förordningen om statsbidrag till studiecirklar m. m.
89 milj. kr. av de medel som tillfaller stats verket genom vuxenutbildningsavgiften för innevarande budgetår används till att delvis finansiera
anslaget Bidrag till studieförbunden m. m.
1984/85

Beräknad ändring 1985186
Skol överstvrelscn
Statens
kulturråd

!-'öredraganden

680900000

+72265000

+27600000

95 110000

+20707000

+ 2380000

52 000000

+ 3 120000

+ 1460000

+

+

I. Bidrag till studie-

cirklar. fiirslag.l"l"i.1

... Bidrag till kultur-

verksamhet
3. Bidrag till studieförbundens centrala
organisationskostnader
4. Bidrag till Folkbildningsförbundet och
liinsbildning'förbunden
5. Bidrag till studieförbundens pedagogiska
verksamhet och utvecklingsarhcte
6. Bidnig till studieförbundens verksamhet
för handikappade
7. Bidrag till uppsökande
verksamhet i hostadsområden
8. SÖ:s konferenser för
studieförbunden

2865000

172000

72000

22280000

+ I 560000

11330000

+

793000

+

340000

6365 000

+

318000

+

145 000

+

7000

+

3000

132000
870982000

+98942000

+ 4000000

+36000000
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Skoliiverstyrelsen
Skolöverstyrelsen (SÖ) räknar med att antalet studietimmar budgetåret
1983/84 uppgår till 8 654 000. För budgetåret 1984/85 och 1985/86 beräknas
verksamheten öka med två procent per år, vilket inncb~ir sammanlagt
9000000 studietimmar budgetåret 1985/86. Med utgångspunkt i principen
om högre schablonbidrag för 70';(, av totalantalet studietimmar beräknar
SÖ att antalet timmar med högre bidrag bör justeras upp med 100000.
SÖ föreslår att ytterligare tilläggsbidrag skall utga till vissa grupper med
stora kommunikationshindcr. t. ex. dövblinda. psykiskt utvecklingsstörda
och rörelsehindrade med talskador. SÖ anser att dessa till~'tggsbidrag skall
utgå till studiecirklar inom ämnesområ1kn som inte täcks in av de nuvarande tilläggsbidragen. De nya tilläggsbidragen skall utgil till cirklar där minst
hiilften av deltagarna har svåra kommunikationshandikapp.
SÖ anser vidare att. om särskilda satsningar p{i bred datautbildning
kommer att genomföras, bör det särskilda tilläggsbidraget till studiecirklar
i samhällsinriktade ämnen i fortsättningen utgå till studiecirklar som enligt
tidigare normer betecknats som bred datautbildning. SÖ beräknar kostnaderna för en sådan utökning av tilläggsbidragen till I 050000 kr. SÖ räknar
vidare med en prisomräkning om 46 747 000 kr.
Sammanfattningsvis föreslår SÖ
att antalet studietimmar med högre schablonbidrag fastställes till
6300000,
att tilläggsbidrag skall utgå dels till vissa studiecirklar för deltagare med
stora kommunikationshinder, dels. om särskilda satsningar på bred datautbildning genomförs. även till vissa datacirklar
samt att för SÖ:s del av anslaget Bidrag till studieförbunden m. m.
budgetfrret 1985/86 anvisas ett förslagsanslag av 851 070000 kr.
Sveriges Riksidrottsförbund har anhållit att få hilda ett Idrottens studieförbund och erhålla studiebidrag för detta i enlighet med fastställda regler
fr. o. m. den I juli 1985. SÖ och Folkbildningsförbundet har yttrat sig över
Riksidrottsförbundets ansökan.

Statens kulturråd
För anslagsposterna Bidrag till kulturverksamhet samt Bidrag till Folkbildningsförbundet och länsbildningsförbunden bcgiir statens kulturråd
ans lagsökningar med sammanlagt 20 879000 kr .. varav 5 879000 kr. avser
kompensation för prisutvecklingen. IO milj. kr. avser etl bidrag för utvecklingsinsatser i studieförbunden och 5 milj. kr. en förstärkning av bidraget
för organisationer och grupper verksamma på kulturområdet.
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Föredragandens överväganden

Budgetåret 1979/80 omfattade studieförbundens verksamhetsvolym ungefär 10.2 milj. studietimmar. Under 80-talets första år har antalet studietimmar minskat avsevärt. 1982/83 hade de sjunkit till 8.2 milj. timmar.
Förra budgetåret haåe de åter ökat med ungefär fem procent till ca 8,6 milj.
studietimmar. Skolöverstyrelsen (SÖI räknar med att studievcrksamheten
kommer att fortsätta att öka med två procent per år under innevarande och
nästa hudgetår. Även jag räknar med en ökning till sammanlagt 9000000
studietimmar budgetåret 1985/86. Jag har därvid beräknat den högre schablonen till 6 300000 studietimmar.
I enlighet med SÖ:s förslag föreslår jag att tilläggsbidrag om 30 kr. per
studietimme skall utgå till vissa studiecirklar för deltagare som på grund av
olika handikapp har stora svårigheter att kommunicera med andra människor. Som SÖ har föreslagit bör tilläggsbidraget få utgå om minst hälften av
deltagarna i en cirkel har sådana handikapp.
Efter samråd med chefen för civildepartementet föreslår jag att studieförbunden försöksvis under de närmaste två budgetåren får anordna studicverksamhet enligt friare regler än vad som gäller för den ordinarie
studiecirkelverksamheten. Avsikten med försöket är att pröva nya metoder för att rekrytera och aktivera människor som studieförbunden och
deras medlemsorganisationer har svårt att nä. Hit hör kortutbildade som
inte är vana vid att delta i cirkelverksamhet. Hit hör också vissa grupper
som behöver undantag från gällande bestämmelser för att kunna delta.
t. ex. handikappade och deras anhöriga, glesbygdsboende och ensamstående föräldrar. Det är önskvärt att försöksverksamheten anordnas i
samarbete med medlernsorganisationerna. Verksamheten skall bedrivas i
enlighet med studiecirkelverksamhetens allmänna mål och riktlinjer. men
gruppstorlek, studietid. arbetsformer. studiematerial. ämnesval m. m.
skall kunna anpassas till deltagarnas behov och förutsättningar. Det bör
ankomma på regeringen att närmare utforma reglerna för försöksverksamheten. Den ut vidgade verksamhet som studieförbunden härigenom får
möjlighet att bedriva bör finansieras genom att förbunden fär byta ut en
timme med det högre schablonbidraget mot fyra försökstimmar med det
lägre schablonbidraget. Eventuella tilläggsbidrag bör utgå enligt de vanliga
reglerna. Varje studieförbund bör kunna byta ut upp till två procent av det
antal studietimmar med det högre schablonbidraget, som förbundet tilldelas för budgetåren 1985/86 och 1986/87. Det innebär all studieförbunden
under budgetåret 1985/86 sammanlagt kan byta ut upp till 126 000 högschablontimmar mot totalt 504000 försökstimmar. Försökstimmarna bör
givetvis medräknas när det totala antalet timmar med högre schablonbidrag bestäms och när dessa fördelas mellan studieförbunden. Försöksverksamheten bör följas upp och utvärderas av SÖ.
Sveriges Riksidrottsförbund har anhållit om att få bilda ett Idrottens
studieförbund och att få statsbidrag för verksamheten i detta i enlighet med
reglerna i studiecirkelförordningen.
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Det finns anledning att trn att en ganska stor del av idrottsrörelsens
studieverksamhet med fördel kan bedrivas i sådana former att den kan
räknas som statsbidragsberättigad studiecirkclverksamhet. Det kan ocks<I
finnas stora fördelar for idrottsrörelsen att samordna sina studier i ett
gemensamt studieförbund. Annu föreligger emellertid vissa svårigheter för
ett sådant nytt studieförbund att svara mot gällande bestämmelser.
En oklarhet gäller avgränsningen mellan studieverksamhet som är berättigad till statsbidrag och sådan verksamhet som inte är det. Ett annat
problem är att få belägg för hur stor studieverksamhet idrottsrörelsen f. n.
har i samarbete med de nu existerande studieförbunden. För att få statsbidrag skall ett studieförbund under vart och ett av de tre senaste redovisningsilren ha genomfört minst 50000 studiecirkeltimmar som uppfyller
gällande bidrags villkor. Riksidrottsförbundet är inte ett studieförbund men
dess medlemsförbund samarbetar med flera studieförbund. Jag föreslår att
Riksidrottsförbundet i samarbete med SÖ undersöker om tillräckligt
många studietimmar anordnas eller har anordnats under en treårsperiod av
de nuvarande studieförbunden i samarbete med Riksidrottsförbundets
medlemsorganisationer. Därvid bör också redovisas erfarenheter rörande
eventuella problem i fråga om avgränsningen av statsbidragsberättigad
studieverksamhet. När ett underlag av detta slag föreligger bör frågan tas
upp till ny prövning. Jag avser att återkomma till regeringen med förslag till
ett uppdrag till SÖ av denna innebörd.
För anslagsposten Bidrag till studiecirklar räknar jag med en sammanlagd kostnadsökning om 27 600000 kr. För anslagsposten Bidrag till kulturverksamhet räknar jag med en bidragsomräkning om 2 380 000 kr.
För bidraget till studieförbundens pedagogiska verksamhet och utvecklingsarbete räknar jag med en ökning om sammanlagt 4 milj. kr. Syftet är
att ge studieförbunden ökade möjligheter att utveckla kulturverksamheten
genom att utbilda såväl studieförbundens medarbetare som kulturarbetare
och ledare för kulturgrupper och kulturprojekt. att framställa lämpligt
studiematerial och anskaffa pedagogiska hjälpmedel, samt att främja verksamheten genom forsknings- och utvecklingsarbete.
I samband med att anslaget till studieförbunden ombildades (prop.
1980/81: 127. UbU 36. KrU 6y. rskr 386) fördes statsbidraget till en stor del
av studiecirklarna över till den nya anslagsposten till kulturverksamhet.
Jag anser med anledning härav att de medel som avdelats för uppsökande
wrksamhet i bostadsområden bör kunna användas även till sådana projekt
som avser kulturvcrksamhet i studieförbunden.
För anslagsposterna till studieförbundens centrala organisationskostnader, till Folkbildningsförbundet och länsbildningsförbunden. till studieförbundens handikappverksamhet. till uppsökande verksamhet i bostadsområden samt till SÖ:s konferenser för studieförbunden räknar jag med en
bidragsomräkning om sammanlagt 2 020 000 kr.
Anslaget bör tillföras 89 milj. kr. av de medel som tillfaller statsverket
genom inkomster från vuxenutbildningsavgiften.

Prop. 1984/85: 100

Bilaga 10

Utbildningsdepartemcntct

234

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att
I. godkänna vad jag har föreslagit betriiffamk tilläggsbidrag till
vissa studiecirklar för deltagare med stora kommunikationshindcr.
,., godkänna vad jag har föreslagit beträffande försöksverksamhet
med friare regler.
3. godkänna vad jag har föreslagit betriiffandc medlen för uppsökande verksamhet i bostadsområden,
4. godkänna att 89000000 kr. av de medel som tillfaller statsverket
genom vuxenutbildningsavgiften för budgetfiret 1985/86 används
till att delvis finansiera anslaget Bidrag till studieförbunden
m.m ..
5. till BidraR till studhfiirhundcn m. m. för budgetäret 1985/86 anvisa ett förslagsanslag av 906982000 kr.

C 5. Undenisning för invandrare i svenska språket m. m.
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

69205 548
98 459000
119352000

Från anslaget bestrids kostnader för bl. a. grundläggande undervisning i
svenska språket med samhällsorientering för vuxna invandrare som är
stadigvarande bosatta i Sverige samt kostnader för cirkelledarutbildning.
pedagogiskt utvecklingsarbete och administration. Frän anslaget utgår
även medel till försöks verksamhet med uppsökande verksamhet m. m.
bland hemarbetande invandrare. Sedan budgetåret 1974/75 bestrids från
anslaget också kostnader för skolöverstyrelsens (SÖ) register över den
lagstadgade invandrarundervisningcn (SFI-registret).
Genom Kungl. Maj:ts beslut den 25 maj 1973 har bestämmelser meddelats om undervisning för invandrare i svenska språket m. m. Bestämmelserna har ändrats av regeringen senast den 2 februari 1984. Undervisningen. som bedrivs som försöksverksamhet, får innevarande budgetår omfatta högst 490000 studietimmar. varav 13 000 får avse särskild samhällsundervisning. Undervisningen bedrivs av SÖ i samråd med arbetsmarknadsstyrelsen och statens invandrarverk och anordnas av studieförbunden.

Skolöverstyrelsen

Omfattningen av svenskundervisningen för invandrare under de fem
senaste budgetåren framgår av följande uppställning:
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Deltagare 1

Studietimmar

Kostnader. kr.~

1979/80
1980/81
1981/82
1982/83
1983/84

135 151

769 140
6)2 873
570428
532 571
553 662

83312 725
71 70(i677
75 449 2(i8
76048597
83 082 506

1

1141{~(>

95424
87 598

8.'i872
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Cirkdledarna inriiknade

~ Inkl. kostnader för Lldtagare med utbildningsbidrag

Prisomriikning 6 264 000 kr.
Rudgetfiret 1983/84 har SÖ disponerat 500000 studietimmar varav 50000
avser sildan undervisning som är en följd av lagstiftning och 437 000 för
övrig undervisning_ För budgetåret 1984/85 har 490 000 studietimmar medgivits med 40000 studietimmar för lagbunden undervisning och 450000
studietimmar för övrig undervisning inkl. 13 000 studietimmar avseende
särskild samhällsundervisning. Med utgångspunkt i preliminiira uppgifter
från maj 1984 föreslår SÖ att verksamhetsvolymen för budgetäret 1985/86
minskas med 10000 studietimmar till totalt 480000 studietimmar, varav
30000 avser lagbunden undervisning och 450000 studietimmar övrig
svenskundervisning samt särskild samhällsundervisning.
SÖ har den lO september 1984 redovisat en rapport över försöksverksamheten med undervisning för invandrare i svenska språket m. m. budgetåret 1983/84.
SÖ har den 9 oktober 1984 i en särskild skrivelse bl. a. hemställt att
50000 studietimmar ställs till förfogande för svenskundervisning för flyktingar för perioden 1985-07-01-12-31.
Sammanfattningsvis föreslår SÖ
att 480 000 studietimmar beräknas för svenskundervisning av invandrare
varav 30000 studietimmar för lagbunden undervisning. 437000 studietimmar för övrig svenskundervisning och 13 000 studietimmar för särskild
samhällsundervisning
samt att till Undervisning för invandrare i svenska språket m. m. anvisas
ett förslagsanslag av 102 996000 kr.

Föredragandcns överväganden

I enlighet med riksdagens beslut kommer svenskundervisningen för
vuxna invandrare att bedrivas i nya former fr. o. m. budgetåret 1986/87
tprop. 1983/84: 199, UbU 1984/85: 6. rskr 77). För budgetiiret 1985/86 har
resurser beräknats utifrån nu gällande ordning för svenskundervisningen.
Undervisning som ges enligt 1972 års lag får innevarande budgetftr
omfatta högst 40000 studietimmar. Den övriga undervisningen får omfatta
högst 437 000 studietimmar samt den s. k. särskilda samhällsundervisning-
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en högst 13 000 studietimmar. Totalt innebär detta en medgiven undcrvisningsvolym om högst 490000 studietimmar.
För nästa budgctilr föreslår jag i enlighet med skolöverstyrelsens förslag
oförändrad volym för den övriga undervisningen och för den s. k. särskilda
samhällsundervisningen. Undervisning som ges enligt 1972 års lag bör fä
omfatta högst 20000 studietimmar. Jag betraktar här angivna studietimmar
som tak. som inte bör få överskridas. Om så visar sig erforderligt är jag
dock beredd att. såvitt gäller lagbunden undervisning. återkomma till
regeringen med förslag om ytterligare studietimmar som kan föreläggas
riks&1gen i proposition om tilläggsbudget till statshudgeten för hudgetåret
1985/86.
Jag räknar med en viss prisomräkning av statsbidraget för studiemateriel
samt för lokal administration. lokaler och uppsökande verksamhet. Bidrag
hör lämnas enligt följande tabell under budgetfaret 1985/86.
Ändamiil

Nuvarande bidrag
Lagbunden
Övrig

80.45-96.15
Cirkel ledararvode
10.0
Studiemateriel
Lokal administration. lokaler.
uppsiikandc verk73.10
samhet
5,20
Lönebikostnader
Totalt

Föreslagna bidrag'
Lagbunden
Övrig

80.45-96.15
10,0

80.45-96.15
10.80

~0.45-%,15

57.60
5.10

76.75
5.:!0

60,50
5, 10

10,80

168,75-184,45 153,15-168,85 173.20-188.90 156,85-172,55

1

Regeringen har i prop. 1983/84: 101 med förslag om tilläggsbudget Il till statsbudgeten för budgetåret 1984185 hemställt om riksdagens bemyndigande att få höja
statsbidraget till cirkelledararvode och löneh1kostnader till den nivå som kommer att
gälla enligt nytt avtal mellan Folkbildningsforbundet och Svenska Facklärarförbundet. Ovan föreslagna bidrag till cirkelledan;rvodc och lönebikostnader samt totalhcloppet kommer därför troligen att bli högre än vad som här har redovisats.

För försöks verksamheten med uppsökande verksamhet bland hemarbetande invandrare beräknar jag 1267000 kr., varav 37000 kr. utgör prisomräkning. För utbildning av cirkelledare och pedagogiskt utvecklingsarbete
beräknar jag I 851 000 kr.. varav 54 000 kr. utgör prisomräkning. För socialförsäkringsavgifter beräknar jag 13 438 000 kr. För pensionskostnader för
cirkelledare beräknar jag oförändrat 2 500 000 kr.
Jag räknar med att den centrala registreringen av vissa arbetstagares
deltagande i svenskundervisningen bör kunna upphöra i och med utgangen
av december månad 1985. För verksamheten under sista halvåret 1985
beräknar jag 192 000 kr.
Regeringen anmälde i prop. 1983/84: 124 om mottagandet av flyktingar
och asylsökande m. m. (s. 33 f.J att det tak om 490000 studietimmar för
svenskundervisningen för vuxna invandrare, som fastställts borde få
överskridas som en följd av att svenskundervisning för flyktingar i ökad
utsträckning skulle finansieras från anslaget. Riksdagen hade ingen erinran
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diiremot (SfLJ 1983/84: '27, rskr 295). Det bör för rihdagen anmälas att
regeringen genom beslut den 29 november 1984 medgivit att högst 72 000
studietimmar får disponeras för studieförbundens undervisning i svenska
språket med samhällsorientering för ulninningar som har beviljats uppehållstillstånd och för vilka särskild ersiittning liimnas till kommunerna
enligt bestämmelserna i 10 eller IH* förordningen (1984: 683) om statlig
ersättning för mottagande av flyktingar och vissa andra utlänningar. Beslutet innebär att 3 000 flyktingar kan fä 240 timmar svenskundervisning under
budgetåret 1984/85. Kostnaderna beräknas till totalt ca 13 milj. kr.
Motsvarande bör gälla även för budgetåret 1985/86. Jag föreslar därl"ör
att en särskild anslagspost upptas under ifriigavarande anslag för att möjliggöra för 5 000 vuxna utlänningar som har beviljats uppehållstillstånd och
för vilka ersättning lämnas till kommunerna enligt bestämmelserna i JO
eller 12 *~ förordningen I 1984: 683) om statlig ersättning för mottagande av
flyktingar och vissa andra utlänningar att få 240 timmar svenskundervisning. Högst 120000 studietimmar far disponeras för ändamålet. Kostnaderna beräknas till totalt 22 650 000 kr.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Unden•isning fiir in\'lmdrare i .1Tenska språkl't m. m. för
budgetåret I 985/86 anvisa ett förslagsanslag av I I 9 352 000 kr.

C 6. Bidrag till driften av folkhögskolor m. m.
1983/84 Utgift
I984/85 Anslag
1985/86 Förslag

460478281
420 777 000
462 744000

Från anslaget lämnas statsbidrag till driftkostnader för I 23 folkhögskolor
enligt folkhögskoleförordningen ( 1977: 551. omtryckt 1983: 510. ändrad senast 1984: 278) i form av ett schablonbidrag per elevvecka om 0,0036 av
kostnaden för liirarlön enligt L 12: 4 jiimte sociala avgifter. För budgetårt:t
1984/85 har varje skolas statsbidragsberättigade volym begränsats till den
volym som genomfördes 1981/82. Skolöverstyrelsen (SÖl kan dessutom
dels fördela ytterligare 12 500 bidrags veckor. dels omfördela inte utnyttjad
volym mellan skolorna. För handikappades folkhögskolestudier liimnas
bidrag till extrastöd samt bidrag till extra förstärkningsåtgärder. Viss del
av sistnämnda bidrag skall reserveras för kompletteringar i byggnader som
ökar de enskilda skolornas iitkomlighet för handikappade studerande. Bidrag till extrastöd ges för musikkurser vid folkhögskolor.
Vidare bekostas vissa speciella statsbidrag med medel ur anslaget.
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Skolöverstyrelsen

Omfattningen av undervisningen vid folkhögskolor under de fem senaste
tmdgetåren framgår av följande uppställning.
Budgetår

Antal deltagare
Kurser om minst
30 veckor

Antal deltagare
Kurser kortare
än 30 veckor

Antal deltagare
sammanlagt

1979/80
1980/81
1981/82
1982/83
1983/84'

13000
16600 1
17200 1
17 100 1
16500 1

223000
2480002
243 600 2
230 100 2
228000 2

236000
264600
260800
247200
244500

1
Avser kurser om minst 1.'i veckors längd
: Avser endast kurser kortare än 15 veckor
' Preliminära siffror

I. Pris- och löneomräkning 20056000 kr.
2. Om regeringen fortfarande bedömer det nödvändigt med en totalbegränsning av folkhögskolans undervisningsvolym föreslår SÖ att den begränsning som infördes fr. o. m. budgetåret 1983/84 får gälla också budgetåret I 985/86, dvs. att ingen skolas volym får hli större detta budgetår än
den var budgetåret I 981 /82 - dock medräknat den utökning som möjliggjorts genom att SÖ fått fördela ytcerligare lO 000 bidrags veckor 1983/84
resp. 12 500 veckor 1984/85. SÖ bör även 1985/86 kunna omfördela ej
utnyttjad resurs mellan skolorna. SÖ understryker de problem bidragstaket medfört. För att trygga tillväxten av den senast tillkomna folkhögskolan, Bona folkhögskola. i enlighet med huvudmannens ursprungliga ansökan om inrättandet av skolan föreslår SÖ en resurs om I 000 bidragsveckor. SÖ konstaterar vidare att det tidigare beslutet om särskilda bcräkningsgrunder för Ljungskile folkhögskola medför en ökning av det totala
antalet bidragsveckor med I 000. SÖ beräknar således att den totala volymen kommer att uppgå till högst 709 500 bidrags veckor.
Medelsberäkningen för anslaget är baserad på den genomsnittliga liirarIönekostnaden för samtliga folkhögskolor. Enligt folkhögskoleförordningen (1977: 551) utgör den genomsnittliga lärarlönekostnaden årslönen i
L 12: 4. Denna beriikning har gällt sedan budgetåret 1980/81. Om den
genomsnittliga liirarlönekostnaden vid en folkhögskola är högre eller lägre
än L 1.2: 4 skall enligt 91-92 §§justering göras vid fastställande av statsbidrag. SÖ beräknar för budgetåret 1985/86 att den genomsnittliga lärarlönekostnaden motsvarar årslönen i L 13: 7. Nuvarande beräkningssätt medför

en underbudgetering av anslaget med cirk<1 30 milj. kr. SÖ föreslår därför
ändring av 88 §i förordningen i detta avseende.
SÖ anser att det av planeringsskäl är lämpligt att SÖ ges en rambudget
även för folkhögskolans kurser för arbetslös ungdom m. m. enligt tidigare
principer. Denna kan beräknas behöva ha minst samma omfång som den
som gäller för 1984/85. dvs. 10000 bidragsveckor. SÖ beräknar likaså att
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elever som får siirskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa ger upphov till minst
10000 bidragsveckor under 1985/86, om särskild s. k. SVUXA-resurs ställs
till förfogande.
3. SÖ föreslår att den särskilda resursen för musikundervisning ökas
med 600 bidragsveckor vilket medför ett ökat medelsbehov av 322 000 kr.
Ökningen avses göra det möjligt för fler folkhögskolor att bedriva mer
omfattande musikutbildning.
4. Anslagspostcn extra förstärkningsåtgärder för handikappades folkhögskolestudier föreslås uppräknad i syfte att öka möjligheterna till folkhögskolestudier för psykiskt utvecklingsstörda (500 000 kr.). Vidare föreslår SÖ att för flexihlare anvtindning. den inom anslagsposten angivna
summan om I milj. kr. för kompletteringar i byggnader iindras till ca I milj.
kr.
5. De övergångsregler för statsbidrag till hyggnadsarbeten som riksdagen beslutade år 1977 skulle gälla under en 8-årsperiod. Då bidrag inte
utgått i den utsträckning som förutsattes i beslutet föreslår SÖ en förlängning av den tid under vilket statsbidrag kan utgå. SÖ beräknar vidare
prisomriikning av anslags posten.
6. SÖ föreslår en successiv ökning av medclsanvisning för utbildning av
tolkar för döva och dövblinda under perioden 1985/86- 1989/90. För
1985/86 föreslås en uppräkning utöver prisomriikning med 615000 kr.
7. SÖ föreslår att vuxendöva skall få tillgång till samma slag av korta
anpassningskurser. som nu kan erbjudas synskadade (485 000 kr.).
8. SÖ föreslår att 540000 kr. anvisas för att täcka kostnaderna för
folkhögskolornas utbildningsråd för fritidsledarlinje (motsvarande linjenämnd).
9. SÖ föreslår en ökning av anslagsposten medel för SÖ:s konferenser
med företrädare för folkhögskolan. Avsikten iir :..tt vid överläggningar och
seminarier i anslutning till de av SÖ inrättades. k. samrådskretsarna stimulera till erfarenhetsuthyte mellan skolor med likartade kurstyper. pedagogisk dehatt och förnyelse inom vissa områden. För budgetåret 1985/86
föreslås en uppräkning utöver prisomräkning med 125 000 kr.
10. SÖ föreslår särskilda bidrag till folkhögskolans kulturarbete med
275 000 kr. för att möjliggöra att kulturarbetare kan bo och verka vid
folkhögskolor.
11. Slutligen föreslår SÖ att i den mån särskilda satsningar på bred
datautbildning genomförs. folkhögskolan erhåller 3 milj. kr. i stöd till
anskaffning av datorutrustning.
Sammanfattningsvis föreslår SÖ
att för att undvika underbudgetering av anslaget ändring görs i folkhögskoleförordningen ( 1977: 551) ~ 88 så att med genomsnittlig liirarlönekostnad avses L 13: 7.
att den särskilda resursen för musikundervisning räknas upp med 600
bidrags veckor.
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att anslagsposten extra förstärkningsåtgiirder för handikappade ökas i
syfte att förbättra studiemöjligheterna för psykiskt utvecklingsstörda,
att, i den man särskilda satsningar på bred datautbildning genomförs.
folkhögskolan tillförs bidrag till anskaffning av datorutrustning
att de övcrg;'ingsregler för statsbidrag till byggnadsarbeten som riksdagen beslutade om fir 1977 och som skulle gälla t. o. m. budgetåret 1984/85
skall förlängas,
att medel ställs till förfogande för en successiv utbyggnad av utbildningen av tolkar för döva och dövblinda,
att medel stiills till förfogande för ökade möjligheter till konferenser med
företrädare för folkhögskolan,
att särskilda medel anvisas för kostnader för folkhögskolans utbildningsråd för fritidsledarlinje (motsvarande linjeniimnder),
att särskilda medel beräknas för åtgärder i anslutning till folkhögskolans
kulturarbete,
att, i den mån särskilda satsningar på bred datautbildning genomförs,
folkhögskolan tillförs hidrag till anskaffning av datorutrustning,
samt att till Bidrag till driften av folkhögskolor för budgetåret 1985/86
anvisas ett förslagsanslag av 510430000 kr.
Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation har i en särskild skrivelse
bl. a. föreslagit nya regler för begränsning av folkhögskolornas undervisnings volym. Styrelsen för Finska folkhögskolan i Sverige, Haparanda och
Riksförbundet Finska föreningar i Sverige har i en gemensam skrivelse
ställd till Finlands och Sveriges regeringar anhållit om bidrag för att täcka
Finska folkhögskolans i Sverige, Haparanda underskott.

Föredragandens överväganden
Jag förordar att Nordiska folkhögskolans i Kungälv verksamhet i Göteborg med stiftelsen Kvinnofolkhögskolan som huvudman samt Stensunds
folkhögskolas verksamhet i Nyköping med TBV i Södermanland. ABF i
Nyköping och LO-sektionen. Södra Södermanland, som gemensam huvudman skall bli själv~tändiga folkhögskolor den l juli 1985.
Det allmänna hidragct är baserat bl. a. på den genomsnittliga lärarlönekostnaden. Den har sedan budgetåret 1980/81 beräknats enligt årslönen i
lönegrad L 12 älderstilliiggsklass 4. Fr. o. m. budgetåret 1985/86 bör den
genomsnittliga lärarlönekostnaden heriiknas enligt årslönen i lönegrad L 13
f1lderstilläggsklass 6, vilket bedöms motsvara den genomsnittliga hlrarlönenivån för folkhögskolan.
Folkhögskolans undervisningsvolym har sedan budgetåret 1983/84 lagts
fast vid i princip den faktiska volymen för budgetaret 1981/82. För varje
enskild skola har dä1for statsbidrag utgått för högst det antal bidrags veckor
som statsbidrag utgätt för under budget[tret 1981 /82. I den mån nägon skola
inte kunnat utnyttja hela sin kvot har dock resterande bidragsvcckor gett
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underlag för statsbidrag vid annan skola efter beslut av skolöverstyreben
<SÖ) i varje enskilt fäll. Utiiver detta har SÖ disponerat ytterligare 12 500
bidrags veckor att fördelas till skolor med särskilda behov. Jag har vid min
medelsberäkning för innevarande budgetiir utg~ttl ifrirn en total undervisningsvolym om 702 500 bidragsveckor.
Rörebefolkhögskolornas intresseorganisation tRIO) har i en särskild
skrivelse föreslagit nya regler för begriinsning av folkhögskolans undervisningsvolym. RIO pekar på de svårigheter som det införda bidragstaket
åsamkat såväl de enskilda skolorna som SÖ. Det nuvarande systemet har
dels varit administrativt svårhanterligt. dels förorsakat att skolor som velat
starta ny och för samhiillet angeHigen verksamhet har avstått från detta p[i
grund av osiikerheten om huruvida ytterligare hidragsveckor skulle kunna
omfördelas till skolorna. RIO pekar iiven pft det förh[1llandet att rekryteringen av kursdeltagare till folkhögskolorna utvecklats i olika riktningar. I
några skolor har antalet elevveckor minskat de senaste åren. Samtidigt
finns det andra skolor som haft en tillviixt och skulle behöva få del av
större elevveckoresurser för att svara mot nya uthildningsbehov inte minst
inom den egna rörelsen.
Enligt min mening har det nu gällande systemet för begränsning av
folkhögskolans undervisningsvolym fungerat relativt viil under ett inlcdningsskede. Det finns dock skäl som talar för att nya regler för folkhögskolans undervisningsvolym läggs fast i linje med vad RIO förordat. Jag
föreslår diirför följande.
En total bidragsvolym för folkhögskolan. som inte får överskridas,
anges. Den bör för budgetåret 1985/86 vara 703 500 bidrags veckor. Varje
enskild folkhögskola garanteras bidrags veckor för budgetåret 1985/86 motsvarande medelvärdet av faktiskt utnyttjade bidragsveckor under budgetåren 1982/83 och 198V84. Skolor som understiger eller ligger lika med
denna volym får givetvis tillgodoräkna sig bidragsveckor fullt ut. Skolor
vilkas verksamhet diiremot överstiger medelvärdet riskerar bidrag i reducerad form för de bidragsveckor som överskrider medelvärdet. Följande
bör då gälla. Om summan av samtliga skolors faktiska undervisnings volym
inte överstiger den totalvolym som lagts fast för budgetåret 1985/86, dvs.
703 500 bidrags veckor. får även de skolor som överstigit sitt medelvärde
tillgodoräkna sig samtliga bidragsveckor för statsbidrag. Om däremot den
samlade undervisningsvolymen överstiger den tillåtna totalvolymen skall
en reducering av bidragsveckor för statsbidraget göras för de skolor som
överstiger sitt givna medelviirde. Varje sådan skola skall då få en bidragsvcckoreducering i relation till sin proportionella andel av bidrags veckorna
ovanför den beslutade totalvolymen. SÖ bör besluta om reduceringen i
samband med utbetalningen av det ~lulliga statsbidraget för budgetfrret
1985/86.
För budgetttret 1985/86 bör det ankomma pt1 SÖ att för K vinnofolkhögskolan i Göteborg. Nyköpings folkhögskola. Stensunds folkhögskola, Nor16
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diska folkhögskolan i Kungiilv och Bona folkhögskola faststiilla dt:t antal
bidragsveckor för vilka resp. skola garanteras bidrag.
Jag beräknar 982 000 kr. för de skolor. vilkas personal är heriittigade till
kallortstillägg, samt 7 697 000 kr. för det särskilda bidrag. som lämnas till
skolor vilkas liirare och/eller rektor uppbiir tjiinstledighetslön. Jag heriiknar vidare 4 585 000 kr. i semesterlönetillägg samt 389 000 kr. för undervisning i samiska språk och sameslöjd vid Samernas folkhögskola i Jokkmokk. Medd hör även ges för en siirskild resurs enligt nuvarande regler
baserad på oföriindrat 40000 elevveckor för handikappade.
För kvalificerad musikundervisning vid folkhögskola gäller att antalet
elevveckor vid beräkning av statsbidraget skall höjas med 50 % om SÖ
godkiint att högre bidrag får utgå för utbildningen. För innevarande budgetår utgår ett sådant stöd för 25 000 elevveckor vilket ger 12 500 extra
elevveckor som underlag för statsbidrag. Jag finner det i likhet med SÖ
angeläget att den kvalificerade musikundervisningen byggs ut. Stödet hör
fr. o. m. budgetåret 1985/86 baseras på 26000 elevveckor vilket ger en
ökning till 13 000 extra elevveckor. Den extra resursen bör tillfalla nya
skolor och sådana skolor som har sä litet extra stöd att nuvarande verksamhet äventyras.
Enligt min mening finns det. inte minst av administrativa skäl. anledning
att försöka schablonisera det allmänna bidraget ytterligare. Jag avser därför att föreslf1 regeringen att ge SÖ i uppdrag att utreda och inkomma med
förslag i denna fråga.
Totalt r~iknar jag med att anslagsposten Allmänt hidrag m. m. skall
uppgf1 till 443 486 000 kr.
Regeringen medgav genom särskild förordning den 11 juli 1984 tSÖ-FS
1984: 169) att vissa kurser för arbetslös ungdom för anordnas pt1 folkhögskola även under innevarande budgetår. Beslutet innebär att folkhögskolorna inom en ram av sammanlagt 10000 elevveckor får anordna siirskilda
kurser upp till tio veckors längd för arbetslös ungdom. Utöver gällande
statsbidrag kan berörda folkhögskolor erhålla statsbidrag med högst 25 000
kr. per kurs till ett sammanlagt belopp om högst 2 000 000 kr. För kurserna
ges statsbidrag utan hinder av bestämmelserna i 83 folkhögskoleförordningen ( 1977: 551) och förordningen tSÖ-FS 1983: 74) om folkhögskolans
undervisningsvolym. Regeringen medgav vidare genom särskild förordning den 11 juli 1984 (SÖ-FS 1984: 168) att sådana elevveckor för en
folkhögskola som hänför sig till budget<iret 1984/85 och avser studerande
som uppbär särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa enligt förordningen
(1983: 1031) om särskilt vuxenstudiestöd inte skall räknas in i den ram som
giiller för folkhög~kolan enligt förordningen (SÖ-FS 1983: 74) om folkhögskolans undervisningsvolym. Dessa elevveckor får i sin helhet läggas till
grund för allmänt bidrag enligt folkhögskoleförordningen. Motsvarande
åtgärder kan behöv<i vidtas även under budgetåret 1985/86. Regeringen bör
därför inhämta riksdagens bemyndigande att - i den mån arbetsmark-
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nadsskäl så päkallar - dels fä anordna vissa kurser för arhetslös ungdom
p{1 folkhögskola. dels få medge att s[1dana elevv1.:ckor ~om avser studerande som uppbär särskilt vuxenstudiestöd för arhdslösa inte skall räknas in i
den mm som annars kommer att gälla för folkhögskolan och att dessa
elevveckor i sin helhet får läggas till grund för allmänt bidrag.
Jag anser inte att den ~ittaåriga övergångsperioden för tilliiggsbidrag för
byggnadsarbeten bör förlängas med ytterligare ett [ir för de skolor som före
den I oktober 1976 hade inkommit till SÖ med ansökan om statsbidrag för
viss byggenskap och som diirvid fatt sin ansökan priivad av SÖ.
Det särskilda bidraget till Samernas folkhögskola i fokkmokk och
finska folkhögskolan i Haparanda heriiknar jag i likhet med SÖ till
1287000 kr.
För extra förstärkningsfogiirder utöver tilliiggsschablon1.:n för handikappades folkhögskolestudier samt för elevassistans har för innevarande budget~ir

beräknats 7 510 000 kr. För budget~!ret 1985/86 gör jag en prisomräkning av an slagsposten med 225 000 kr. An slagsposten bör dessutom till-

föras 200 000 kr. för att öka möjligheterna for psykiskt utvecklingsstörda
att bedriva folkhögskolestudier. Totalt bör under denna anslagspost således föras upp ett belopp av 7 935 000 kr. Det bör ankomma på SÖ att
besluta vilka resurser härav som bör avsättas för att göra fler skolor
anpassade för handikappade elever.
Kostnaderna för korta anpassningskurser för synskadade och heminstruktörsutbildning beräknar jag till 4 790000 kr .. varav 140000 kr. utgör
prisomräkning. Jag biträder SÖ:s förslag att en motsvarande verksamhet
hör komma till stånd för vuxendöva. För budgetåret 1985/86 beräknar jag
375 000 kr. för ändarnälct. Totalt hör säledes för dessa ändamill tas upp ett
belopp av 5 165000 kr.
För utbildning av teckenspn'1kstolkar. tolkar för vuxendöva och dövblinda samt tolkutbildare har för innevarande hudget~tr beräknats 3 665 500
kr. Jag beräknar för budgetåret 1985i86 först en prisomriikning om 110000
kr. Hiirutöver beriiknar jag ytterligare 450 000 kr. för att möjliggöra förstiirkningar av utbildningen.
Jag är inte beredd att biträda SÖ:s förslag beträffande statliga resurser
för folkhögskolornas utbildningsråd för fritidsledarutbildning.
Jag beräknar 96000 kr. för SÖ:s konferenser med företriidare för folkhögskolorna. Några siirskilda resurser för verksamheten i de s. k. samrådskretsarna är jag däremot inte beredd att föresl~I.
Statsriidet Göransson har tidigare föreslagit en omfattande kultursatsning i skolan. SÖ:s förslag om att låta kulturarbetare bo och verka vid
n[1gra folkhögskolor under någon m:1nad varje ~1r ligger i linje med en sådan
satsning. Jag är däifor beredd att under detta anslag föreslä att 100000 kr.
avsiitts för detta ändamål. Resursen bör av SÖ fördelas på ett tiotal skolor.
Riksförbundet Finska föreningar i Sverige och styrelsen för Finska
folkhögskolan i Sverige. Haparanda. har i en gemensam skrivelse stiilld till
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Svniges och Finlands regeringar anmält att under'klitlet för Finska folkhögskolan i Haparanda per den I juli 1984 uppgick till totalt ca 900000 kr.
Skolan befinner sig således i en mycket brydsam ekonomisk situation.
Skolans huvudman Riksf1.:.irbundet Finska föreningar i Sverige har p{i grund
av sin egen dåliga ekonomi inte forutsiillningar all tiiåa det uppkomna
underskottet. Om inte skolan tillförs resurser måste frågan om skolans
fortsatta existens ta' upp till prövning. Riksförbundet och skolans styrelse
anhiiller om alt de b;°tda regeringarna tillsammans ger ett bidrag om 900000
kr. till skolan.
Jag iir för min del beredd att föresl~t att Finska folkhögskolan i Sverige,
Haparanda. ges ett särskilt bidrag i form av en engtmgsanvisning om
450000 kr.. utgörande svenska statens andel. för all diirigenom meka
hiilften av underskottet. Jag finner det angeliiget att den finskspråkiga
hefolkningen i Sverige iivcn fortsiittningsvis ges möjligheter till folkhögskolestudier vid en finshprilkig skola i Haparanda. Genom denna engängsanvisning och med hiinsyn tagen till det fiirbiit1rade extra bidraget
som ges till Samernas folkhögskola i Jokkmokk och Finska folkhögskolan i
Haparanda fr. o. m. innevarande budgetår hedömer jag att skolan i fortsättningen skall kunna bedriva verksamhet utan extraordiniira insatser frän
staten.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att
1. godkänna att Id nya självstiindiga folkhi."igskolor ffi.r inrättas,
.., godkiinna att den genomsnittliga lärarlönen beräknas enligt årslönen i lönegrad L 13 ålderstilläggsklass 6,

3. godkänna vad jag har förordat om folkhögskolans undervisningsvolym,
4. godkänna vad jag har förordat om kvalificerad musikundervisning vid folkhögskola.

5. bemyndiga regeringen att - i den mån arbctsmarknadsskiil så
påkallar - medge att vissa kurser för arbetslös ungdom anordnas
p[1 folkhögskolor,
6. hemyndiga regeringen all - i den man arhetsmarknadsskäl så
påkallar - utfärda hestiimmelser om beräkning av ekvveekor för
studerande med siirskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa som genomgår folkhögskolekurs.
7. godkänna vad jag har förordat om korta <inpassningskurser för
vuxendöva.
8. godkänna vad jag har förordat om statsbidrag för kulturarbctarcs
vistelse och medverkan vid folkhögskola,
9. till Bidrag rill dr(ficn m· fi1/khiig.1kolor

111. 111.

för hudgetftret

1985/86 anvisa ett förslagsanslag av 462 744000 kr.
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C 7. Bidrag till viss central kursverksamhet
1983/84 lJ tgift
1984/85 Anslag

33 000000
34 000000

1985/86 Förslag

35000000

Statsbidrag ges fr. o. m. budgetåret 1970/71 till löntagarorganisationerna
för deras centrala kursverksamhet enligt heslut av statsmakterna itr 1970
(prop. 1970: 35. SU 107. rskr 273). Vidare ges statsbidrag till central
kursverksamhet inom Lantbrukarnas riksförbund. Sveriges fiskares riksförbund samt Sveriges hantverks- och industriorganisation-Familjeföretagen.
Enligt hestiimmclserna i förordningen ( 1970: 272l om statsbidrag till viss
central kurs verksamhet <omtryckt 1983: 269. ändrad senast 1983: 817) skall
bidragsberättigad kurs omfatta minst fem kursdagar eller. i fråga om kurs
som inom en för kursdeltagarna sammanh?11len uthildningsgimg uppdelas
på flera kurstillfällen (delkurser). sammanlagt minst fem kursdagar. Vidare
skall kurs för att vara bidragsberättigad till inte ohetydlig dd avse utbildning i allmänna ämnen som samhällskunskap. nationalekonomi. psykologi.
svenska, matematik eller produktionsteknik.
Bidragen ges i form av ett årligt fast bidrag till varje organisation.
Beloppens storlek bestäms av regeringen.

Skolöverstyrelsen
Prisomräkning 2 380000 kr.
lJ nder budgetåret 1983/84 omfattade den centrala kursverksamheten
1112 kurser. 6395 kursdagar och 27355 kursdeltagare.
I avvaktan på erfarenheter fr<ln organisalionernas sätt all disponera sina
bidrag efter de nya bidragsreglcrna utg{ir skolöverstyrelsen (SÖl från oförändrad volym under LB-perioden.
Sammanfattningsvis föreslår SÖ
att till Bidrag till viss central kursverksamhct för budgetäret 1985/86
anvisas ett anslag av 36 380 000 kr.

Föredragandens övcn·ägandcn
Anslaget hör räknas upp med I 000000 kr. till totalt 35000000 kr.
Anslaget bör i sin helhet finansieras genom medel som inflyter från
vuxenutbildningsavgiften.
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Jag hemställer att regeringen förcslär riksdagen att
I. godkänna att 35 000 000 kr. av de medel. som tillfaller stats verket
genom vuxenutbildningsavgiften för budgetaret 1985/86, används till att finansiera anslaget,
., till Bidrag till 1·is.1· central kursvcrkswnhet för budgetåret 1985/86
anvisa ett anslag av 35000000 kr.

C 8. Bidrag till kontakttolkutbildning
1983/84 Utgift I
1984/85 Anslag 1
I 985/86 Förslag 1

3063435
3500000
3 700000

1 Avser merkostnader för kontakttolkuthildningen. Därutöver utgår medel till kostmiderna under an~lagen Bidrag till studieförbunden m. m. och Bidrag till driften av
folkhögskolor m. m.

Medlen disponeras av skolöverstyrelsen (SÖ) för bidrag enligt förordningen (1977: 46 Il om statsbidrag till kontakttolkuthildning (ändrad senast
1984: 312) samt förordningen (SÖ-FS 1978: 165) om ersättning för rese- och
inackorderingskostnadcr samt crsiittning för förlorad arbetsförtjänst för
deltagare i kontakttolkuthildning m. m. <ändrad SÖ-FS 1984: 97).
Från anslaget bestrids kostnader för kontakttolkutbildning. framtagning
av studiemateriel, administrativa och pedagogiska merkostnader för anordnarna samt information.
Utbildning anordnas inom fem huvudområden, socialtolkning, sjukvårdstolkning, arbetsmarknadstolkning, arbetsplatstolkning och rättstolkning. För undervisning i studiecirklar ges ett särskilt statsbidrag med
53 kr. per studietimme. Ett särskilt statsbidrag med högst 1,1 lärartimmar
för elev och kursvecka utgår för undervisning i änmeskurs på folkhögskola. Under innevarande budgetår får verksamheten omfatta högst
180000 studietimmar. Utbildningen av tolkar för arbetsplatstolkning får
utgöra högst 40 % av det sammanlagda antalet studietimmar.

Skolöverstyrelsen
Prisomriikning 479000 kr.
Sammanfattningsvis föreslar SÖ
att det studiesociala stödet till deltagare i kontakttolkutbildning räknas
upp till vuxenstudiestödets nivå
samt att till Bidrag till kontakttolkutbildning anvisas ett förslagsanslag
av 4 078 000 kr.
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överväganden

Jag förordar att det särskilda bidraget för undervisning i studiecirklar
höjs från 53 kr. till 54 kr. .50 öre per studietimme.
För studiemateriel och pedagogi~kt utvecklingsarbete beräknar jag
249 .500 kr. och för administration och pedagogiska merkostnader för anordnarna 133 .500 kr.
För information beräknar jag 1.51 200 kr.
Bidraget till inackordering'ikostnader vid folkhögskolestudier bör höjas
från högst 161 kr. per dygn till högst 166 kr. per dygn. Resekostnadsersättningen vid folkhögskolekurs bör höjas från högst 168 kr. till högst 183 kr.
per kurstillfälle. Ersättning för förlorad arbetsförtjänst vid folkhögskolekurs bör höjas från högst 180 kr. till högst 185 kr. per dygn samt vid
deltagande i studiecirkel från högst 31 kr. till högst 32 kr. per timme.
Totalt beräknar jag under detta anslag ett medelsbehov av 3 700 000 kr.
Jag kommer senare att under anslaget D 12. Utbildning för kultur- och
informationsyrken anmäla att jag har för avsikt att senare föreslå regeringen att för riksdagen vid 1984/8.5 års riksmöte lägga fram en proposition
rörande tolk- och översättningsservice. I det sammanhanget kommer även
vissa frågor rörande kontakttolkutbildningen att behandlas.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Bidrag till kontakttolkuthildning för budgetåret 198.5/86 anvisa ett förslagsanslag av 3 700000 kr.
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D. HÖGSKOLA OCH FORSKNING
Vissa anslagsfrågor
För rescrvationsanslagen till grundlaggande högskoleutbildning samt
forskning och forskarutbildning har universitets- och högskoleämbetet
(UHÄ) begärt en prisomräkning med 8.5 %. Jag har i enlighet med vad som
tillämpats för motsvarande ändamål för statsbudgeten i övrigt beräknat 6.1
CJ·(;. för samtliga utgiftsslag utom för bokinköp diir jag har beräknat en
prisomriikning om 12.9 %. I löneomräkning har UHÄ för reservationsanslagen till grundläggande högskoleutbildning. till fakulteterna samt till temaorienterad forskning begärt 168224000 kr. Jag har beräknat 164072000
kr. för följande avtal m. m.:
Avtal 1983-07-07 om anställningsvillkor för vissa statliga läkare m. fl.
(ABL 1983).
Avtal 1983-12-13 om beräkning och utbetalning av förmåner för tjiinstemän som omfattas av ABL för tid fr. o. m. den I januari 1984, m.m.
Avtal 1983-12-14 om lönegradsuppflyttning m. m. för vissa tjänster.
Avtal 1983-12-06 om löner fr. o. m. den I januari 1984.
Regeringsbeslut 1984-02-23 om inrättande av vissa personliga tjänster.
Avtal 1984-04-17 om beräkning och utbetalning av avlöningsförmåner
för tid fr. o. m. januari 1984 m.m.
Avtal 1984-05-10 om beräkning och utbetalning av avlöningsförmåner
för tjänstemän som omfattas av ABL för tid fr. o. m. den I januari 1984
m.m.
Lokala löneförhandlingar L-ATF.
Vad avser medel för lokala löneförhandlingar (L-ATFJ har jag tagit
hänsyn till att högskoleenheterna föregiiende år har fått en viss överkompensation. Jag vill här erinra om att externa finansiärer skall svara för
samtliga personalkostnader som uppstår i samband med den av dem
stödda verksamheten.
Efter förslag från regeringen har riksdagen bemyndigat regeringen. eller
den myndighet regeringen i sin tur bemyndigar. att medge överföringar
mellan anslag på statsbudgeten och mellan anslagsposter som har underställts riksdagen. Della har bl. a. varit nödvändigt för att erforderliga
resurser för hamlikappåtgärder skall kunna disponeras på det sätt riksdagen beslutade om i enlighet med förslag i budgetpropositionen 1981 (prop.
1980/81: 1()0, bil. 12. UbU 20. rskr 246). För att samma ordning för disposition av resurser för nämnda åtgärder skall kunna gälla iiven i fortsättningen
behövs ett bemyndigande av denna art. Regeringen bör därför föreslt1
riksdagen alt lämna ett motsvarande bemyndigande för budgetåret
1985/86.
De förslag som myndigheterna har fört fram i sina anslagsframställningar
och i kompletterande anslagsframställningar och som inte behandlats i det
följande har jag med hänsyn till det statsfinansiclla liiget eller av andra skäl
inte tagit upp.

,,
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Vid mina ställningstaganden i det följande vad gäller tjänster som professor anges den lönegrad som gäller i december 1984, i avvaktan p{1 den
överföring av bl. a. dessa tjänster till ny löneplan som följer av avtal om
löner 1984/85 för statstjänstemän m. Il. (ALS 1984/85).

Sammw(/i1tt ning a1· hudget_fi'irslai: .fhr hiigsk11/e11thild11ing
Medlen för grundläggande högskoleutbildning kommer vid bifall till
mina förslag att fördelas på följande sätt.

Afedel .fi'ir grundlii1,:gande hiigsku/('f1thild11i11g h11d1,:etäret 1985186
Milj.kr.

Anda mal
Uthildning för tekniska yrken
Utbildning för admini:;trativa, ekonomiska och sociala yrken
Uthildning för vårdyrken
Utbildning för undcrvisningsyrken
L:tbildning för kultur- och informationsyrkcn
Lokala och individuella linjer och enstaka kurser
Gemensamt

h.'i8

3:!9
h5h
757
189
378
l.'i
2982

Summa

Medel fiJr 1,:r1111dliig1,:ande hiigskole111hildni11g hudget<lret 1985186
Hög~koleenhet

m. m.

Regionstyrcbcn i Stockholm
Universitetet i Stockholm
Tekniska högskolan i Stockholm
Karolinska institutet
Högskolan för liiraruthildning i Stockholm
Konstnärliga högskolor i Stockholm
Regionstyrelsen i Uppsala
Cniversitetct i Uppsala
Högskolan i Eskilstuna/Västerås
Högskolan i Falun/Borlänge
Högskolan i GllvleiSandviken
Högskolan i Örebro
Regionstyrelsen i Linköping
Universitetet i Linköping
Högskolan i Jönköping
Regionstyrelsen i Lund/Malmö
Universitetet i Lund
Högskolan i Halmstad
Högskolan i Kalmar
Högskolan i Kristianstad
Högskolan i Växjö
Regionstyrchcn i Göteborg
universitetet i Göteborg
Chalmers tekniska högskola
Högskolan i Borås
Högskolan i Karlstad
Högskolan i Skövde
Regionstyrelsen i Umeå
Universitetet i Umeå
Högskolan i Lulet1
Högskolan i Sundsvall/Härnösand
Högskolan i Östersund
Kl>mmunal högskoleutbildning m. m.
Ej fördelat
Summa

~ilj.

98
91
165

124
123
92
88
185

14
16
20

52
,.,,.,
162
74
334

27
18

38
83
263
1:!4
:!l
38
47
139
74
27
13
196

185
2982

kr.
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Budgetförslaget i det fliljande inneb~ir a!t totalt omkring 4.5 miljarder kr.
ställs till förfogande för grundläggande högskoleutbildning m. m. inom
utbildningsdcpartementch verksamhetsområde. Fördelningen av detta belopp framg~tr av följande tabell.

/\.-ft'dl'I för w1111dliigga11de hii1-:skole11thildni111-: inom 11tbildningsdeparte111e111ets i·erksamhetsomräde
Ämlamal

Milj. kr.

Högskolan
- grundläggande högskoleutbildning
- lokalkostnader
- utrustning
- centrala och regionala myndigheter

2 982
1238
200
103
4523

Summa

Sammanj{Wning
m.m.

111·

hudgl'~fi"irslag

.for forskning och forskarutbildning

Medel för forskning och forskarutbildning kommer vid bifall till mma
och statsrådet Ingvar Carlssons förslag att fördelas på följande sätt.

Medel för forsk11in1-: och forskarutbildning under _tlikultet.1·ansla1-:en fördelade på orter
Högskoleenhet m. m.
Universitetet i Stockholm
Tekniska högskolan i Stockholm
Karolinska institutet
Högskolan för lärarutbildning i Stockholm
Universitetet i Uppsala
Universitetet i Linköping
Universitetet i Lund
Universitetet i Göteborg
Chalmers tekniska högskola
Universitetet i llmeä
Högskolan i Luleå
Ej fördelat
Summa

Milj. kr.
201
126
164

'.!92

87
337
213
111

161
40
21

1755

Medel.för forskning ochforskaruthildnin1-: fördelade pä fakulteter (motsi·. J
Ändamål
Humanistiska fakulteterna
Teologiska fakulteterna
Juridiska fakulteterna
Samhällsvetenskapliga fakultt:tcrna
Medicinska fakulteterna
Odontologiska fakulteterna
Farmaceutiska fakulteten
Matematiska-naturvetenskapliga fakulteterna
Tekniska fakulteterna
Temaorienterad forskning
Gemensamt
Summa

Milj. kr.

173
13
17
'.!02
455

51
17
41 I
.W9

17
66
1821
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l\fcdel.fiir ii1·rig .forskning under 11rhild11i11gsdeparte1110lf1'/.I' h11rnd1i1e/.
Anda mal

Milj.kr.

Forsknin~sråd m. m.
Övri)!t fo~skningsstöd
· - europeisk forskningssamvcrkan
- forskningsinstitut m. m.
- kungl. biblioteket m. m.

Summa

159
50

57
KSO

Hemställan

Med hiinvisning till vad jag har anfört hemställer jag att regeringen
fört!slår riksdagen
att hemyndiga regeringen att hesluta om överl'öringar mellan anslag
för högskolan i enlighet med vad jag har förordat.

Centrala och regionala myndigheter för högskolan m. m.
D I. Universitets- och högskoleämbetet
1983/84 utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

76088 863
84 143 000
88917000

Universitets- och högskoleämhetet ( U HA l är central förvaltningsmyndighet för de statliga högskoleenheterna med undantag för Sveriges lantbruksuniversitet. UHA är dessutom central förvaltningsmyndighet för de
övriga myndigheter som regeringen bestämmmer. För UHÄ gäller förordningen ( 1976: 702) med instruktion för universitets- och högskoleämbetet.
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l:kri1knad iindring 1985/86
Universitetsoch hnl!skok;imhetc-t

Föredraganden

24.'i

l'crsu111il

4

A11s/11g

I. Fi.irvaltningskostnadl."'r
Lokalkostnader. f
3. Drift. underhiill och
utvc<;kling av data>ystem för antagning av
studerande, f
4. l!tvc..:kling m. m. av
lokala system för
studiedokumentation.
statistik och antagning
5. Högskoleprov
6. Centralt utvecklingsarbcte och personalutbildning m. m.
7. Forskning om högskolan
8. Revisionskontor
9. Besvärsniimnd 1
10. Engangsanvisningar
1

+2919000
'JI 000

+ 1408000
92000

5490000

-

130000

-

190000

3 (147000
3176000

+2056000
+ 369000

+
+

69000
87000

9583000
4940000
2909000
203000

- 377000
+ 135 000
+ 169000
- 203 000
+3 332000

+ 367000
2000
+ 130000
- 203 000
+3200000

84143000

+8179000

+4774000

4tl623 000
7 572000

1 l:ksvärsnämnden for högskoleutbildning har överWmnat anslagsframställning över
vilken UHÄ avgivit yttrande.

U11i1·ersitets- och högskolciimhetef
Ändringsförslagen innebär i korthet följande.
I. Pris- och löneomräkning 6 311 000 kr ..
2. medel för longitudinell samhällsvetenskaplig forskning beräknas under anslaget D 30. Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet
(-150000 kr.).
3. medel för hesvärsnämnden för högskoleutbildning beräknas under
annat anslag <-203 000 kr.).
4. ökad medelsanvisning för utveckling m. m. av lokala system för studiedokumentation. statistik och antagning<+ 2 056 000 kr.),

5. engångsanvisning för flyttning, inredningskomplettering och ny telefonviixel ( + 3 332 000 kr.),
6. U HÄ bör undantas fran tillämpning av huvudförslaget vad gäller
besparingar. En besparing enligt huvudalternativet motsvarar enligt U HÄ
ett belopp av 1802000 kr. En si1dan besparing skulle enligt LI HÄ ske
genom en minskning av förvaltningskostnaderna med 512 000 kr. och
UHÄ:s kostnader tör den centrala personalutbildningen med 1290000 kr.
Sistnämnda besparing hör enligt UHÄ medföra en övergång till avgiftsbeläggning av denna utbildning.
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1'"öredragandcns överväganden
Vid heriikning av anslaget har huvudfiirslagct tilliimpats.

UHA har i sin anslagsframstiillning föreslagit att hesparingen enligt
huvudförslaget till övervägande del - 1 290 000 kr. - skall göras på medel för
central personalutbildning. UHA riiknar härvid med en avgiftsbeläggning
av denna utbildning. Enligt min mening kan det i och för sig finnas skiil för
att avgiftshelägga en del av den centrala personalutbildningen. Denna frf1ga
hör emellertid diskuteras åtskilt från frågan om storleken av de medel som
stär till förfogande för personaluthildning inom högskolan. Jag vill i detta
sammanhang erinra om vad jag i prop. 1984/85: 57 om ny arbets- och
tjiinsteorganisation för lärare i den statliga högskolan (s. 38) anfört om
hehovet av utbildningsinsatser för bl. a. arbetsledarna pä institutionsnivi1 i
samband med genomförandet av lärartjänstreformen. Med hänvisning hiirtill anser jag det inte lämpligt att nu minska de totala resurserna för
personalutbildning i den omfattning som U HA har föreslagit. Vid mina
heriikningar har jag därför tagit ut större delen av besparingen enligt
huvudförslaget på anslagsposten I samt en mindre del på anslagsposterna
4. 5 och 6.
I anslagsframställningen har U HA föreslagit en väsentlig ökning av
medlen under anslagsposten Utveckling m. m. av lokala system för studiedokumentation. statistik och antagning. Ökningen är föranledd hl. a. av
kostnader för utveckling av ett nytt system för studiedokumentation. av
UHÄ benämnt LADOK. I en särskild framställning har U HÄ bl. a. underställt regeringen riktlinjer och förslag for det nya systemet. Beredningen av
detta ärende är ännu inte avslutad. Jag har därför vid min anslagsberiikning
för niista budgetår endast beräknat en ökning av anshtg~posten som svarar
mot en pris- och löneomräkning av nuvarande medel för iindamålet.
I enlighet med UHA:s förslag ri"iknar jag här med en minskning av
anslagsposten Forskning om högskolan med 150000 kr. med hänsyn till att
vissa kostnader för longitudinell samhiillsvetenskaplig forskning inte
liingre skall bekostas fr[rn denna anslagspost. Jag vill hiirvid erinra om vad
statsrådet Ingvar Carlsson tidigare har anfört härom under avsnittet Longitudinell forskning.
I sin långtidsbedömning har U H Ä aktualiserat konsekvenserna av en
fortsatt tillämpning av huvudförslaget för plancringsperioden och diirvid
redovisat vilka vcrksamhe1er som enligt UHA:s uppfattning bör komma i
fr~1ga. UH Ä har diirvid pekat pft att besparingar av den storlek som det blir
fråga om mt1ste innebära en amhitionssiinkning ocks;1 vad giiller hl. a.
arbetet med utbildnings- och forsknings planering. Bl. a. skulle. enligt
UHA. en fortsatt minskning av resurserna i denna del pilverka möjligheterna att ge planeringshercdningarna ett tillfredsställande underlag för sitt
arbete. En besparing av detta slag hiir. anför UHA. föreg{is av en utredning av formen för UHA:s arbete att i niira kontakt med högskolorna och
det omgivande samhället planera utbildning och furskning.
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Jag delar UHÄ:s uppfattning att en fon~att minskning a\' verkets resurser kommer att påverka också arbetet med planering m.:h utveckling av
utbildning~- och forskningsresurserna. Det är därför naturligt att överväga
olika alternativ i fråga om ambitionsnivå och former för denna del av
verkets arbete. Häri innefattar jag då samverkan med olika intressenter
inom och utom högskolan. Jag räknar därför med att UHÄ i niista års
anslagsframstiillning lämnar ett underlag för ytterligare överväganden härom.
I en särskild framstiillning har UHÄ lagt fram förslag om en ny organisation. Flirslagct innebär i korthet att UHÄ i stället för sju byr[1er får en
organis<ttion med fyra byriier, nämligen byrän för utbildning och forskning,
utredningsbydn. antagningsbyrtin samt byrån för förvaltnings- och personafarenden. Vidare föreslås att inom UHÄ skall finnas tre fristående
enheter, niimligen verksledningssekretariat och informationssekretariat
samt revisionskontor.
UHÄ:s föreslagna nya organisation innebiir att antalet byråer minskas.
En ökad rörlighet uppnås också i användandet av resurser för utredningsoch icke sektorsbundet planeringsarbete. Enligt min mening är den förordade förändringen ändamålsenlig också i det perspektiv jag nyss har angett. Jag avser därför att återkomma till regeringen med förslag till ändring
av UHÄ:s instruktion i enlighet härmed.
Som framg{ir av min tidigare redovisning har jag beräknat medel för
besvärsnämnden under anslaget A I. Utbildningsdepanementet.
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till
(84143000

+ 4 774000==) 88917000 kr.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslär riksdagen
att till U11i1·<·rsitel.I'- och hiigskoleiimhctct för budgetåret 1985/86
anvisa ett förslagsanslag av 88917000 kr

D 2. Regionstyrelserna för högskolan
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

12 479 223
12 166000
12584000

Regionstyrelserna för högskolan har till uppgift att planera och samordna den grundläggande högskoleutbildningen i resp. högskoleregion. främja
denna utbildnings forskningsanknytning samt svara för friigor som är gemensamma for td eller nera högskoleenheter. Verksamheten regleras i
förordningen ( 1977: 458l med instruktion för regionstyrelserna for högsko-

Prop. 1984/85: 100

Bilaga 10

lltbildningsdepartementet

255

Ian Uindrad 1980: 1100). Regionstyrelserna skall enligt instruktionen ilrligen inkomma till universitets- och högskoleiimbetet (lJ HÄ J med sina förslag till anslagsframstLillningar.
1984/K'i

Anslag

Bcriiknad i1mlring 1985186
LI niversitctsoch högskole-

Fört:JraganJen

~imhetct

I. FörvaltningskostnaJer
" LukalkostnaJcr

10714000
1452 000

~I 0~2000

5X 100

+360000
+ 58000

12 166 000

+I 110100

+418000

U11ii·ersitl'ls- och hiigskoleiimhetet
.Ändringsförslagen innehiir i korthet följande.
I. Pris- och löneomräkning 570 100 kr.
2. Medel för inköp och drift av persondator med utvecklad funktion för
ordbehandling vid regionstyrelserna i Stockholm. Uppsala. Lund/Malmö
och Göteborg t + 540 000 kr.).

Föredragandens övcn·äganden
Vid beräkning av anslaget har ett begriinsat huvudförslag tifömpats för
att undvika alltför negativa effekter för de smä myndigheter det här iir
fråga om. Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till
(12166000 + 418000=) 12584000 kr.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Regitmstyrclserna .fi"ir hiigskolan för budgetåret 1985/86 anvisa ett förslagsanslag av 12 584 000 kr.

D 3. Redovisningscentralerna vid universiteten
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 förslag

I 000
I 000

Genom anslaget regleras inkomster och utgifter för sex redovisningscentraler. en vid vart och ett av universiteten. Till redovisningscentralerna är
knutna samtliga högskoleenheter inom universitets- och högskoleämbetets
verksamhetsområde samt vissa andra statliga myndigheter. Vcrksamht:ten
bedrivs under inseende av riksrevisinnsverket. Redovisnings(;entralerna
beslutar i samråd med berörda myndigheter om taxor för sina tjänster. Var
och en av redovisningsccntralerna iir sjiilvtinansierad.
Unii·asitets- och hiigs/.:oleiimhctct föresbr att anslaget förs upp med
oförändrat belopp.

Prop. 1984/85: 100

Bilaga 10

Uthildningsdcpartementet

256

Fiiredragandens övenäganden

I enlighet med universitets- och högskoleiimbetets förslag hör anslaget
för niista budget{ir föras upp med uföriindrat belopp.
Jag hemstiiller att regeringen förcslar riksdagen
att till Redol'isnin1::scn11ralcrna 1·id 1111il'asireren för budgetåret
1985/86 anvisa ett förslagsanslag av 1000 kr.

D 4. Datorcentralen för högre utbildning och forskning i Stockholm
1983/84 utgift
1984/85 Anslag
198.S/86 Förslag

1000
1000

Under anslaget redovisas inkomster och utgifter för verksamheten vid
Stockholms datorcentral för högre utbildning och forskning. Centralen iir
knuten till regionstyrelsen för Stockholms högskoleregion och gemensam
för universitetet i Stockholm, tekniska högskolan i Stockholm och karolinska institutet samt försvarets forskningsanstalt.
U11i1·asircrs- och hiig.1ko/eiimhercr föreslår att anslaget förs upp med
oförändrat belopp.

Föredragandens överväganden

I enlighet med universitets- och högskoleämbetets förslag bör anslaget
för niista budgetilr föras upp med oförändrat belopp.
Jag hemstiiller att regeringen föreslår riksdagen
att till Datorce111rale11 .f("ir hiigrc 11thi/J11i11g och Ji1rsk11i11g i Srock/10/m för budgetäret 1985/86 anvisa ett förslagsanslag av I 000 kr.

D 5. Lokalkostnader m. m. vid högskoleenheterna
1983/84 utgift
19l<4/85 Anslag
1985/86 Förslag

I 024466426
1 069 892 000

1 238036000

Från anslaget bestrids inncv•mmde budgetår utgifter för lokalhyror,
briinslc. ly~e och vatten samt övriga kostnader för fastighetsJriften vid de
st<ttliga högskoleenheterna inom utbildningsdepartcmentets vcrksamhetsomräde. Institutet för internationell ekonomi. kungl. biblioteket. statens
psykologisk-pedagogiska bibliotek och Nordiska institutet för samhällsplanering.
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Vidare bestrids från anslaget kostnader för viss med fastighetstjänsten
sammanhängande service vid universiteten. tekniska högskolan i Stockholm. Chalmers tekniska högskola samt högskolan i Luleå.
1984/85

Beräknad ändring 1985/86
lJ nivcrsitetsoch högskoleämbetet

Fiiredraganden

Utgificr
Lokalhyror
Kostnader för viss med
fastighctstjänsten sammanhängande service

Inkomster
Upplåtelse av lokaler m. m.

Nellotllgifl

I 106692000

3 200000

+ 147984000
+

160000

+ 147984000

+

160000

I 109892000

+148144000

+148144000

40000000

- 20000000

- 20000000

I 069892000

+168144000

+1611144000

Universitets- och lu>Rskoleämhetet
Ändringsförslagen innebär i korthet följande.
I. Prisomräkning och ökade kostnader på grund av planerad lokalutbyggnad. 147984000 kr..
2. pris- och löneomräkning för viss med fastighetstjänsten sammanhängande service. 160000 kr..
3. reviderad beräkning av inkomsterna för lokalutnyttjande vid viss
externfinansierad forskning ( - 20 000 000 kr.).
4. UHÄ uppskattar besparingarna under detta anslag till följd av minskning av utbildningsplatserna under tiden fram t.o.m. budgetåret 1989/90 till
sammanlagt 16 milj.kr.

Föredragandens övenäganden
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag för nästa budgetår
anslaget till (I 069 892 000 + 168 144 000= J I 238 036 000 kr.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Lokalkostnader m. m. rid högskoleenheterna för budgetåret
1985/86 anvisa ett förslagsanslag av I 238036000 kr.
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D 6. Vissa tandvårdskostnader
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

70943 133
133600000
140455000

Detta anslag avser den tandvård som bedrivs i anslutning till den odontologiska utbildningen och forskningen vid karolinska institutet (enheten vid
Huddinge) samt universiteten i Lund, Göteborg och Umeå. Vidare utgår
från anslaget vissa medel till de statliga tandtekniker- och tandsköterskeskolorna samt till ersättning åt tandsköterskepraktikanter.
Anslagsfiirdelning
1984/85

Heräknad ändring 1985/86
Universitetsoch högskoleämbetet

Föredraganden

Anslag

Ut#ifter
Lönekostnader
Övriga förvaltningskostnader
Bruttoutgift

Uppbördsmedel
Patientavgifter m. m.

99 389526}

+7447000

+6855000

133600000

+7447000

+6 855 000

28 835000

of.

of.

34210474

Anslagsframställning har avgivits av universitets- och högskoleämbetet
(UHÄ).
Ändringsförslagen innebär i korthet följande.
Ändamål
I.
I. I

u

Pris- och löneomriiknin1:
Prisomräkning
Löneomräkning

Summa under I

3.
3.1

Konsek1•enser ai· tidiRare
fa11ade bl'slut
Minskat antal platser på
tandläkarlinjen i Malmö

Kostnad budgetåret
1985/86 (tkr.)
+2009
+6728
+8737

-1290

Summa under 3

-1290

Summa totalt

+7447

UHÄ hemställer
att under anslaget D 6. Vissa tandvårdskostnader för budgetåret 1985/86
anvisas 141047000 kr.
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Föredragandens iivcrväganden
Jag har för universitetet i Lund beriiknat en minskad medelstilldelning
budgetåret 1985/86 med 1290000 kr. till följd av minskat antal platser på
tandliikarlinjen i Malmö.
Besparingar under förevarande anslag till följd av minskat antal platser
pfi tandliikarlinjen vid universiteten i Göteborg. Lund och Umeå lprop.
1983/84: 40. UbU 21) kommer jag att beräkna under anslaget D 10. Utbildning för vårdyrken. UHÄ bör i anslagsframställningen för budgetiiret
1986/87 redovisa hur besparingen skall fördelas på resp. anslag.
Jag beräknar medel enligt sammanställningen och hemstiiller att regeringen föreslår riksdagen
att till Vissa ta11d1·ärdsk11st11ader för budgetåret I98'i/86 anvisa ett
reservationsanslag av 140455000 kr.

D 7. Vissa särskilda utgifter inom högskolan m. m.
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

Reservation

45114462
14 340000
10550000

4240971

Från anslaget bestrids hl. a. kostnader för internationalisering av högskoleutbildningen.

A 11.1·lai.:.1:fiirdcl11i11g
1984/85

An slagspust

Hcriiknad ändring I 985!8fi
U nivcrsitetsoch högskoleiimbctet

I. Till universitets- och
högskoleämbetets disposition
~
Vi~sa kostnader för
lokal antagning
3. Utveckling och försöksvis drift av övcrbrvggande kun;er och
byggnadsutbildning
4. Engängsanvisning for
biblioteksresurscr
5. Till regeringens disposition
fi. Lärarsam verkan

rfi-

Föredraganden

4 775000

+ 239000

- 116000

590000

uf.

of.

:?. 685 ouo

+ 134000

+ 334000

4000000

-4000000

-4000000

2 290000

of.
+I 000000

8000

14340000

-2627000

-3790000

R1i11e/.1c: S. :?.69 tabellen Verkstadsindu5trilinjen under Karlstad resp. Summa Star:
30 resp. 210. Rättat till: 15 resp. 195. lkssutom iir totalsumman r;ittad fran
6903 till 6888
Riittdsc på riittelse: S. :?.69. tabellen Verkstadsindustrilinjen under Karlstad resp.
Summ<t Slttr: l.'i resp. 19~ Riittat till: 30 resp. 210. Dessutom är
totalsumman riittad frän 6888 till 6903
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hii~.1·/.;o/eiimhetet

,Ä,,ndringsförslagen innebär i korthet följande.
I. Pris- och löneomräkning + 373 000 kr.,
2. minskning av anslaget motsvarande 1984/85 firs engi"ingsanvisning för
bihlioteksresurser.
3. medel att användas som stimulansbidrag vid li1rarsamverkan mellan
högskoleenheter. t.ex. tjänster gemensamma för flera högskolor, växeltjänstgöring av lärare vid mindre och större högskoleenhet, gemensam
studierekior för en utbildning inom en region. regelbundet återkommande
studiedagar för regionens lärare inom ett ämne.

Föredragandens överväganden
För innevarande budgetilr har bl. a. beräknats I 058000 kr. under anslagspos!en Till regeringens disposition. vilket belopp motsvarade en
minskning av anslaget D 8. Utbildning för tekniska yrken. Minskningen
var föranledd av att antalet studerande på driftteknikerlinjen och driftingenjörslinjcn vid universitetet i Lund endast uppgick till hälften av det
planerade. Då rekryteringen till driftpersonalutbildningen i Lund nu har
förbättrats avsevärt kommer jag vid min anmälan i det följande av nämnda
anslag att beräkna en ökning med 1058000 kr. för denna utbildning. Jag
räknar här med en minskning av anslagsposten Till regeringens disposition
med motsvarande belopp (-1 058000 kr.). Vidare beräknar jag en ökning av
medlen under anslags posten (+I 050 000 kr.).
I prop. 1983/84: 115 om gäststuderande i högskolan. som helt nyligen
behandlades av riksdagen ( UbU 1984/85: 3, rskr 20), tog jag bl. a. upp
frågan om särskilda kurser i svenska. anpassade för finsktalande studerande. Jag aviserade därvid ett uppdrag till UHÄ att utarbeta förslag till
sadana kurser. Kostnaderna för kurserna. om de kommer till stånd. bör
nästa budgetår bestridas från anslagsposten Till regeringens disposition.
I nämnda proposition anförde jag vidare att Sverige borde ta emot
utländska studerande dels för kortare studier. dels för längre utbildning
inkl. svenskundervisning. Mina förslag i propositionen avsåg det senare
slaget av utbildning. Beträffande kortare studier på främmande språk
framhöll jag att detta är en smidig och effektiv form för att ta emot
studerande, särskilt om det kan räknas in i den enskildes reguljära utbildning. Jag hänvisade också till att Europarådets organ för högskolefrågor.
the Standing Conference on University Problems. arbetade med en rekommendation av just denna innebörd.
Mot denna bakgrund föreslår jag att medel nu sätts av för att ytterligare
stimulera det intresse som finns hos svenska högskolor att erbjuda kortare
utbildning på främmande språk. Medlen bör användas för att täcka i första
hand utvecklingskostnader. inte driftkostnader. Jag har i mina beräkningar
av detta anslag tagit upp medel för detta ändamål under anslagspostcn Till
universitets- och högskoleämbetets disposition (+I 00 000 kr.).
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I propositionen föreslog regeringen att det i den nya prcparandutbildningcn skall finnas 300 platser för giiststuderandc. Jag vill nu anmiila. att
riksdagen har beslutat att det i etapp 2 av preparandutbildningen skall
finnas också 300 platser för invandrarstudcramk <jfr. UbU 3 s. 6 ITJ.
Medelsanvisningtn avseende preparandutbildningen enligt mina här framlagda förslag omfattar 300 platser för gäststuderande fördclade pä de sex
orter som riksdagens beslut anger. Jag räknar med att föerkomma till
regeringen i denna fråga.
Under nämnda anslagspost har jag beräknat en ökning av bidraget
till Sveriges förenade studentkårer från 130000 kr. till 200000 kr.
(+70000 kr.).
Under anslaget H 6. Bilateralt nordiskt kultursamarbete m. m. kommer
jag i det följande att beräkna mcdel för högskolesamarbcte iivcr Kvarken.
Medel för detta ändamål har undcr innevarande budgctiir bcstridits frtin
anslagsposten Till universitcts- och högskobimbetets disposition. Jag har
d~irför räknat med en minskning a\' denna an slagspost ( -- 145 000 kr.).
Vidare har jag räknat med en ytterligarc minskning av anslagsposten
(-370000 kr.).
Under anslagsposten Utveckling och försöksvis drift av överbryggande
kurser och påbyggnadsutbildning har jag beräknat medel för ytterligarc en
fördjupningskurs i arbetsterapi ( + 200 000 kr.). Jag iiterkommcr till denna
fråga vid min anmälan av anslaget D 10. Utbildning för vilrdyrken.
Vid mina beräkningar av anslaget har jag dels gjort pris- och löneomräkning ( + 363 000 kr.), dels minskat anslaget med belopp motsvarande
innevarande budgetårs engångsanvisning för biblioteksresurser ( 4000000 kr.).
Universitets- och högskoleämbetet (UHÄ) har föreslagit att särskilda
medel anvisas under en överg<lngsperiod som stimulansbidrag för regional
liirarsamverkan mellan de mindn: högskolcenheterna och resp. universitet.
I likhet med UHÄ finner jag en sådan samverkan betydelsefull. Jag är dock
inte beredd att förorda något medelstillskott för den. Emellertid förutsätter
jag att denna för alla parter angelägna och v~irdefulla samverkan kan
prioriteras inom ramen för tillgängliga medel och erinrar här också om
mina förslag i prop. 1984/85: 57 om ny arbets- och tjänsteorganisation för
lärare i den statliga högskolan (s. 32) beträffande l~irartjänster gemensamma för flera högskoleenheter.
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till
( 14 340 000 - 3 790000= l I0 550 000 kr.

Hemställan

Jag hemställer att rcgeringen föreslår riksdagen
att till Vissa särskilda 11tg!fia inom högskolan 111. m. för budgetårct
1985/86 anvisa ett rescrvationsanslag av 10550000 kr.
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Grundläggande högskoleutbildning
D 8. Utbildning för tekniska yrken
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

547811333
605 521 000
658 341000

Reservation

5875 244

Detta anslag avser grundläggande utbildning för tekniska yrken vid de
statliga högskoleenheterna inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde. Under anslaget beräknas medel för allmänna utbildningslinjer och
påbyggnadslinjer inom sektorn.
Ans/agsförde/ning
Högskoleenhet/ändamål

n1. m.1.2 ..~.4

Stockholms hiigskolerl'gion
Universitetet i Stockholm
Tekniska högskolan i Stockholm
Uppsala hövkoleregion
Universitetet i Uppsala
Högskolan i Eskilstuna/
Västerås
Högskolan i Falun/Borlänge
Högskolan i Qävle/Sandviken
Högskolan i Orebro
Li11kiipi11gs högskoleregion
Universitetet i Linköping
Högskolan i Jönköping

1984/85

Beräknad ändring 1985/86
Universitetsoch högskoleämbetet

Föredraganden

26038000
153350000

+ 2 2:!5000

+ 1114000

+ 16056000'

+ 11650000

35 859000

+ 3 897000

+ 3380000

+

3586000
1694000
684000
I 212000

+
+
+

66294000
I 357000

+

317 000
130000
89000
104000

+

+
+
+

951000
84000
39000
60000

+ 8421 ooo~
879000

+ 7033000
+ 824000

Lund/Malmö högskoleregio11
Universitetet i Lund
Högskolan i Kalmar
Högskolan i Växjö

101584000
7710000
I 168000

+ 10619000'
+ 898000
+ 248000

+ 9557000
+

575 000
64000

Göteborgs högskoleregio11
Universitetet i Göteborg
Chalmers tekniska högskola
Högskolan i Borås
Högskolan i Karlstad

18947000
115447000
2717000
I 433 000

+ I 244000
+ 12444000'
+ I 506000

+
+
+
+

993000
8 130000
I 915 000
I 010000

Umeå höi?skolcregion
Universitetet i Umeå
Högskolan i Luleå
Högskolan i Sundsvall/
Härnösand
Vissa kurserfår aktiv
Utgift

.~jöper.rn11al

+

306000

+

89:!000
+ 5173000'

+ 1509000
+ 4205 000

7 793 000

+ 1418000

+

789000

I 7.'i5000

+

+

88000

15 895 000
40998000

605 521000

88000

+66954000s

+52820000

Anslagsframställningjämte komplettering härav har avgivits av universitets- och högskoleämhetct !UHÄl.
Sammantaget innebär ändringsförslagen följande.
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Kostnad
budgetåret
1985/86
(tkr.)

1
I. I
1.2

Pris- och /iineomriikning
Prisomräkning
Löneomräkning

+ 9967
+26703
+36670

Summa under I

3
3.1

3.2
3.3
3.4
3.5

Konsehenser av ridigare hesllll
4-åriga linjer
Enl. BP 82
Enl. TB I 82/83
TB I 82/83 upphör
Enl. BP 83
Enl. BP 84
3-åriga linjer
TB I 82/83 upphör
Enl. BP 83
Sjö- och driftutbildningar
Enl. prop. 1978179: 71
Yrkesteknisk högskoleutbildning, enl. BP 84
Textil- och konfektionstekniklinjen. en!. BP 84

+
+
+

Alremaril· I
Biologlinjen, US. UL
Väg- och vattenbyggnadslinjen, CTH
Gemensamma funktioner

Sum11w under 4
5
5.1
5.1.1
5.1.2

5.U
5.1.4

5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.6. I
5.6.2
5.6.3
5.6.4
5.6.5
5.6.6
5.7
:'i.8
5.9
5.10
5.11
5.12

+

488
488

+ I 012
+

+

746
882

+20062

Summa under 3
4
4.1
4.2
4.3

+

8534
6176
6176
6046
2842

( - 30 npl)
(- 20 npl)

-

306
204
610

(- 50 npl)

-

I 120

+
+

747
374

-

187

+
+

374
374

Alremati1· 2
Yrkesteknisk högskoleutbildning
(+ 30 npl)
Plast- och gummiindustrilinje, HJ
!+ 30 npll
Linje för underhållsteknik, HKs
Sa~tidig indragning av platser på sågverks(- 15 nplJ
industrilinjen. HKs
Varjeårsintag på:
( + 30 npll
Byggnadsindustrilinjen. CTH
( + 30 npll
Verkstadsindustrilinjen, CTH
Pappers- och pappersmasseindustrilinjen. Förlängning av
linjen från 40 till 60 poäng
Omklassificering av civilingenjörslinjernas längd till 180 poäng
(+ 30 npl)
Industriell ekonomilinjen, CTH
(+ 21 npll
Teknisk fysik-linjen, UU
Omdisponeringar
Utökning av data- och elektronikområdet
(+ 30 npl)
Elektroniktekniklinjen. KTH
( + 30 npll
Maskintekniklinjen !datainriktning), KTH
(+ 30 nplJ
Datatekniklinjen. ll Li
(+ 30 npll
Datatekniklinjen. UL
( + 50 npl)
Elektrotekniklinjen, CTH
(+30npl)
Datatekniklinjen. HLu
1+ 15 npll
Textil- och konfektionstekniklinjen. HB
(+ 29 npll
Matematikerlinjen, ULi, HV, UG
( + 30 npl)
Datavetenskapliga linjen. L'S
(+ 12 npl)
Fysikerlinjen. UU, UL
(+ 10 nplJ
Kemistlinjen. UL
L.Jtbildning inom området fastighetsförvaltning.
(+ 30 npl)
Okning av lantmäterilinjen

+
+

0
0
306
214
0

+
+
+
+
+
+
+
+

600
600
600
600
I 000
600
441
296
747
122
102

+

488

+
+

+
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Kostnad
hudgctilrct
l9851K6
(tkr.)

).13
5.14
).15
5.16

Piihyggnadslinje
Samhällsplanering, KTH
I+ 30 npl)
Kvalitet/iikad genomströmning civilingenjörslinjerna
Gemensamma funktioner
Gemensamma funktioner. bibliotek

O

+ 1400
hlO

S11mm11 under 5

1-1512 npll

+ 1034
+ 10222

Summa 6

(+462 npll

+66 954

1
US=univcrsitetet i Stockholm. KTH=tekniska högskolan i Stockholm. Ull=univcrsitetet i Uppsala. U Li= universitetet i Linköping. HJ = hiigskolan i Jönköping.
UL=1mivcrsitetet i Lund, HY=hiigskolan i Yiixjö, UG=univcrsitctet i Göteborg.
CTH=Chalmers tekniska högskola. Hl:l=högskolan i l:loras. HKs=högskolan i
Karlstad, l·ILu=högskolan i Lulcii.
" N pi= nybörjarplatser.
' BP=hudgetproposition.
'TB=tilläggsbudget.
' Inkl. komplcttcramk anslagsframställning.
0 Inkl. pris- och löneomräkning samt konsekvenser av tidigare beslut.

UHA hemställer att
I. en allmiin utbildningslinje. plast- och gummiindustrilinjen, 60 poäng,
inrättas den I juli 1985,
2. en allmiin utbildningslinje. underhållsteknikerlinjen, 60 poäng. inrättas den I juli 1985.
3. en påhyggnadslinje, samhällsplanerarlinjen. inrättas den I juli 1985.
4. arkitektlinjen och samtliga civilingenjörslinjer omklassificeras till 180
poäng den I juli 1985.
5. pappers- och pappersmasseindustrilinjen förlängs till 60 poäng

fr. o. m. den I juli 1985,
6. planeringsramar fastställs i enlighet med UHÄ:s förslag,
7. under ett reservationsanslag D 8. Utbildning för tekniska yrken for
budget[iret 1985/86 anvisas 672 475 000 kr. med angiven fördelning på anslagsposter.
Älvsborgs läns landstingskommun har kommit in med en skrivelse rörande anställning av personal från Textilinstitutet i Borås. UHÄ har yttrat
sig i ärendet den 24 maj 1984.
Högskolan i Borås har kommit in med en skrivelse om övertag av
utrustning från Textilinstitutet i Borås och vissa personalfrågor i anslutning härtill. Samma fråga har även tagits upp i en skrivelse Min Älvsborgs
läns landstingskommun.
Sveriges Civilingenjörsförbund har överlämnat en skrivelse om omklassificering av civilingenjörsuthildningen.
Sveriges förenade studentkårer har i en skrivelse pekat pft behovet av en
kartläggning av arbetsmarknadens behov av tekniskt utbildad arbetskraft.
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J.'örcdragandens Ö\'ervägandcn
Konsekl'enscr ar tidi[:arc hcs/111

När jag har beräknat medelsbehovet till följd av förändringar a\' antalet
nybörjarplatser på tre- och fyraåriga linjer budgct~tren 1982/83-1984185 har
jag utgått från den beräkningsmodell avseende kostnaderna per uthildningsplats som har tilliimpats under senare år. Niir det gäller konsekvenser
av tidigare beslutad ökning av antah:t nybörjarplatser i yrkesteknisk högskoleutbildning och på textil- och konfektionstekniklinjen har jag följt
universitets- och högskoleiimhetets ( U H ÄJ förslag (+I 628 000 kr.).
Di111('fl.1·ionl'l"i11t::sfrclgor m .m.

Civilingenjörsutbildningen har genomgätt stora föriindringar undt:r de
senaste åren bilde vad beträffar innehföl och dimensionering. Det totala
antalet nyböi:jarplatser har ökat kraftigt även om vissa linjer har fatt
vidkännas nedskiirningar.
Dagens behov av civilingenjörer är mycket stort inom vis~a områden.
Den kapacitetsutbyggnad som har kommit till stånd får effekt pä examinationen först framemot år 1990. Sveriges Civilingenjörsförbund har nyligen
redovisat en undersökning som tyder pä att efterfrågan på civilingenjörer
kommer att vara stor även i fortsättningen.
Enligt min mening iir det angeläget att det görs en planmässig inventering av behovet av olika typer av civilingenjörsuthildning med utgångspunkt i situationen på arbetsmarknaden. Möjligheten att rekrytera lärare
och studerande är också av avgörande betydelse. Jag utg~ir fd.n att UHÄ
kommer att redovisa ett mera lfmgsiktigt planeringsunderlag i nästa anslagsframställning. Behovet av ett underlag av detta slag är särskilt stort
inom data- och elektronikområdet där vi f.n. upplever en mycket stark
efterfrågan från berörda industriers sida och diir det iir angeläget att. bl. a.
genom omfördelning inom den totala kapaciteten för civilingen_iiirsuthildning. söka tillgodose denna efterfrågan. Av intresse i sammanhanget är
självfallet den studie av teknikerbehovet som på regeringens uppdrag
kommer att utföras av lngenjörsvetenskapsakademin.
För nästa budgetår foreslfir jag att antalet nybörjarplatst:r i civilingenjörsutbildningen ökar med 157. För att möjliggöra en satsning pä data- och
elektronikområdet är det nödvändigt att minska antalet platser pf1 andra
utbildningar där behovet på arbetsmarknaden inte förviintas bli lika ~lort.
Således förordar jag att 89 nybörjarplatser fördelas om thin andra linjer
inom sektorn. Härtill kommer omfördelning av 20 nybörjarplatser vid
tekniska högskolan i Stockholm (KTHI i enlighet med UHÄ:s förslag.
Fördelningen av platser på linjer och högskoleenhet framgi'1r av följande
tabell.
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Linje

Högskoleenhet'

Arkitektlinjen
Datatekniklinjen

CTH
ULi
UL
HLu
KTH
CTH
KTH
HLu
CTH
KTH
KTH

Elektrotckniklinjen
-" Farkosttekniklinjen
Geotcknologilinjen
Industriell ekonomilinjen
Maskintckniklinjen (CAD-CAM)
Teknisk fysik-linjen

Ändring av
planeringsramar
-

+ 30
+ 30
-- 15
10
+ 30

+ 30
+ 20
+ 21
26

KTH
CTH
HLu
UL

-" Geovetarlinjen

15

+ 30
+ 30
+ 30

uu

-" Väg- och vattenbyggnadslinjen

266

8
20
15

+142
1

KTH= tekniska högskolan i Stockholm. UU= universitetet i lippsala. ULi=
universitetet i Linköping. UL= universitetet i Lund, CTH= Chalmers tekniska
högskola, HLu= högskolan i Luleå.
Planeringsramar för sektorn för utbildning för tekniska yrken budgetåret 1985/86
l!tbiklning~linje/poang

Stock-

Vppsala

holm

Eskils-

Faluni

tuna1

Horlangc

Vi!ster;'b

Gi..ivlci
Sand-

Örei,ro

Linköp mg/

viken

Norr·

köping

a) Arkitektlinjen. 160
Datatekniklinjen, 160
Driftingcnjörslinjen, 11 80
Driftteknikerlinjen, 80
Elektrotekniklinjen.160
Farkosttekniklinjen, 160
Geoteknologilinjen, 160
Industriell arbetsmiljölinjen, 160
Industriell ekonomilinjen. 160
Kemitekniklinjen, 160
Lantmäterilinjen, 160
Maskinteknikerlinjen. 80
Maskintekniklinjen. 160
Materialtekniklinjen, 160
Miljö- och hälsoskyddslinjen. 120
Produktionsteknikerlinjen. 80
Radiokommunikationslinjen, 60
Samhällsbyggnadstekniklinjen, 160
Sjöingenjörslinjen. 11 40
Sjökaptenslinjen. 11 40
Styrmanslinjen. 80
Teknisk fysik-linjen, HiO
Teknisk fysik- och
elektrotckniklinjen, 160
Textilingenjörslinjen. 80
Textil- och konfektionstekniklinjen. 80
Väg- och vattenbyggnadslinjen. 160
Yrkeshygienikerlinjen. 11 60

60 1
60 1
30 1
60 1
235 1
90 1

120
60

30

188

120 1
70 1
280 1
90 1

120

30

1Z0 1

120
180

120 1

Jönköping
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Jag kommer i det följande att förorda att antalet nybörjarplatser på
datavetenskapliga linjen ökas ( + 30 platser). Vidare kommer jag att ta upp
en ökning av antalet nybörjarplatser i yrkesteknisk högskoleutbildning
(+ 75 platser) och på textil- och konfektionstekniklinjen ( + 15 platser).
Mina förslag avser även en ny kortare teknisk utbildning ( + 90 platser) och
en neddragning av sjöbefälsutbildningens dimensionering (-81 platser).
Mina förslag till planeringsramar redovisar jag i det följande. Därvid
anges planeringsram per linje och högskoleenhet (a) eller per sektor och
högskoleenhet tillsammans med beräkningsunderlaget i form av beräknad
antagning per linje och högskoleenhet inom parentes (b).
Omk/assificering av c'il'ilingenjör.s- och 11rkitek1111bi/clninge11

UHÄ föreslår att civilingenjörsuthildningens och arkitektuthildningens
nominella längd skall anges som 180 poäng i stället för 160 poäng fr. o. m.

C tbi ldning~lin_icipoang

1.undi

Kol·

r-.faJmo

mar

va,jö

Göteborg

Ho rås

Karl-

Umeå

Lult:ä

~tad

Sund~-

Summa

vall/

Harno!o.and

a) Arkitektlinjen. 160
Datatekniklinjen. 160
Driftingenjörslinjen, 11 RO
Drifucknikerlinjcn. 80
Elektrotekniklinien, 160
Farkosttckniklinjcn. 160
Geoteknologilinjen. 160
Industriell arbetsmiljölinjen. 160
Industriell ekonomilinjen. 160
Kemitekniklinjen. 160
Lantmäterilinjen. 160
Maskinteknikerlinjcn. 80
Maskintekniklinjen, 160
Materialtekniklinjen. 160
Miljö- och h~ilsoskyddslinjen, 120
Produktionsteknikerlinjen, 80
Radiokommunikationslinjen, 60
Samhällsbyggnadstekniklinjen. 160
Sjöingenjörslinjcn. 11 40
Sjökaptenslinjen. 11 40
Styrmanslinjen. 80
Teknisk fysik-linjen. 160
Teknisk fysik o.:h
clektrotekniklinjen. 160
Textilingenjörslinjen. RO
Textil- och konfektionstekniklinjen. 80
Väg- och vattenbyggnadslinjen. 160
Yrkeshygienikerlinjen. 11 60

45
90
30
60
156

60

30 3
120'
30·'
60 3
230'

30

135
480
90
390
621
90
30

30

30

90
60

60'
100 3

125
30
118

60'
200 3

0
115

62

62

3()
30

30

90

0

30

30

30
24
24
60
67

24 3

15
24
0

48'
60·'
100'

60
120 3

63
96
120
407
lRO
15

15'

90
25

24R
345
70
90
833
90

60

30

360

:!5
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tun~

Gi.iVk!

Orchrn

SanJ-

Va:-.tcr~i. ...

viken

I.in1-.urmg!
Nutr-

JonJ...optng

kop1n~

Yrkntd.nisku li1!i<T"
Byggnadsindustrilinjen. 60
30'
Elektronikindustrilinien. 60
Fonlonstckniklinjen: 60
Grafisk industri-1.injen, 60
30 1
I .ivsmcdebindustrilinjen. bO
Papper•- och pappcrsmasseindustrilinjen. 60
Plast- och gummiindustrilinjen. (10
Proccssindustrilinjen. 60
Styr- och reglertckniklinjen. (i()
St:ilindustrilinjcn. 60
St1gverksindus1rilin.ien. 60
Textil- och k<>nfcktionsindustrilinjen. 60
Tr~iindustrilinjen. nO
U ndcrhållsteknikerlinjcn. 60
Verkstadsimlustrilinjen. (i(}
bl l.liologlinjen, 120
Biotekniklinjen. 40
Datavetenskapliga linjen. 160
Fiskcvårdslinjcn. 80
(30)~
Fvsikcrlinjen: 120
127)~
Cicovetarllnicn. 120
172)~
Kemistlinjen. 120
160)~
Matematikerlinjen. 120
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()

30

30

()

()

30

30

30

0

168)
( 12!

( 18)

(60)

130)

l·Bl

( 12)

!40)
148)
155)

mn

326

98

den 1 juli 1985. Syftet med ändringen är främst att öka genomströmningen
och att bättre anpassa utbildningen till den medianstudietid som nu gäller
men också att göra den lättare jämförbar med motsvarande utbildningar
utomlands. Utbildningens innehåll och examensfördringar förutsätts vara
oförändrade. Vidare förutsiitts omklassificeringen kunna genomföras inom
oförändrade ekonomiska ramar.
För egen del vill jag anföra följande.
Den svenska civilingenjörsutbildningen har vid internationella jämförelser visat sig vara av mycket god kvalitet. Det tar emellertid liingre tid än
tidigare för de studeramk att gå igenom uthildningen. Mfmga avbryter
också sina studier. Det iir viktigt att analysera och komma till riitta med
sådana prohlem i utbildningen. problem som ocksfi finns inom andra utbildningslinjer i högskolan.
UHÄ framhåller att det är tveksamt om enbart omklassilicering kan leda
till en ökad genomströmning. Jag delar denna tveksamhet. Utbildningsinnehåll. studieuppläggning och urvalssystem är faktorer som mt1ste heaktas
i detta sammanhang. Enligt vad jag har erfarit kommer UHÄ också att
undersöka de två förstnämnda faktorerna medan tillträdesutredningen
(U 1983: 03, Dir 1983: 58) arbetar med regler om behörighet. urval m.m.

(2())
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Lulc~1

SunJ.,.

Summ;.1

v;il!;

"ti.l<l

hlll"):!

Hamn..;and

frke.1·1d.;11isk11 linjer"
Byggnadsindustrilinjen. 60
Elt:ktronikindustrilinjcn. 60
Fordonstekniklinjcn. ()()
Grafisk industri-linjen. 60
Li\·smcdclsindustrilinjcn. 60
Pappers- och pappersmasseindustrilinjen. 60
Pl<1st- och gummiindustrilinjen. 60
Prncessindustrilinjen. 60
St yr- och reglertekniklinjen. 60
St;ilindustrilinjen. 60
Sagverksinduslrilinjcn. 60
Textil- och konfektionsindustrilinjen. 60
Triiindustrilinjen. 60
U nderhällstcknikcrlinjen, 60
Vcrkstadsindustrilinjen. 60

30-'

30'

30
30

30''

30
30
()

()

0
30

30'

60

30

0

()

30

o"

30-'
157) 4 h

(30)
30

60 111

30

30

(36)
(10)
(30)

10) 4 "
126)4h

(2{))

(2{))4h

(10)

(4())4h
(45)4b
188

(24)

161

ar.

ll.J8~!8h.

P~ih~·ggnadshnjl!.

Enligt min uppfattning är det principiellt vanskligt att besluta om en
förlängning med utgångspunkt i enbart de reella studietiderna utan närmare analys av berörda utbildningars innehåll. Jag är därför inte beredd att nu
biträda UHÄ:s förslag.
Jag går nu över till frågor som rör vissa utbildningslinjer.

Uthi/dning inom data- och elektronikområdet
Innan jag lägger fram mina förslag rörande utbildning inom data- och
elektronikområdet vill jag lämna en kortfattad översikt över hur manga
studerande som utbildas i dag.
Antalet nyhörjarplatser i civilingenjörsutbildning med anknytning till

30
210

314
'')

~-

116)

(31)

Tckr11ska hl1g'.'llWlan i Stockholm.

~
· Av..,,r Alnarp.
1
' .A.v..,l..'r ~h1rkarvd
: A vs•:r Skelleflei't..
11
Anli.tg.ning till ncrtalct linjer sker var tredje tt:rmin. Har anges anli.tkl nyhorJ<..trplat!'>Cf budg.c-tart't
~ Av~cr Karb.kruna.
10
JO 1 Lulc;'i. 01.:h _,()i Skclicftcii.
11

()

0

::: Uni\·cr:-.itelcl i S101.:kholm.
~ (halmcr:-. tekm~ka hO!?skola.
4
" Universitetet i Gtitehorg. Ant;.u:~ning. varwnnat

:ii Llniv~rsitctcl i Gutehor~.

60
0

30

hl Biologlinjen. l:!O
05.l
(10)
Biotekniklinjen. 40
Datavetenskapliga linjen. 160
Fiskevärdslinjen. 80
(351
Fysikerlinjen. 120
(20)
Geovetarlinjen. 120
{35)
Kemistlinjen. 120
(40)
Matematikerlinjen. 120
Planeringsram för linjer cnl. bl 215
Summa
1

0

16

120
0
166
117
253
281
1283
6903
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data- och dektronikområdet iir C<t 1800. dvs. närmare hiilften av det totala
antalet nybörjarplatser. Ökningen har varit ca 50 r;:;:.. under de senaste fyra
iiren. Datautbildning förekommer iiven inom det matematisk-naturvetenskapliga området. Här bör ntimnas matematikerlinjens datalogigrcn med ca
80 nybörjarplatser och datavetenskapliga linjen med 90 nybörjarplatser.
Även fysikcrlinjcn har inslag av data och elektronik. Sedan budgetilret

1982/83 har också lokala linjer inom data- och elektronikområdet utvecklats kraftii:;t. F. n. finns 17 1viH1riga linjer med sammanlagt ca 400 nybörjarplatser. Satsningar har ocks{i gjorts på fortbildning och vidareutbildning.
b[ide i form av.enstaka kurser och uppdragsutbildning.
För samtliga utbildningar som jag nu har tagit upp gäller att de senaste
ttrens mycket kraftiga ökning av utbildningskapacitetcn ännu inte har
hunnit slä igenom p{1 arbetsmarknaden i nämnviird omfattning.
UH.Ä. har föreslagit att antalet nybörjarplatser i civilingenjörsutbildning
mcJ anknytning till data- och elektronikområdet ökas med 200 nästa budgetftr. Enligt U HÄ kriivs det särskilda resurser härför utöver de schablonbelopp som hittills har tillämpats vid kapacitetsökningar i civilingcnjörsutbildning.
Bristen på kvalificerad personal inom data- och elektronikområdet är en
internationell företedse. Bristen går inte att avhjälpa på kort sikt. Jag
anser dock att kraftiga ansträngningar måste göras för att fortsätta den
redan påg{1ende kompetensuppbyggnaden inom området. Den nu föreslagna ökningen innebiir problem främst när det gäller lokaler och utrustning.
För egen del har jag därför stannat för att antalet nybörjarplatser bör öka
med 180. Hiirav hör 89 nybörjarplatser fördelas om från andra civilingenjörslinjcr i enlighet med vad jag har förordat inledningsvis.
För egen Jel utgår jag i från att utbyggnaden av data- och elektronikomrt1det iir s[1 högt prioriterad av berörda högskoleenheter att dessa är beredda att vid behov fördela om medel för detta ändamål. Jag är diirför inte
beredd att tillstyrka UHA:s förslag om särskilda medel.
Jag går nu över till frågan om ett elektronikcentrum i Kista.
Ett "'Program för elektronikcentrum·· har utarbetats i samverkan mellan
företrädare för statliga organ. Stockholms kommun och elektronik- och
datainJustrin. Förslaget har behandlats i kommunstyrelsens planeringsberedning och remitterats till ett stort antal instanser. Stockholms kommun
har i januari 1983 presenterat förslaget för företrädare för regeringen.
Regionstyrelsen för Stockholms högskoleregion har utarbetat en egen
rappl)rt .. Förstärkning av utbildning inom dataelektronikområdet i Stockhohm högskoleregion ... vilken har överlämnats till regeringen i februari

19X4. Regionstyrelsen har hemställt att regeringen beaktar behovet av att
snabba och omfattande insatser kommer till stånd inom utbildningsomrfidet i regionen.
För~laget innebär i korthet att landets forsknings- och utbildningsinsatscr inom data- och elektronikområdet koncentreras till elektronikcentrum i
Kista.
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Vad avser utbildningen föreslås elektronikcentrum innehålla dels en
kommunal utbildningsenhet på gymnasial och eftergymnasial nivå inom
områdena mikroelektronik, datateknik och dels cn högskoleinstitution som
svarar för en ny tvåårig eftergymnasial utbildning. påbyggnadsutbildning
för civilingenjörer, fortbildning och vidareutbildning för yrkesverksamma
tekniker samt forskarutbildning. Härutöver föreslas elektronikcentrum innehålla ett forskningsinstitut som innefattar det nuvarande Institutet för
mikrovågsteknik samt ny verksamhet inom mikroelektronik och datateknik.
• Förutom nyss nämnda verksamheter har diskuterats att även förlägga
civilingenjörsutbildning till Kista. i första hand specialiseringsinriktningar
inom clektrotekniklinjcn. Starka önskemål härom har förts fram av företrädare från data- och elektronikindustrin.
Huvuddelen av de aktuella förslagen kan genomföra~ efter beslut av
regionala och lokala utbildningsmyndigheter. Jag har också erfarit att
åtgärder redan har vidtagits på flera punkter. Jag skall här ta upp projektets
allmänna betydelse samt vissa frågor där regeringens medverkan aktualiseras.
Jag vill först framhålla att jag ser mycket positivt på det initiativ som har
tagits från näringsliv och myndigheter att i samverkan skapa ett centrum
för utbildning och forskning inom detta nyckelområde i vår industriella
utveckling. Riksdag och regering har under de senaste åren gjort stora
satsningar inom data- och elektronikområdet på de högskoleenheter som
har civilingenjörsutbildning, satsningar som på alla berörda orter har resulterat i uppkomsten av ny elektronikindustri. Jag anser det angeläget att gå
vidare i detta avseende vad gäller i:Jåde utbildning och forskning på olika
orter.
Otvetydigt har Kista möjlighet att utvecklas till ett mycket betydelsefullt
utbildnings- och forskningscentrum inom elektronikområdet. Chefen för
industridepartementet kommer senare i dag att ta upp denna fråga från
forsknings- och utvecklingsutgångspunkter. För min del ser jag positivt på
möjligheterna att förlägga också civilingenjörsutbildning till Kista. I första
hand kan det bli fråga om att förlägga kurser och eventuellt studieinriktningar i de avslutande arskurserna av civilingenjörsutbildningen vid KTH
till Kista. Jag har då räknat med att elektronikindustrin är villig att ställa
bl. a. utrustning till förfogande samt att några statliga kostnader för investeringar i Kista inte skall bli aktuella.
I vilken omfattning civilingenjörsutbildning kan anordnas i Kista blir
naturligtvis beroende av den totala dimensioneringen på sikt av data- och
elektronikutbildningarna i landet och vilken andel som kommer att kunna
förläggas till KTH. Som jag har nämnt inledningsvis räknar jag med att ett
underlag för bedömning av dessa frågor skall presenteras av UHÄ i anslagsframställningen för budgetåret 1986/87. Jag utgår från att man i det
sammanhanget prövar förutsättningarna för en utbyggnad i Kista i enlighet
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med vad jag har anfört. Bl. a. är det önskvärt att klarlägga vilket behov av
lokaltillskott inom KTH:s nuvarande område som en fortsatt utbyggnad av
antalet platser på de berörda linjerna kan komma att aktualisera. För min
del är jag beredd att ge hög prioritet åt insatser som syftar till att genom
utbyggnad och förstärkning av resurserna vid KTH möjliggöra att samverkan mellan högskola och industri kommer till stånd i Kista. Jag avser att ta
initiativ till fortsatta diskussioner med berörda parter i detta syfte.
I samband med mina förslag om utbildning inom data- och elektronikområdet vill jag även ta upp frågan om en ökning av antalet nybörjarplatser på
datavetenskapliga linjen. Denna linje är förlagd till universiteten i Uppsala
och Linköping. Utbildningskapaciteten i Uppsala utökades med 30 nybörjarplatser innevarande budgetår. UHA har åter föreslagit att datavetenskaplig utbildning skall anordnas även i Stockholm.
I prop. 1983/84: 100 <bil. 10. s. 28) pekade jag på de möjligheter till
systematisk fördelning av arbetsuppgifter och resurser som bör finnas i
Stockholm - Uppsalaomriidet när det gäller utbildning och forskning. Mot
denna bakgrund iir jag inte heller i år beredd att tillstyrka förslaget om
datavetenskaplig utbildning i Stockholm.
Universitetet i Umeå har föreslagit att datavetenskapliga linjen skall
förläggas till Umeå. Jag anser det angeläget att sådan utbildning kommer
till stånd även i Norrland och förordar därför att datavetenskapliga linjen
med 30 nybörjarplatser förläggs till universitetet i Umeå budgetåret
1985/86.

Uthildning inom området fastighets- och

hostad.~förl'<iltning

På uppdrag av regeringen har UHÄ utarbetat förslag till högskoleutbildning inom området fastighets- och bostadsförvaltning. U HÄ har ännu inte
redovisat sina ställningstaganden i sin helhet. Jag avser att återkomma till
regeringen i denna fri\ga.

Industriell ekonomi-linjen
UHÄ har föreslagit att industriell ekonomi-linjen vid Chalmers tekniska
högskola får ytterligare 30 nybörjarplatser nästa budgetår. Enligt min
mening är det angeläget att fler civilingenjörer utbildas inom detta område.
Jag biträder därför förslaget.

Sam/ziillsplaneringslinjen (pähyggnadslinje) m.m.
l prop. 1983/84: 100 (bil. 10. UhU 20. rskr 346) tog jag upp frågan om en
påbyggnadslinje i samhällsplanering förlagd till KTH. Jag fann det då inte
möjligt att bereda ekonomiskt utrymme för en sådan linje. Om berörda
myndigheter kunde redovisa förslag till hur utbildningen skulle kunna
finansieras inom ramen för befintliga resurser var jag dock beredd att
pröva frågan igen.
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Enligt KTH går det inte att bestrida hela kostnaden för samhällsplanerarlinjen inom de resurser som KTH disponerar. LiHÄ föreslår trots detta
att linjen inrättas den I juli 1985 och att KTH ytterligare undersöker
finansieringsfrågan. Utbildningen bör enligt UHÄ starta först i januari
1986.
Enligt min mening kan beslut om att inriitta samhällsplanerarlinjen inte
fattas innan frågan om linjens finansiering är helt löst. Jag är därför inte
beredd att biträda förslaget.
I detta sammanhang vill jag nämna att chefen för bostadsdepartementet
avser att återkomma till regeringen med förslag till riksdagen om en ny
plan- och bygglag. Det kan finnas anledning att i samband härmed uppmärksamma frågor om innehållet i arkitekt- och samhiillsplanerarutbildningarna.

Sjöhefälsuthildning och driftpersonalu t bildni n~
Genom beslut i augusti 1982 tillkallade regeringen en kommitte
(U 1982: 08, Dir. 1982: 66) med uppdrag att pröva frågan om sjöbefälsutbildningens dimensionering och lokalisering. Kommitten har avgett betänkandet IDs U 1984: I) Sjöbcfälsutbildning - dimensionering och lokalisering.
Utredningsförslaget innebär inga förändringar av nu gällande förhållanden vad avser antalet nybörjarplatser eller utbildningsorter. I betänkandet
framhålls dock att det. med tanke på den stora osäkerhet som ligger i
bedömningen av handelsflottans behov av sjöbefäl. är nödvändigt att fortlöpande anpassa dimensioneringen av utbildningen.
I dag anordnas statlig sjöbefälsutbildning i Kalmar, Göteborg och Hiirnösand. Kornmitten har prövat fr[igan om sådan utbildning även i Stockholm. Utredningen anser dock att det har tillkommit alltför få nya omständigheter för att riksdagens beslut år 1979 om sjöbefalsutbildningens lokalisering (prop. 1978/79: 71, UbU 24, rskr 206) nu skall ändras. Den privata
sjöbefälsutbildningen vid Stockholms sjöfartstekniska skola bör därför
enligt utredningens bedömning läggas ner.
Utgångspunkten för förslaget att bibehålla den nuvarande lokaliseringen
har - förutom oförändrad dimensionering - varit att rekryteringen kommer att öka inom några år bl. a. till följd av de rekryteringsfrämjande
åtgärder som har påbörjats. Om dessa åtgärder inte leder till en ökad
studerandetillströmning eller om behovet av sjöbefäl minskar kraftigt föreslår utredningen att lokaliseringsfrågan tas upp på nytt. I det läget hör en
nedläggning av sjöbefälsutbildning övervägas, i första hand av utbildningen i Härnösand. För det fall sjöbefälsuthildningen läggs ner i Härnösand
föreslår utredningen att den ersätts med annan utbildning med motsvarande volym.
Utöver frågorna om dimensionering och lokalisering har utredningen
även behandlat de problem som hänger samman med rekryteringshascn för
18
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sjöhdälsuthildning och praktikutbildning for blivande sjöbefäl. dock utan
att lägga fram några särskilda förslag.
för egen del vill jag anföra följande.
Kommitten för sjöbefälsutbildningcn har ingående redovisat de faktorer
som hör ligga till grund för bedömningen av samhällets behov av sjöbefäl.
Jag anser det värdefullt att utredningen också har behandlat de problem
som hänger samman med rekryteringen.
Under de senaste 20 åren har den svenska handelsflottan mer än halverats och sjöfarten har fortlöpande förlorat marknadsandelar. Hara på den
korta tid som har g;ltt sedan utredningen avlämnade sitt betänkande har
antalet fartyg minskat ytterligare och därmed behovet av sjöbefäl. Osiikerheten om framtiden är stor då det saknas säkra prognoser för såväl den
svenska handelsflottans som världshandelsflottans utveckling. Detta herm
bl. a. på att sjöfartsniiringen karaktäriseras av stora konjunktursvängningar. som är svåra att förutse.
Av arbetsmarknadsstatistiken framgar att det i dag finns en viss arbetslöshet bland fartygsbefäl medan det tycks råda balans mellan tillgång och
efterfrfrgan på maskinbefäl. Mot bakgrund av de förhållanden jag nyss har
redovisat utgår jag frän att behovet av sjöbefäl under de n~irmaste åren
kommer att vara något lägre än f.n.
Ända sedan budgetåret 1980/81 har antalet obesatta nybörjarplatser i
sjöbefälsutbildningen varit högt. 2.S % eller mer. Situationen har inte förbättrats. Planeringsramarna för sjöbcfälsutbildningen måste därför bättre
anpassas till behovet av sjöbefäl och tillgången pil. studerande. Jag förordar
därför att antalet nybör:iarplatser minskas nästa budgetår enligt följande.

Linje

Antal nybörjarplatser

Styrmanslinjen
Maskinteknikerlinjcn
Radiokommunikationslinjen
Sjökaptenslinjen
Sjöingenjörslinjen

-24
- 6
-18

-24
- 9

Antalet nybörjarplatser i sjöbefälsutbildningen är 480 innevarande budgetår. Härav utnyttjas 363 platser. Enligt mitt förslag kommer utbildningen
budgetåret 198.S/86 att ha sammanlagt 399 nybörjarplatser.
Riksdag och regering har under en lång följd av år anvisat medel för
sjöbcfälsutbildning som sedan inte kommit till stånd. Enligt min uppfattning är det nödvändigt att förutom den nyss förordade nedskärningen av
antalet utbildningsplatser iiven effektivisera resursutnyttjandet. Det mest
ändam[1lsenliga sättet att genomföra detta på är. som jag ser det. att
begränsa antalet orter med sjöbefälsutbildning till två. Liksom utredningen
avvisar jag tanken på att anordna statlig sjöbefälsutbildning i Stockholm.
Jag delar också utredningens uppfattning att Härnösand i första hand hör
komma i fråga vid en eventuell nedläggning av utbildning på någon ort.
Mina skiil härför är följande.
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Sjöhefalsutbildningen i Hiirnösand är den minsta i landet. Rekryteringen
kommer sannolikt inte att förbiittras iivcn om antalet nybörjarplatser minskas pii andra orter. Utbildningen iir dyr i förhållande till det antal studerande som faktiskt utbildas. Till skillnad från vad som giiller t.ex. i Kalmar
finns det i Härnösand goda möjligheter att omedelbart ersiitta nedlagd
sjöbefälsutbildning med annan teknisk högskoleutbildning inom områden
som kan bedömas leda till ökad sysselsättning i Norrland både nu och pii
sikt. Exempel på sådan utbildning är drifttekniker- och driftingenjörsuthildning samt utbildning inom omri1det underhf11ls- och produktionsteknik.
Mot denna bakgrund förordar jag att sjöbefälsuthildningen Higgs ner i
Hiirnösand med utgången av budgefr1ret 1985/86. Jag förordar samtidigt att
driftteknikerutbildningen far ytterligare 30 nybörjarplatser vid högskolan i
Sundsvall/Härnösand och att den fortsatta planeringen inriktas pi1 att även
driftingenjörsutbildning skall förläggas dit. Härigenom blir det möjligt att
ta till vara en stor del av den liirarkompetens som f.n. finns inom sjöbefälsutbildningen i Härnösand. Vad gäller underhålls- och produktionsteknisk
utbildning återkommer jag i det följande.
Jag utgår från att någon antagning inte görs till maskinteknikerlinjen.
styrmanslinjen och radiokommunikationslinjen vid högskolan i Sundsvall/
Härnösand nästa budgetår. Övrig utbildning dvs. sjökaptenslinjen. sjöingenjörslinjen samt maskinistkurs A och skepparkurs A bör dock få anordnas till och med utgången av budgetåret I985/86. De sistnämnda kurserna
hör efter nedliiggningcn av sjöbefälsutbildningen i Härnösand i stället
bedrivas vid högskolan i Kalmar.
Vid min beräkning av mcdelshehovct niista budgetår har jag utgått från
att den grundläggande sjöbefälsutbildningcn genomförs i studerandegrupper om 30.
Jag går nu över till frågorna om rekrytering och praktik.
För tillträde till styrmanslinjen och maskintcknikerlinjen krävs bl. a.
kunskaper motsvarande vissa ämnen och ärskurser p[i den drift- och underhållstekniska linjen i gymnasie>kolan (Du-linjen). Detta innebär att
Du-linjen är avsedd att vara den huvudsakliga rekryteringsvägen till sjöbefälsutbildning. För att underlätta för sökande med annan utbildning finns
kompletteringskurser inom kommunal vuxenutbildning.
Det är endast den fartygstekniska grenen som är den egentliga rekryteringshasen för sjöbefälsutbildning. Antalet sökande till denna gren har
min\kat de senaste [iren. Till stor del sammanhilnger detta förhållande
sannolikt med nuvarande arbetslöshet bland manskap. Det finns därför en
tydlig risk för att antalet möjliga behöriga sökande till sjöbefälsutbifdning
blir otillräckligt.
Förslag om att vidga rekryteringsbasen för blivande sjöbefäl har diskuterats under de senaste åren. För egen del anser jag att de nuvarande
behörighet~reglerna utgör en spän- för manga elever som har goda förutsättningar för utbildningen och yrket. Fler linjer än Du-linjen såsom t.ex.
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naturvetenskaplig och teknisk linje bör därför bli behörighetsgrundande.
Jag avser att i annat sammanhang föreslå regeringen att ge UHÄ i uppdrag
att se över kraven på särskild behörighet för berörda linjer från de utgångspunkter jag nu har antytt.
För tillträde till styrmanslinjen och maskinteknikerlinjen krävs bl. a.
förpraktik. Riksdagen beslöt år 1980 att inrätta ett temporärt stöd till
praktikplatser på svenska fartyg (prop. 1979/80: 166. Tu 30. rskr 412).
Praktikstödet. för vilket har anvisats 20 milj. kr.. kommer att utgå t.o.m.
utgången av innevarande år. Trots detta är bristen på praktikplatser på
fartyg mycket stor och utgör en flaskhals när det gäller tillströmningen till
sjöbefälsutbildning.
UHÄ har med skrivelse i juni 1983 överlämnat en utredning rörande
praktikens organisation i sjöhefälsutbildningen. Skolöverstyrelsen har avgett yttrande i frågan. Enligt utredningsförslagen skulle Du-linjen förlängas
med en termin. varigenom kravet på förpraktik till sjöbefälsutbildningen
skulle kunna minskas. De statliga kostnaderna beräknas till ca 10 milj. kr.
per år. Det statsfinansiella läget medger dock inte att detta förslag genomförs.
Ett annat förslag har lagts fram av högskolan i Kalmar och tillställts
sjöfartsverket. Förslaget innebär att behovet av praktikplatser kan halveras genom att kravet på förpraktik reduceras och att även den grundläggande sjöbefälsutbildningen tillgodoräknas som praktik. En förutsättning härför är att det kontinuerligt finns tillgång till navigerings- resp. maskinrumssimulatorer i sjöbefälsutbildningen.
Breddad rekrytering och en lösning av praktikplatsfrågan är av avgörande betydelse om sjöbefälsutbildning skall kunna bedrivas i önskvärd omfattning. Enligt vad jag har erfarit av chefen för kommunikationsdepartementet har sjöfartverket under hand redovisat en principiellt positiv inställning till förslaget från högskolan i Kalmar. Ärendet behandlas f.n.
inom verket som också samråder med berörda fackliga organisationer. För
egen del är jag beredd att medverka till att förslaget genomförs genom att i
det följande beräkna medel för en maskinrumssimulator.
Teknisk fysik-linjen

U HÄ har föreslagit att teknisk fysik-linjen vid universitetet i Uppsala får
ytterligare 21 nybörjarplatser nästa budgetår för att en strålningsvetenskaplig gren skall kunna komma till stånd inom linjen. Jag biträder förslaget.
Textil- och

konfektionstekniklit~ien

I enlighet med riksdagens beslut vid 1981/82 års riksmöte (prop.
1981/82: 100 bil. 12, UbU 24. rskr 312) inrättades textil- och konfcktionstekniklinjen den I juli 1983 och förlades till högskolan i Borås. Linjen
kommer vid utgången av budgetåret 1984/85 att ha ersatt flertalet av de
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grundläggande kurser som har anordnats eller i dag bedrivs vid Textilinstitutet i Buras. F. n. är textil- och konfektionstekniklinjen inriktad mot
tillverkning och produktutformning. För att möjliggöra en merkantil inriktning föreslår UHA att antalet nybör:jarplatser på linjen ökas med 15
( +441 000 kr.). Jag biträder förslaget.
Textilinstitutet har Alvsborgs läns landstingskommun som huvudman.
Jnstitutel kommer att avvecklas den 30 juni 1985. Regeringen har genom
beslut den 30 juni 1984 föreskrivit att vid tillsättning av ledigkungjord tjänst
vid högskolan i Borås företräde får ges till personal vid Textilinstitutet.
Fr. o. m. budgetåret 1985/86 kommer totalt åtta av institutets lärare och
tekniker att beredas fulltidstjänstgöring vid högskolan i Borås. Niir jag har
beräknat medel för nästa budgetår har jag särskilt tagit hänsyn till detta.
1 detta sammanhang vill jag nämna att landstingskommunen har förklarat sig villig att kostnadsfritt överlåta Textilinstitutets utrustning till högskolan i Borås den I juli 1985.

Yrkl·stcknisk högsko/nabildning
I anslagsframställningen för budgetåret 1984/85 föreslog U HÄ att en
plast- och gummiindustrilinje skulle inrättas. Jag var då inte beredd att ta
ställning i frågan. På uppdrag av regeringen har UHÄ på nytt utrett linjens
inriktning och lokalisering.
U HÄ föreslår nu efter förnyad utredning att plast- och gummiindustrilinjen om 60 poäng inrättas den 1 juli 1985 och förläggs till högskolan i
Jönköping. Linjen bör inriktas mot materialteknik. Jag biträder förslaget.
Underhållsteknisk utbildning startade vid högskolan i Karlstad hösten
1984 med 15 platser. Utbildningen organiseras i enlighet med förslaget i
prop. 1982/83: 100 (bil. JO, UbU 24, rskr 290) som en gren inom sågverksindustrilinjen, utan att utbildningen därmed begränsas till att avse endast
sågverkens underhåll. 1 den nämnda propositionen slogs fast att de fortsatta erfarenheterna fick klargöra om utbildningen skulle utformas som särskild utbildningslinje.
I sin anslagsframställning pekar UHÄ på att man inom flertalet industrigrenar satsar alltmer på underhåll. Denna satsning gäller såväl teknik,
ekonomi som förebyggande åtgärder. U H Ä föreslår därför att grenen for
underhållstcknik ersätts med en allmän utbildningslinje. underhållsteknikerlinjen. om 60 poäng. Antalet nybörjarplatser föreslås bli 30 för underhållsteknikerlinjen och 30 för den nuvarande sågverksindustrilinjen dvs. en
ökning med 15 nybörjarplatser för de båda linjerna sammantaget.
Jag delar UHÄ:s uppfattning i denna fråga. Jag förordar därför att en
allmän utbildningslinje, underhållsteknikerlinjen. om 60 poäng inrättas den
1 juli 1985 och förläggs till högskolan i Karlstad.
Med ett undantag omfattar all yrkesteknisk högskoleutbildning <YTH)
60 poäng. Antagning till utbildningen görs efter varje slutförd utbildningsomgång, dvs. var tredje termin. UHÄ föreslår i sin anslagsframställning att
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varjdirsantagning prövas för hyggnadsindustrilinjcn och verkstadsindustrilinjen vid Chalmers tekniska högskola (CTH).
I likhet med U H Ä anser jag det vara värdefullt att pil någon ort pröva
varjeårsantagning. Bristen pil kvalificerad personal inom vcrkstadsomriidet är mycket stor. fag förordar därför att den nya modellen tillämpas
försöksvis

för

verkstadsindustrilinjen vid CTH fr. o. m.

budgetåret

1985/86.
Pappers- och pappersmasseindustrilinjen omfattar som enda YTH-linje
40 poiing. U HÄ föreslar att målet för linjen iindras mot bakgrund av
processindustrins strukturomvandling och att linjen förlängs till att omfatta
60 poäng fr. o. m. niista budgetår. U HA har inte räknat med några särskilda
medel med anledning av förliingningen. Jag biträder förslaget under förutav att det genomförs inom nuvarande ekonomiska ram.

s~ittning

Vårterminen 1985 kommer utbildning att starta på stålindustrilinjen
resp. byggnadsindustrilinjen vid högskolan i Lulcii ( lJhU 1983/84: 20, rskr
346). Vid min beräkning av anslagsposten Högskolan i Luld budgetåret
1985/86 har jag tagit hiinsyn till detta ( + 205 000 kr.).
Regionstyrelsen för Stockholms högskoleregion har föreslagit att verkstadsindustrilinjen skall finnas även vid KTH. Utbildningen föreslås därvid förläggas till Södertälje. UHÄ har inte fört fram förslaget i sin anslagsframställning eftersom Södertälje ligger inom rekryteringsavstånd från Eskilstuna där verkstadsindustrilinjen redan nu finns.
Södertiilje kommun har därefter till regeringen framfört starka önskemål
om lokalisering av verkstadsteknisk utbildning till kommunen.
För egen del anser jag att det finns bfide syssclsättningspolitiska och
industripolitiska skäl som talar för att verkstadsteknisk utbildning kommer
till ständ i Södertiilje. Jag är dock inte beredd att nu föreslå att YTH
lokaliseras dit. Jag vill erinra om möjligheten att anordna utbildning inom
verkstadsområdct i form av uppdragsutbildning t.cx. genom utnyttjande av
förnyelsefonderna. Enligt vad jag har erfarit finns det ett klart intresse för
sådan utbildning hos vissa indumiföretag i Södertälje.

Kortare teknisk 11thildni11,r:
Jag vill först hänvisa till vad jag har anfört inledningsvis om kortare
teknisk utbildning.
I prop. 1983/84: 100 <hil. 10. UbU 20. rskr 346) tog jag upp frågan om att
utveckla sådan utbildning. En siirskild expertgrupp hestäende av företrädare för utbildningsdepartcmentet och berörda myndigheter m. Il. biträder
med ledningen av arbetet.
I en första etapp har expertgruppen koncentrerat sig på behovet av
utbildning ~om bygger på gymnasieskolans tvååriga linjer inom den teknisk-industriella sektorn (fl-sektorn). medan frågan om sådan högskoleutbildning för studerande från gymnasieskolans naturvetenskapliga och tekniska linjer utreds av UHÄ.
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I dag finns pähyggnadsutbildning !högre specialkurser) inom Tl-scktorn
for studerande från hygg- och anläggningsteknisk. el-teleteknisk och verkstadsteknisk linje. Diiremot finn~ inte. vare sig i gymnasieskolan eller i
högskolan, nilgon teknisk pilbyggnadsutbildning för ungdomar som bygger
pt1 fordonsteknisk. livsmedelsteknisk. processteknisk eller träteknisk linje.
För elever som vill komplettera sin utbildning till nivii motsvarande naturvetenskaplig eller tre- eller fyraårig teknisk linje finns dock teknisk och
naturvetenskaplig högre specialkurs.
Den tväåriga driftteknikerlinjen ~lr i stort sett den enda högskolelinje
inL{m teknisk sektor som har utformats för att utgöra en naturlig pflbyggnad
på en tvåårig yrkesinriktad gymnasial uthildning för ungdomar. YTH har
byggts ut alltmer men är inte avsedd att vara en ungdomsutbildning.
Gruppen konstaterar. mot hakgrund bl. a. av de överläggningar den har
haft med företrädare för arbetsmarknadens parter m.tl .. att det nuvarande
utbildningsuthudet i gymnasieskola och högskola på flera viktiga områden
inte iir tillräckligt vare sig kvalitativt eller kvantitativt för att tillgodose
individens önskemfal eller behoven på arbetsmarknaden när det gäller
kvalificerad yrkesteknisk utbildning.
Reformering av gymnasieskolans yrkesinriktade linjer och påbyggnadsuthildning. utbyggnad av YTH och tillkomsten av nya kortare tekniska
utbildningar är. liksom en ökad fortbildning och vidareutbildning, vägar
som på sikt hör prövas för att dessa önskemål och behov hättre skall kunna
uppfyllas.
Enligt gruppen är det nödvändigt att skapa ökade möjligheter till fortsatt
utbildning fri\n samtliga av Tl-sektorns linjer. Gruppen föreslår därför
följande. Dels hör den påbyggnadsuthildning av allmiint teoretisk karaktär
som i dag finns byggas ut för dem som senare avser att skaffa sig kompetens motsvarande gymnasieingenjör. dels bör en kvalificerad yrkesteknisk
ungdomsutbildning komma till sti'md inom högskolan.
Gruppen anser det lämpligt att den första typen av utbildning bedrivs
inom gymna~icskolans ram bl. a. för att eleverna förutsätts fortsätta sina
studier med det fjärde året på teknisk linje. Formellt är detta möjligt redan i
dag. men utbildningskapaciteten är alltför låg för att detta skall utgöra ett
reellt utbildningsalternativ.
Målet för den yrkestekniska ungdomsutbildningen i högskolan bör vara
att den skall förbereda för befattningar som underhålls- och produktionstekniker. kvalificerade provare och montörer osv. Utbildningen bör inriktas mot produktions- och underhällstcknik. Enligt gruppens uppfattning
hör utbildningen till största delen vara teknisk-teoretisk. men även innehillla branschspecifika och praktiska tillämpningar. Den hör omfatta två är
och bygga pf1 - förutom tvåårig yrkesinriktad utbildning i gymnasieskolan ett års yrkescrfarenhet. Den nya utbildningen bör enligt gruppen anordnas
såSl)m allmän utbildningslinje i högskolan fr. o. m. budgetäret 198.'i/86. Den
bör om möjligt bedrivas i anslutning till YTH. För tilltrtide till utbildningen
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bör krävas allmän behörighet. Under en övergångstid på fyra år bör dock
undantag från kravet pa svenska och engelska kunna göras.
Gruppen vill också påpeka att utbildning liknande den föreslagna högskoleutbildningen enligt gällande bestämmelser kan anordnas även i gymnasieskolan som påbyggnadsutbildning (högre specialkurs). om skolöverstyrelsen eller länsskolnämnd fattar beslut härom. Gruppen anser det vara
viktigt att även sådan kortare teknisk utbildning kommer till stånd för att
teknisk utbildning totalt sett skall få en tillräcklig geografisk spridning. I
syfte att uppnå ett gott planeringssamarbete mellan länsskolnämnder. regionstyrelser och högskoleenheter när det gäller lokalisering och dimensionering m. m. av kortare teknisk utbildning bör det nuvarande samarbetet
beträffande planering av högre specialkurser och enstaka kurser utsträckas
till att omfatta även sådan.
För egen del anser jag det förtjänstfullt att gruppen så snabbt har kunnat
lägga fram ett förslag till utveckling av den kortare tekniska utbildningen.
Jag biträder förslaget. Jag förordar sålunda att en allmän utbildningslinje
inrättas i högskolan den 1 juli 1985. Linjen bör benämnas produktionsteknikerlinjen och omfatta 80 poäng. Vad gäller lokaliseringen av den nya
linjen förordar jag att den förläggs till högskolorna i Eskilstuna/Västerås.
Karlstad och Sundsvall/Härnösand, dvs. sådana högskoleenheter som har
YTH. Antalet nybörjarplatser bör vara 30 på vardera orten ( + 2 241 000 kr.).
Fortbildning och i•idareuthildninR m· cil'ilinRel!iörer
I prop. 1983/84: I00 (bil. 10) anmälde jag att jag avsåg att ta initiativ för
att utveckla samverkan mellan högskola och industri när det gäller hur
utbildning av yrkesverksamma personer skall utvecklas.
För att diskutera möjligheterna och formerna för en sådan samverkan,
främst avseende fortbildning av civilingenjörer inom data- och elektronikområdet, har utbildningsdcpartementet haft överläggningar med företrädare för högskola och industri. Utgångspunkten för dessa överläggningar har
varit att utbildningen skall bedrivas i form av uppdragsutbildning.
Ett problem i detta sammanhang är att det i dag inte finns väl anpassade
former för uppdragsutbildning. Enskilda företag inom industrin. särskilt
mindre och medelstora företag, känner ofta inte till att högskolan kan
erbjuda sådan utbildning. Ett annat problem är att de berörda högskoleenheterna redan i dag kan ha svårt att klara den ökade eivilingenjörsutbildningen och därför inte har velat ta på sig uppdragsutbildning. Detta förhållande gäller särskilt inom de områden som är mest aktuella för uppdragsutbildning.
Fortbildning och vidareutbildning i form av uppdragsutbildning är i
första hand en fråga för den enskilda högskoleenheten. Enligt min mening
är det dock viktigt att högskoleenheterna mera aktivt engagerar sig i
uppdragsutbildning. Jag är därför beredd att stödja planeringen av sådan
utbildning under en uppbyggnadstid. Jag föreslår därvid att följande modell
prövas försöksvis vid KTH.
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I. Kontaktsekretariatet vid KTH bör få sina arbetsuppgifter vidgade till
att omfatta även uppdragsutbildning. Syftet bör vara att sekretariatet skall
kanalisera industrins utbildningsbehov och verka för att det tillgodoses.
Arbetet bör bedrivas i nära kontakt med statens energiverk. regionstyrelsen för Stockholms högskoleregion. Utvecklingsfondcn och Kommunernas näringsliv.ssekretariat. Stor vikt bör Higgas vid att informera de små
och medelstora företagen om högskolans möjligheter när det gäller fortbildning och vidareutbildning. Det är vidare väsentligt att den planerade
utbildningen anpassas till industrins önskemål i vad avser inriktning och
organisation.
2. Verksamheten bör vara självfinansierad. Under en uppbyggnadstid
pä två år förordar jag emellertid att totalt 400000 kr. anvisas för kontaktverksamhet. Jag har därvid utgått i från att KTH skjuter till lägst motsvarande belopp. Kostnaderna för det utvidgade kontaktsekretariatet vid
KTH bör som jag redan har berört belasta anslaget D 7. Vissa särskilda
utgifter inom högskolan m.m.
Öl'riga frågor
Med hänvisning till vad jag har anfört under anslaget D 7. Vissa särskilda
utgifter inom högskolan m. m. när det gäller driftspersonaluthildning vid
universitetet i Lund. bör I 058000 kr. åter beräknas under förevarande
anslag nästa budgetår.
1 anslutning till riksdagens beslut med anledning av prop. 1983/84: 115
<UbU 1984/85: 3, rskr 20) om gäststuderande i högskolan beräknar jag en
minskning av medlen under förevarande anslag (-148 000 kr.). Jag beräknar
motsvarande ökning under anslaget D 7. Vissa särskilda utgifter inom
högskolan m. m. Jag har vidare, med anledning av samma riksdagsbeslut,
beräknat en besparing (-92 000 kr.).
Jag beräknar också en minskning av medlen för integrerad utlandsutbildning. Jag kommer senare att beräkna motsvarande ökning under anslaget H I. Kulturellt utbyte med utlandet.
Slutligen beräknar jag en minskning av medlen under förevarande anslag
(-180000 kr.). Jag beräknar motsvarande ökning under anslaget D 7. Vissa
särskilda utgifter inom högskolan m.m.
Jag beräknar en besparing om 610000 kr. till följd av förvaltningsrationalisering.
Med hänvisning till det nu anförda beräknar jag anslaget till (605 521 000
+ 52820000 =) 658341000 kr.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen atl
I. bemyndiga regeringen att inrätta en allmän utbildningslinje,
plast- och gummiindustrilinjen, om 60 poäng den I juli 1985,
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2. hemyndiga regeringen att inrätta en allmän utbildningslinje, produktionstekniknlinjen, om 80 poäng den I juli 1985,
3. hemyndiga regeringen all inrätta en allmiin uthildningslinje. undcrhällstcknikerlinjcn, om 60 poäng den I juli 1985,
4. bemyndiga regeringen att förlänga pappers- och pappersmasseindustrilinjen till att omfatta 60 poäng fr. o. m. den I juli 1985.
5. fastställa planeringsramar enligt vad jag har förordat,
6. till Uthildning Fir tekniska yrken för budgdåret 1985/86 anvisa
ett reservationsanslag av 658 341 000 kr.

D 9. Utbildning för administrativa, ekonomiska och sociala yrken
J983/84 utgift

1984/85 Anslag
! 985/86 Förslag

255 505 013
279230000
294624000

Reservation

2 487 538

Detta anslag avser grundläggande utbildning för administrativa. ekonomiska och sociala yrken vid de statliga högskoleenheterna (motsvarande)
inom utbildningsdepartcmcntcts verksamhctsomri1de. U ndcr anslaget beriiknas medel för allmiinna uthildningslinjer och påhyggnadslinjer inom
sektorn. Under anslaget beräknas vidare medel för bidrag till Stiftelsen
Stora Sköndals sociala uthildningsverksamhct. Medel för kommunal högskoleutbildning inom sektorn beräknas under anslaget D 14. Bidrag till
kommunal högskoleutbildning m.m.
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A11.1lat.:.1:fårJe/11i11g
Högskoleenhet m. m.

1984/85

Heriiknad iindring 198.'\/86
Myndighckrna

Före·
drag.anden

Stc><·k/w/ms hiigsk11/eregi1m
l! niver'iitetet i Stockholm

.'\0482000

+ 1601000

+

Upp.rnlt1 hiigsk11/crl'gio11
Universitetet i Uppsala
Högskolan i Eskilstuna!Viisteräs
Högskolan i foalun/Borlänge
Hiigskolan i Gävle/Sandviken
Il ögskolan i Örebro

33 250 000
I 599000
1732000
54fl000
20891000

+ 4189000
+ 122 000
+ 120000
44000
+
+ I 07.'iOOO

+
+

/.i11kiipi11gs hiigsk11/ercgi1m
Liniversitetet i Linköping
Hiigskolan i .llinköping

D'\18000
13.'i.'iOOO

+ I 586000
107000
+-

46 701 000

+ 3 .'i29000

+ 2423000
+ I 045 000

10992000

+ 2655000

+

42 317 000
I 028000
8 057 000
I 760000

+ 3 263 000
+ 349000
+ I 230000
+ 131000

+ 1979000
+ 310 000
+ 890000
+ 106000

24 35:! ()()()
3 110000

+ 1593000
+

684000

+ 1415000
+ 520000

2 914000
12686000

+
+

367 000
780000

+
+

L1111Ji!"1t1l111ii 1u·;g.1·koll'rcgi1m
Llnivcrsitetet i Lund
Högskolan i Kristi<rnstad
Högskolan i Växjö
Giitehorg.1· hågskolcrcgian
Universitetet i Göteborg
lfogskolan i Borås
Högskolan i Karlstad
I liigskolan i Skövde
Umeå hiigsko/ercgion
Cniver>itetct i Umca
Högskolan i Luld
Högskolan i Sundsvall/
Hiirnösand
Högskolan i Östersund
\'isst1 ko.w111dcr.fi"1r
ck1J110mli11jc11
Hidmg till S11f1cl.H·n Stora
Skc'i11dals socit1la 111hild11i11gs1·1·rkst1mhet

1940000
279230000

l.'\I 000

2489000
87000
78000
24000
+
508000
+

-I

+

I 090000
73000

434 000

144000
370000

+ 2 194000

+ 1200000

+

+

978000

+2H03000

58000

+15394000

Anslagsframställning har avgivits av universitets- och högskoleiimbetet

1UHÄl.
Ändringsförslagen innebär i korthet följande.
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I
I. I
1.2

Pris- och läneomräkning
Prisomräkning
Lbneomriikning

Summa under I
~

~

~-1

Förändringar ai· anslaRS1ekni.l'k natur
Överföring från anslaget D 19. US

Summa under 2
l\onsckl"enser m· 1idigar1·
hes/ut
Konsekvenser av minska3.1
de planeringsramar budgetärct 1981/82. l:lP 81
Konsekvenser av tillfäl3.2
liga npl. prop. 1982/83: 25
3.3
AU-reform. BP 83, konsekvenser av nya platser på
ekonomlinjen
AU-reform. BP 81. konsc3.4
kvenser av nedläggning av
linjen för offentiig
förvaltning
AU-reform. BP 83, konse3.5
kvenser av nedläggning av
samhiillsplanerarlinjen
AU-reform. BP 83. konse3.6
kvenser på förvaltningslinjen
AU-reform. BP 83. konse3.7
kvenser av nedläggning av
beteendevetenskapliga linjen
AU-reform. BP 83. resurser för
3.8
tredje årskursen, linjen
för personal- och arbeblivsfrågor
3.9
Konsekvenser av ökade
planeringsramar budgetåret 1984/85, BP 84,
ekonomlinjen
Konsekvenser av ökade
3.10
planeringsramar budgetåret 1984/85. BP 84. systemvetenskapliga linjen
3.11
Kvalitet, psykologlinjen
Konsekvenser av minskade
3.12
plancringsramar budgetåret 1984/85, BP 84,
psykologlinjen
Konsekvenser av minskade
3.13
planeringsramar budgetåret 1984/85, Bl' 84, sociala
linjen
Summa under 3

Utbildningsdepartemcntet
Kostnad
budgetaret
1985/86
(tkr.)
+ 3 501
+ 12 380

+ 15 881

.Ä.ndamål/hogskoleenhet m. m. '.c

4
4.1
4.2
4.3

+

178

+

178
4.4

3

204

4.5
4.6

216
+ I 107

- I 188
5.2

- I 044
5.3

-r I 088
5.4
3 653

5.5

+

5 481
5.6

+

635

5.7
5.8

+
+

1664
300

338

522
+ 3 110

Kostnad
buqgetåret
1985/86
(tkr. I

AltNnatii· I
Minskade planeringsramar,
sociala linjen. US. J:'IÖ.
UL, UG, UUm. HOs. - 240 npl - 2795
Minskade planeringsramar,
för.valtningslinjcn. US.
- I 011
HO. UL. - 90 npl
Minskade planeringsramar.
linjen för personal- och
arbetslivsfrågor. US. UUm.
- 60 npl
391
Minskade planeringsram;1r.
juristlinjen, US. UL:, UL.
- 120 npl
702
268
Gemensamma funktioner
Minskat antal platser, PEG.
60
l)U. UL. lJG. - 6 npl
Okat antal platser, PEG. UUm,
60
+ 6 npl
+
5 167

Summa under 4
5
5.1

-
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5.9

5.10
5.11

All1!rtw1i1· 2
Minskade planeringsramar.
sociala linjen, US, ~IÖ,
UL. UG, UUm, HOs. - 240 npl
Minskade planeringsramar.
förvaltningslinjen. US,
- 30 npl
Resurser för ekonomlinjens
fördjupningsdel, Ull. HV,
UG, HS/H
Kvalitet. systemvetenskapliga
linjen, US. Ull, HO. ULi.
UL. HY. UG. HKs. UUm,
HLu, HÖs
Kvalitet. ekonomlinjen, US, ..
Ull, HE/V, HF/B, HG/S, HO.
ULi, HJ, UL, HV. UG. HB.
HKs, HS. Ullm, HLu. HS/H
Kvalitet, juristlinjen,
US. UU, UL. UG, UUm
Ökat antal platser, ekonoml_injen, ULi, HY. + 36 npl
Okat antal platser. systemvetenskapliga linjen. UL. HY,
+ 25 npl
Minskat antal platser, PEG.
l)U. UL, UG, - 6 npl
Okat antal platser. PEG, CUm.
+ 6 npl
Gemensamma funktioner
Gemensamma funktioner
(bibliotek)

-

2795
372

+ 2194

+ 2 310

+ 1671
+

673

+

314

+

303
60

+

60
268

+

226

Summa under 5

+ 4 256

Summa alternativ 13
Summa alternativ 2'

+14002
+23 425

llS~umvcrsitetet 1 ~toi..:~f10lm_. VU-==-umvc:r!illetel i ~pp!:.ala, HE/V=högskolan 1 b.1-..ilstunaiVasterå~. HF/B-=hop:'.'.kulan i F;.ilun/Borlange.
f-(G1S=hog!ik.ohm 1 Gav_lel~a1~~v1~en. ll<_)=h~p;'.'ikl1i~nJ Orebrn, C~i,;:"umvcrsite~c1 1 I.inkopmg. HJ=hog~kolan i Jonkopmg, L:L=-univcr!iilctct 1
L_u~1..I. HV=hogskul;:~n 1 \-~x.11..1, l 1 G~_univers1t~tct 1 ~1otcborg. HB=hot-::-.kolan 1 Horf1s, HKs=hogskolan i Karlstad. HS-hog!ikolan i SkovJe.
~,~m=umve:s1tctct 1 Umea, HLu-=hug!ikolan 1 Lulcä., HS/ll=hogskolan 1 Sundsvall!Harno!land. HOs=hogskolan i 0~1crsum.I.
1

~ ~pl=nybörJarplettser.
l

inkl. pris- och Joneomräkning samt konsekvenser av tidigare bt"slut.
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UHÄ hemställer att
I. planeringsramar faststiills i enlighet med UHA:s förslag,
:?. under ett reservationsanslag D 9. Utbildning för administrativa. ekonomiska och sociala yrken för budgetåret 1985/86 anvisas 300 715 000 kr.
med angiven fördelning på anslagsposter.
Myndigheter och organisationer m. fl. har inkommit med skrivelser med
anledning av de förslag till nedläggning av utbildningslinjer m. m. vid vissa
högskoleenheter som har lämnats i UHÄ:s anslagsframstiillning.
Anslagsframställning har avgivits även av styrelsen för Stiftelsen Stora
Sköndal.

Föredragandens överväganden
För konsekvenser av tidigare fattade beslut beräknar jag medel i huvudsak i enlighet med vad universitets- och högskoleämbetet <UHA) har
föreslagit. För sammanhangets skull behandlar jag under detta anslag även
frågor som rör ADB-linjen. Medel för denna utbildning anvisas under
anslaget D 14. Bidrag till kommunal högskoleutbildning m.m.
Jag kommer i det följande att förorda dels en ökning av antalet nybörjarplatser på ekonomlinjen (+66 platser) och på systemvetenskapliga linjen
( + 25 platser). dels en minskning av antalet nybörjarplatser på forvaltningslinjen (-30 platser) och på sociala linjen (-150 platser).
Mina förslag till planeringsramar framgår av en tabell. För den statliga
högskoleutbildningen anges planeringsram per linje och högskoleenhet (a)
eller per sektor och högskoleenhet tillsammans med beräkningsunderlag i
form av beräknad antagning per linje och högskoleenhet inom parentes (b).
För ADB-linjen anges planeringsram per kommun.
Jag går nu över till frågor som rör vissa utbildningslinjer inom sektorn.

Ekonomlinjen
Antalet nybörjarplatser bör ökas med 30 vid universitetet i Linköping
och 6 vid högskolan i Växjö i enlighet med UHÄ:s förslag. Vidare bör
linjen. i enlighet med vad jag har anfört i inledningen. etableras vid högskolan i Östersund med 30 nybörjarplatser ( + 575 000 kr.). I Växjö och Östersund avser utbildningen endast linjens basblock. Högskolan i Kristianstad
bör enligt min mening få ett självständigt ansvar för den utbildning avseende 60 nybörjarplatser på ekonomlinjens basblock som nu ges där decentraliserat från högskolan i Växjö.
De studerande på ekonomlinjens basblock har rätt att fortsätta sina
studier vid universitetet i regionen eller annan högskoleenhet som anordnar hela linjen. U HÄ har föreslagit en resursförstärkning vid de högskoleenheter som tar emot studerande till ekonomlinjens fördjupningsdcl. Jag
beräknar vissa medel för detta ändamål (+I 200000 kr.). Medlen bör få
disponeras av UHÄ under en särskild anslagspost. Erfarenheterna får visa
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Planeringsramar för sektorn för utbildning för administrativa. ekonomiska och sociala yrken budget aret 1985/8h
l.ltb1ldmn~'.'>l1n.1L·fpo;.mg

S101.-k·

S11lna

l;pp . . ala

holm

E'ikilstun;.tf

Falun!

(i:.ivle/

V;.1..,tcr{i.~

Hl>ri:1ngt:'

Sandv1h.en

l)rdno

I .in kopmg:
~hirr-

l.;l1pmg

Statlig hiig.1ko/euthi/dning
a) Förvaltningslinjen. 140
I !andels- och
distributionslinjen. 60
Linjen för kost och
niiringsekonomi. 100
Psykologlinjen. 200
S<lCiala linjen, 140
Kostadministratic)n, 20
Ko.,tterapi, 20
Psykologutbildning
efter grunduthildningcn (PEGl. 80
Linjen for personaloch arbetslivsfrågor.
140
bl Ekonomlinjen. 140
Juristlinjen. 180
Samh;illsvetarlinjen. 120
Systemvetenskapliga
linjen. 120
Fortbildning i socialt
bchandlingsarhete. 20
Planeringsram för
linji:r enligt b)

Kommunal hiigskole11tl>i/d11i11g
ADH-linjen. 40

150

60

30

54
30

90

210

60

180
24
16

50

33

150
1505)
(480)

60
(475)
(340)

!90)

!60) 1

160) 1

(30)'

60
(160)

60
!210)

(80)

(30)

!60)

132)

!60)

30

::!:!::!

270

30 4

60

(20)
I 095

90

955

150

30

60

90'

hO

' Endast basblock.
~ V;irav 30 basblock.
~ Avser V~1sterås.
4

Avser Gävle.
' 30 i vardera kommun.
''Avser Malmö.
0
Avser grundläggande rättsutbildning. 80 p.
" Avser Sundsvall.

i vilken utsträckning de studerande väljer fortsatta studier och därmed om
behov av ytterligare medel för ändamålet föreligger.
Jag vill också beröra fr[1gan om vid vilken enhet en studerande som har
gemimgått basblock kan få fullfölja studierna pli fordjupningsdden. Enligt
nuvarande ordning fortsiitter, som jag nyss har nämnt, de studerande sina
studier vid regionens universitet. Ett undantag görs för studerande som
gått igenom basblocket i Jönköping. Dessa får fullfölja studierna i Växjö i
stället för i Linköping. Universitetet i Lund förutsätts vidare inte ta emot
nagra studerande från andra högskoleenheter i regionen till linjens fördjup-

60'
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Sko\dt"
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Lulc[1

~!ad

bnrg

S,md~-

(htc1- Sum111.1

vall!

. . und

Harnl1~•1nd

Starlig fii;gskolt'11thild11i11g

al Förvaltningslinjen. 140
120
Handels- och
distributionslinjen. 60
Linjen för kost och
niirlngsekonomi, 100
Psykologlinjen, 200
30
Sociala linjen. 140
150
Kostadministratinn. 20
Kostterapi. 20
Psykologutbildning
efter grundutbildningcn <PECil. 80
33
Linjen for perst>naloch arbetslivsfrågor. 140
60
bl Ekonomlinjen. 140 160) 1 (445) (60)1
(365)
Juristlinjen, 180
Samhällsvetar() IOJ
linjen, 120
Systemvetenskapliga
(90)
linjen. 120
Fortbildning i socialt
120)
behandlingsarhctc. 20
Planeringsram för
linjer enligt b)
I 030
60
60
Ko111m1111al hc";gskole111/Jildning
ADB-linjen. 40

90°

30

30

120

110

60

30

30

34
30
120

7~

30

2 IU

120

32

28

160)

(40l

190)

15-1

10

30
90
(510) (60) 1 ( 1-14) 130) 1
(1201 7

(20)

160
150
990
60

36
16

30
(180f

780

60
( 160) (90)
140) 7

30

1 3-l'i

145)
148)

160J

630

<IOf))' (3())1 3 369
-~45

(30)

16<1)

660
40

2-10

780

30

150

60

192

30

305

30

Summa
ningsdel. eftersom utbildningen i Kristianstad hittills har varit anordnad i
samarbete med högskolan i Växjö. Enligt mm men mg kan nuvarande
ordning komma att innehära en alltför stor belastning på denna högskola.
Jag avser därför att föreslå regeringen att ge UHÄi uppdrag att utreda
möjligheterna att ge också universitetet i Lund ett ansvar i detta sammanhang. En översyn hör enligt min mening även innefatta ansvarsfördelningen i detta avseende mellan universiteten i Stockholm och Uppsala.
Fön ·alt ni ngsli njen

I enlighet med LIHÄ:s förslag bör antalet nyhörjarplatscr minskas med
30 vid universitetet i Stockholm (-372 000 kr.).
Sociala li11ien

UHÄ föreslår av arbetsmarknadsskiil en minskning med 240 nybör:iarplatscr på linjen. Jag stöder förslaget om en minskning men anser att denna

120

100

60'

90

5 759

870
9615
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bör begriinsas till 150 platser varav 30 vid universitetet i Stockholm. 60 vid
högskolan i Örebro, 30 vid universitetet i Lund och 30 vid högskolan i
Östersund 1-1 760000 kr.).

ForthildninR i socialt helumdlini;.rnrhetl'
U HÄ har utöver ramen föreslagit en ökad planeringsram för pitbyggnadslinjcn fortbildning i socialt behandlingsarbete ( + 20 platser) med hänvisning till den stora efterfrflgan p{1 utbildningen. bl. a. på halvfart.
Utbildningen ges i dag vid universiteten i Stockholm och Lund med
sammanlagt 40 nybörjarplatser. Detta utbud är mycket begränsat i fiirh{1llande till det behov av fortbildning för socialarbetare som finns i kommunerna. Det är av ekonomiska skäl inte realistiskt att i någon större
omfattning möta detta behov genom ett ökat antal platser pil linjen. Kurser
på halvfart och kurser decentraliserade till andra orter kan däremot tillgodose fortbildningsbehovet på ett smidigare siitt. Siidana kurser kan ges
även som uppdragsutbildning.

System1·e/l'll.\'kapliRa linjen
Antalet nybörjarplatser hör i enlighet med U HÄ:s förslag ökas med
25 varav 15 vid universitetet i Lund och 10 vid högskolan i Växjö
(+ 303000

kr.).

ADB-linjen
Regeringen har gett skolöverstyrelsen och UHÄ i uppdrag att pröva
frågan om att återföra ADB-linjen till gymnasieskolan. Myndigheternas
förslag med anledning av uppdraget har kommit in i december 1984.
Frågan är under beredning.
Ö1·riRa frågor

Jag räknar med en minskning av anslaget med 120000 kr. Anslaget H I.
Kulturellt utbyte med utlandet bör ökas i motsvarande mån for att bekosta
integrerad utlandsutbildning.
Jag beräknar vidare en minskning av härvarande anslag 1-83 000 kr.).
Motsvarande ökning beräknas under anslaget D 7. Vissa särskilda utgifter
inom högskolan m.m.
I anslutning till riksdagens beslut med anledning av prop. 1983/84: 115
(UbU 1984/85: 3. rskr 20) om gäststuderande i högskolan beräknar jag en
minskning av förevarande anslag (-231 000 kr.). Jag beräknar motsvarande
ökning under anslaget D 7. Vissa siirskilda utgifter inom högskolan m. m.
Jag har vidare. med anledning av samma riksdagsbcslut. beräknat en
besparing (-140000 kr.).
Jag har vid min mcdclsbcräkning även beaktat UHÄ:s förslag att vissa
medel för tjänster som assistent som innevarande hudgetilr har anvisats
under anslaget D 19. Samhällsvetenskapliga fakulteterna. posten I. U ni-
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versitetet i Stockholm, nästa budgetår skall anvisas under förevarande
anslag ( + 178 000 kr.).
Jag beräknar en be~paring om 268 000 kr. avseende förvaltningsrationalisering.
Som en följd av att vissa nybörjarplatser på allmänna uthildningslinjer
inom sektorn budgetåret 1983/84 inte har utnyttjats räknar jag med ett
minskat medelsbehov budgetåret 1985/86 (-930000 kr.).
Vissa utbildningsplatser och resurser inom psykologutbildning efter
grundutbildningen bör nästa budgetår omfördelas i enlighet med UHÄ:s
förslag.
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till
(279230000 + 15394000=) 294624000 kr.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att
1. fastställa planeringsramar i enlighet med vad jag har förordat.
2. till Utbildning för administrativa, ekonomiska och sociala yrken
för budgetåret 1985/86 anvisa ett reservationsanslag av
294 624 000 kr.

D 10. Utbildning för vårdyrken
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

373477261
362187000
371846000

Reservation

13 418 490

Detta anslag avser grundläggande utbildning för vårdyrken vid de statliga högskoleenheterna inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde. Under anslaget beräknas medel för allmänna utbildningslinjer och
påbyggnadslinjer inom sektorn. Medel för kommunal högskoleutbildning
inom sektorn beräknas under anslaget D 14. Bidrag till kommunal högskoleutbildning m.m.
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Högskoleenhet

Utbildningsdepartcmentet
1984185

Beräknad ändring 1985186
Universitetsoch högskoleämbetet

Stockholms hiigskoleregion
Karolinska institutet
Enheten vid Holländargatan

290

Föredraganden

121951000
4 653 000

+ 4 206000
2 215 000

+ 178000
-2319000

Uppsala hö11skoleregion
Universitetet i Uppsala

50266000

+ 2421000

+2053000

Linköpings hiigskolere11ion
Universitetet i Linköping

18526000

+ I 288000

+2626000

Lundl.Malmö högsko/ere!(ion
Universitetet i Lund

71 269000

+ 1874000

+2005000

Göteborgs hiigsko/eregion
Universitetet i Göteborg

57106000

+ 1480000

+4329000

Umeå högskoleregion
Universitetet i Umeå

37416000

+ 1246000

+ 587000

I 000000

+ 750000
+Il 050000

+9659000

Till UHÄ:s disposition
Utgift

362187000

+ 200000

Anslagsframställning har avgivits av universitets- och högskoleämbetet
(UHÄl.
Ändringsförslagen innebär i korthet följande.
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Ändamäl/högskoleenhet m. m. 1.D

I
I.I
1.2

Pris- och löneomriiknini;
Prisomräkning
Löneomräkning

Summa under I

3.1

3.2
3.3
3.4

3.5
3.6
3.7

3.8
3.9

Konsekl·cnser av tidigare
beslut
Tandläkarlinjen. nedläggning av enheten vid
Holländargatan. prop.
1979/80: 148. Ubll 35
Tandläkarlinjen. minskad
plancringsram för UL,
40 npl. BP 82
Logopedlinjen, ökad
planeringsram, UG. BP 83
Läkarlinjen, avveckling
av den särskilda studieordningen för sjuksköterskor, Kl, BP 83
Läkarlinjen, minskad
planeringsram. Kl
Medel för reformering av
läkarlinjen, BP 84
Tandläkarlinjen, minskad
planeringsram. UL (avveckling av enheten i Malmö),
prop. 1983/84:40, UbU 21
Tandläkarlinjen. minskad
planeringsram 60 npl, UG,
prop. 1983/84: 40, UbU 21
Tandläkarlinjen, minskad
planeringsrnm 20 npl, UUm,
prop. 1983/84: 40, UbU 21

Summa under 3

Utbildningsdepartementet
Kostnad
hudgetåret
1985/86
(tkr.)
+ 3111
+ 17 887
+20998

Ändamål/högskoleenhet m. m. •.u

4
4.1
4.2
4.3
4.4

- 2440

291

4.5

Alternatil' I
Läkarlinjen. minskad
planeringsram, Kl, 40 npl
Läkarlinjen. minskad
planeringsram. UU och ULi.
20 npl
Läkarlinjen. minskad
planeringsram, UG, 65 npl
Tandläkarlinjen. minskad
plancringsram, Kl, 40 npl
Gemensamma funktioner

Summa under 4
950
+

5
5.1

310
5.2
150

5.3

-

1890

5.4

+

700

5.5
5.6

-

1400

5.7

770

5.8

880

5.9
5.10

- 7470

Altcrnati1• 2
Läkarlinjen. minskad
planeringsram. Kl. 45 npl
Läkarlinjen. minskad
planeringsram, UU och ULi.
20 npl
Läkarlinjen, minskad
plancringsram, UG. 65 npl
Tandläkarlinjen. minskad
planeringsram. Kl, 20 npl
Receptarielinjen. ökad
planeringsram, UU. 20 npl
Professur i allmänmedicin.
UUm (de.lbeloppl
Professur i långvårdsmedicin, särskilt geriatrik, ULi
tdelbeloppl
Professur i yrkesmedicin.
Kl (delbelopp)
Gemensamma funktioner
Gemensamma funktioner.
bihliotek

Kostnad
hudgetåret
1985/86
(tkr.)

- 1890
420

- I 365
430
374

- 4479
945
420
1365
215
+

130

+

190

+

190

+

190
374

+

141

Summa under 5

- 2478

Summa alternativ 14
Summa alternativ 24

+ 9040
+Il 050

1
Kl=karolinska institutet, Ul.i=universitetet i Uppsala, ULi=universitetet i Linköping. UL=universitetet i
Lund, UG=universitetet i Göteborg. UUm=universitetet i Umeå.
2
BP= budgetproposition.
~ Npl=nybörjarplatser.
4
Inkl. pris- och löneomräkning samt konsekvenser av tidigare beslut.

Utöver alternativen I och 2 har UHÄ föreslagit dels att 200000 kr.
beräknas bå 1985/86 för metodutveckling m. m. av en utbildning för psykospsykoterapeuter dels att en påbyggnadslinje i toxiologi inrättas den 1
juli 1986.
UHÄ hemställer att
I. planeringsramar för budgetåret 1985/86 fastställs i enlighet med
UHÄ:s förslag.
2. under ett reservationsanslag D 10. Utbildning för vårdyrken för bud-
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getåret 1985/86 anvisas 373 237 000 kr. med angiven fördelning på anslagsposter.
Universitets- och högskoleämbetet (UHÄl har i skrivelse den 11 oktober
1984 redovisat sitt yttrande över regeringens uppdrag till U HÄ om läkaroch tandläkarutbildningen samt om den medicinska och odontologiska
forskningen m.m.
Landstingsförbundet har den 6 september 1984 inkommit med skrivelse
med anledning av universitets- och högskoleämbetets anslagsframställning
budgetåret 1985/86.
Socialdemokraterna i Östergötlands partidistrikt har inkommit med uttalande med anledning av förslaget till ett regionalt hiilsouniversitet i Linköping.
Malmö kommun. Malmöhus läns landsting. länsstyrelsen i Malmöhus
län samt universitetet i Lund har inkommit med skrivelser angaende den
framtida organisationen av verksamheten inom tandläkarutbildningen i
Malmö.
Sveriges förenade studentkårer har inkommit med skrivelser angående
bevarandet av utbildningskvaliten i tandläkarutbildningen i Malmö.
Sveriges Tandläkarförbund har inkommit med prognoser över utbildningsbehovet av tandläkare m.m.
UHÄ har i skrivelse den 9 november 1984 hemställt om medel avseende
planering av ett regionalt hälsouniversitet i Linköping m.m.

Föredragandens överväganden
För sammanhangets skull behandlar jag under anslaget även vissa frågor
rörande den kommunala högskoleutbildningen inom sektorn för utbildning
för vårdyrken. Medlen till denna utbildning anvisas under anslaget D 14.
Bidrag till kommunal högskoleutbildning m.m.
För konsekvenser av tidigare fattade beslut beräknar jag medel i huvudsak i enlighet med vad universitets- och högskoleämbetet (UHÄ) har
föreslagit.
Jag kommer i det följande att bl. a. föreslå en minskning av planeringsramen för läkarlinjen vid universiteten i Linköping och Göteborg (-26 nybörjarplatser budgetåret 1985/86 resp. -65 nybörjarplatser budgetåret 1986/87),
en ökning av planeringsramen för receptarielinjen vid universitetet i Uppsala ( + 20 nybörjarplatser) samt start av ett regionalt hälsouniversitet i
Linköping (avser budgetåret 1986/87). Inom den kommunala högskoleutbildningen kommer jag att föreslå en minskning av antalet nybörjarplatser
(-129 platser) samt att principbeslut fattas om dels påbyggnadslinjer i
anslutning till rehabiliteringslinjen dels kompletterande utbildning i medicinsk och kirurgisk sjukvård.
Mina förslag till planeringsramar redovisar jag i följande tabeller. För
den statliga högskoleutbildningen anges planeringsram per linje och högskoleenhet. För den kommunala högskoleutbildningen anges planeringsram per linje och kommun/landstingskommun.
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Planeringsramar för statlig utbildning inom sektorn för utbildning för v[irdyrkcn budgetåret 1985/86
StatliR höRskole111hi/dninR

Utbildningslinje m. m.

Högskoleort
Stock- Uppholm sala

Apotekarlinjen, 160 poäng
Logopcdlinjcn, 120 poäng
24 1
Läkarlinjen. 220 poiing
280
Receptarielinjen. 80/40
poäng
Rehabilitcringslinjen,
sjukgymnastik, 100 poäng
160
Tandläkarlinjen, 180 poäng 120
Utbildning i psykoterapi.
40J
90 poäng
Tandsköterskeutbildning, 4
18 månader

Linköping

Lund/ GöteMalmö borg

Umeå Summa

80
.

110

24'
190

01
168

102

280

80
48
910
280

100

80

Summa

80

60

80

60

260
260

220
2122

1

Antagning var tredje termin, ingen antagning vid universitetet i Göteborg 1985/86.
De två första åren sker utbildningen i Uppsala.
J Avser steg 2 i utbildningen.
4
Avser gymnasial utbildning som bedrivs i anslutning till den odontologiska verksamheten vid resp. högskoleenhet.

2

Jag övergår nu till att behandla vissa utbildningslinjer inom sektorn.

Statlig högskoleutbildning
Läkarlinjen
Planeringsramcn för läkarlinjen omfattar innevarande budgetår 936 nybörjarplatser.
Riksdagen beslöt vid 1984 års riksmöte i enlighet med regeringens förslag att minska planeringsramen för läkarlinjen med 90 platser budgetåret
1984/85 (prop. 1983/84: 40, UbU 21. rskr 239). Minskningen skall enligt
riksdagens beslut genomföras vid karolinska institutet i Stockholm. Därutöver beslöt riksdagen att en minskning om ytterligare 90 nybörjarplatser på
läkarlinjen skall genomföras senast budgetåret 1986/87. Härvid skall en
utgångspunkt vara att antalet nybörjarplatser i Lund/Malmö och Umeå
inte skall minska.
Regeringen uppdrog i juni 1984 till UHÄ att komma in bl. a. med en plan
för avvecklingen av 90 nybörjarplatser på läkarlinjen vid karolinska institutet och för en nedskärning med ytterligare 90 nybörjarplatser enligt olika
alternativ i enlighet med riksdagens principbeslut. UHÄ skulle i anslutning
till avvecklingsplanerna redovisa vilka konsekvenserna blir på såväl kort
som lång sikt avseende utbildning och forskning på berörda orter. Enligt
regeringens uppdrag skulle UHÄ härutöver utarbeta en plan för ett regionalt hälsouniversitet i Linköping med start tidigast budgetåret 1986/87 med
Rättelse: S. 293, tabellens Summa Står: 2158 Rättat till: 2122

Prop. 1984/85: 100

Bilaga JO

Utbildningsdepartementet

294

en samtidig neddragning av planeringsramen för läkarlinjen där med 30
nyböi:iarplatser.
UHÄ redovisar sina förslag avseende en minskad planeringsram för
läkarlinjen dels i sin anslagsframställning för budgetåret 1985/86 dels i en
särskild skrivelse med anledning av nämnda uppdrag, som överlämnades
till utbildningsdepartementet i oktober 1984.
1 enlighet med vad jag förordade i prop. 1983/84: I 00 (bil. I0) bör förslaget om integrerad vårdutbildning inom ramen för ett regionalt hälsouniversitet i Linköping bedömas i samband med en samlad prövning av
frågan om läkarutbildningens dimensionering. Jag behandlar därför nu
först frågan om läkarlinjens dimensionering och återkommer sedan till
frågan om ett regionalt hälsouniver<;itet i Linköpim!.
Den s. k. HS 90-utredningen hade vid tidpunkten för UHÄ:s ställningstaganden om läkarlinjens dimensionering inte avlämnat sin huvudrapport.
UHÄ:s förslag grundas därför på dels tidigare publicerat prognosmaterial.
dels den aktuella arbetsmarknaden enligt landstingens femårsplaner.
Med hänsyn till det oklara planeringsläget har UHÄ valt att ge regeringen underlag för en minskning med ett större antal nybörjarplatser än vad
riksdagen har beslutat om. Enligt alternativ I och 2 i anslagsframställningen föreslår UHÄ - utöver den minskning med 90 nybörjarplatser som nu
genomförs vid karolinska institutet - att planerin.gsramen minskas med
ytterligare sammanlagt 220 resp. 175 nybörjarplatser fördelade på universiteten i Göteborg (65 pi), Uppsala (20 pi) och Lund (45 pi) samt karolinska
institutet (90 alt. 45 pi). UHÄ föreslår att minskningarna genomförs med
början budgetåret 1985/86 utom beträffande platserna vid universitetet i
Lund där minskningen bör genomföras först budgetåret 1986/87.
Förslaget om integrerad vårdutbildning förutsätter att läkarutbildningen
görs fullständig i Linköping. Som en följd härav bör den teoretiska delen
av läkarutbildningen för de studerande, som är antagna till läkarutbildning
vid universitetet i Linköping, avvecklas vid universitetet i Uppsala där den
f.n. ges. Om detta förslag skall genomföras bör enligt UHÄ kvarvarande
nybörjarplatser vid universitetet i Uppsala inte minskas.
För egen del vill jag anföra följande.
Det är förenat med betydande problem att förutse vilken efterfrågan på
personal som hälso- och sjukvården kommer att ha på lång sikt.
HS 90-utredningen har i augusti 1984 presenterat sin huvudrapport
(SOU 1984: 39) Hälso- och sjukvård inför 90-talet. I rapporten analyseras
bl. a. tillgång och efterfrågan på läkare fram till år 2000 med hänsyn till den
utbildningsdimensionering som riksdagen har fastställt. I stort motsvarar
tillgången på läkare en förväntad efterfrågan av personal vid strax under
1 % volymutveckling av hälso- och sjukvården. Vid en högre utvecklingstakt kan brist på läkare uppstå. Om utvecklingstakten däremot blir lägre än
nämnda tal kan ett överskott på läkararbetskraft förväntas. Härutöver
pekar utredningen på effekter av I.ex. en eventuell arbetstidsförkortning.
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Avgörande för de olika alternativen är. menar utredningen, den samhällsekonomiska utvecklingen. Utredningen har därför inte nu kunnat bedöma
vilket alternativ som är mest realistiskt.
Enligt min mening har den beslutade nedskärningen av utbildningsplatser minskat riskerna för ett läkaröverskott. HS 90-utredningens analyser pekar även på detta. Jag är därför inte beredd att biträda UHÄ:s förslag
till yllerligare minskning av antalet nybörjarplatser på läkarlinjen utöver de
180 som riksdagen har beslutat.
HS 90-utredningen förutsätter att dess personalprognoser utgör inledningen till ett fortsatt rullande prognosarbete. Jag kommer noga att följa
såväl den ekonomiska utvecklingen inom hälso- och sjukvårdsområdet
som det fortsatta prognosarbetet. På grundval av de nya kunskaper och
erfarenheter som kommer fram bör det senare bli möjligt att vid behov
successivt anpassa inriktningen av och nivån på utbildningsinsatser.
Vad avser den av riksdagen redan beslutade minskningen av planeringsramen för läkarlinjen med 180 platser vill jag anföra följande.
I enlighet med U HÄ: s förslag beräknar jag en besparing med I 890 000 kr.
budgetåret 1985/86 till följd av riksdagsbeslutet om en minskad planeringsram med 90 nybörjarplatser vid karolinska institutet fr. o. m. den I juli
1984.
Vad gäller minskningen av de övriga 90 platserna har jag stannat för
följande förslag.
Karolinska institutet genomför f.n. stora nedskärningar i sin verksamhet. Avvecklingen av enheten vid Holländargatan är ännu inte helt avslutad. Dessutom pågår som jag nyss har nämnt avvecklingen av 90 nybörjarplatser på läkarlinjen. Enligt min uppfattning bör ingen ytterligare minskning av plancringsramcn nu göras vid karolinska institutet. En ytterligare
nedskärning skulle allvarligt kunna försämra möjligheterna att bibehålla
den höga forskningskvalitcten vid institutet. Enligt min uppfattning bör en
minskning i första hand göras på orter där läkarutbildning är förlagd till
länssjukhus där inte någon fullständig statlig forskningsorganisation har
byggts upp. I Göteborg är utbildningen för en grupp studerande förlagd till
Östra sjukhuset i första hand under det fjärde studieåret. Jag föreslår mot
denna bakgrund en minskning med 65 nybörjarplatser vid universitetet i
Göteborg budgetåret 1986/87.
Jag kommer i det följande att föreslå start av ett regionalt hälsouniversitet i Linköping. Till följd härav föreslås att de studerande på läkarlinjen i
Linköping, som nu genomgår de två första teoretiska åren i Uppsala,
flyttas över till universitetet i Linköping. Universitetet i Linköping får
därmed en fullständig läkarutbildning, samtidigt som den s. k. linköpingslinjen vid universitetet i Uppsala avvecklas. Någon ytterligare minskning
av antalet nybörjarplatser bör i detta läge inte göras vid universitetet i
Uppsala. Samtidigt föreslår jag, för att delvis finansiera reformen med ett
hälsouniversitet, att plancringsramen för läkarlinjen i Linköping minskas
med 26 nybörjarplatser budgetåret 1985/86.
Riittelse: S. 296, rad 4 Står: 2,5 milj. kr. Rättat till: 3.5 milj. kr.
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Vid bifall till mina förslag rörande läkarutbildningen uppgår - enligt mina
beräkningar - besparingen under avvecklingsperioden till högst 8 milj. kr.
vid universitetet i Göteborg. Besparingen vid universitetet i Linköping
beräknar jag i enlighet. med UHÄ:s förslag till totalt 3,5 milj. kr. varav
460000 kr. avser universitetet i Uppsala budgetåret 1985/86.
Jag har inte beräknat några medel för reformering av läkarlinjen utöver
dem som finns anvisade för ändamålet innevarande budgetår.

Regionalt hä/.1·01miversitet med integrerad vårduthi/dning i Linköping
Regeringen uppdrog i juni 1979 åt UHÄ att konkretisera iden om ett
svenskt regionalt hälsouniversitet, förlagt till Linköping, och att i anslutning härtill föreslå en försöksverksamhet i Linköping med integrerad vårdutbildning m. m. inom högskolan. I uppdraget ingick som en förutsättning
att en fullständig läkarutbildning skulle finnas i Linköping genom att den
teoretiska utbildningen, som hittills har genomförts i Uppsala, skulle föras
över till Linköping.
UHÄ tillsatte den s. k. linköpingsutredningen, som år 1982 avlämnade
sina förslag om ett regionalt hälsouniversitet i Linköping. I en skrivelse i
december 1982 till regeringen tillstyrkte UHÄ i princip de förslag som
arbetsgruppen hade lagt fram. UHÄ:s utgångspunkt var bl. a. att förslaget
innebar nya former för samverkan mellan olika utbildningshuvudmän inom
vårdområdet som kunde innebära en stimulans för strävandena att forskningsanknyta alla utbildningar inom högskolan. En annan viktig utgångspunkt var att den föreslagna utbildningen bedömdes som angelägen både
för utvecklingen av hälso- och sjukvården och för universitetet i Linköping. Samtidigt underströk UHÄ, att ett beslut om ett regionalt hälsouniversitet i Linköping innefattande en fullständig läkarutbildning borde föregås av ett principbeslut om den långsiktiga dimensioneringen av läkarlinjen.
Som jag har nämnt uppdrog regeringen mot denna bakgrund i juni 1984
at UHÄ att bl. a. komma in med en plan för upprättande av ett regionalt
hälsouniversitet i Linköping med start tidigast budgetåret 1986/87.
1 UHÄ:s yttrande till regeringen i oktober 1984 redovisas en sådan plan
för ett hälsouniversitet i Linköping, i huvudsak i enlighet med linköpingsutredningens förslag men utifrån en total planeringsram för läkarlinjen i
Linköping om 56-60 nybörjarplatser.
Enligt UHÄ:s förslag beräknas driftkostnader för hälsouniversitetet vid
full utbyggnad om sammanlagt 13 233 000 kr. fördelade enligt följande:
institutionen för medicinsk cellbiologi 11 013 000 kr. (inkl. fem professurer), allmänmedicin och långvårdsmedicin exkl. professurer 600000 kr.,
omvårdnadsforskning inkl. professur 800 000 kr., ledningsfunktion 240 000
kr., medicinskt bibliotek 400000 kr. och enhet för utveckling och utvärdering 240000 kr.
För egen del vill jag anföra följande.
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Vårdpolitikcn har under de senaste årtiondena inriktats på att få till
stånd en ändrad struktur av hälso- och sjukvården. Politisk enighet råder
om att primärvården skall ställas i förgrunden samtidigt som den somatiska
korttidsvården åläggs en större återhallsamhet. Den utveckling av hälsooch sjukvården som jag här nämna har naturligtvis också fått konsekvenser för utbildningen inom vårdområdet, t.ex. reformeringen av kommunal
högskoleutbildning inom vårdområdet (prop. 1978/79: 197, UbU 7, prop.
1981/82: 89, UbU 20) och en förnyad läkarutbildning (prop. 1982/83: 100,
UbU 26, prop. 1983/84: 100, UbU 21). I de utbildningsplaner som senare
har fastställts för bl. a. huvuddelen av de kommunala högskoleutbildningarna inom vårdsektorn har detta tagit sig uttryck i införandet av moment
som bl. a. skall bidra till att ge de studerande en bättre helhetssyn på de
vårdsökande liksom att öka deras beredskap till samverkan mellan olika
personalgrupper.
För att påskynda utvecklingen av utbildningens anpassning till en decentraliserad vård, med en fungerande samverkan mellan företrädare för vård
och utbildning, är det angeläget att utnyttja de förutsättningar till förnyelse
av vårdutbildningens innehåll och uppläggning som utbildningssystemet
ger. Över hela den industrialiserade världen arbetar man intensivt med
dessa frågor. E1farenheter från andra länder visar att man kan påverka
utvecklingen av hälso- och sjukvården, utbildningen och forsknings- och
utvecklingsarbetet i önskvärd riktning om man lyckas integrera dels olika
vårdutbildningar, dels utbildning och vård. Inom WHO:s arbete med dessa
frågor har just universiteten ansetts vara en nyckelresurs i målsättningen
att uppnå en sådan utveckling. Jag har särskilt uppmärksammat de försök
med regionala hälsouniversitet och okonventionellt upplagda vårdutbildningar som pågår på flera håll bl. a. vid Tromsö universitet i Norge och Mc
Master university i Ontario. Canada.
Enligt min uppfattning är det angeläget att förutsättningar skapas även i
Sverige för en ytterligare samverkan mellan skilda utbildningar och då i
första hand mellan läkarutbildningen och de kommunala vårdutbildningarna. UHÄ har i sina skilda redovisningar angående ett regionalt hälsouniversitet i Linköping visat hur en sådan samordning kan ske.
En förutsättning för att inrikta hälso- och sjukvården mer mot förebyggande åtgärder än vad som hittills har skett, är en ökad förståelse av de
bakomliggande orsakerna till att sjukdom uppstår och utvecklas. Ett utvidgat cellbiologiskt kunnande och tillämpning av cellbiologiska forskningsmetodcr på många hälsoproblem är vägen till ökad förståelse av orsakerna
bakom många sjukdomar. Härigenom skapas också förutsättningar att
förebygga dessa. Av dessa skäl är cellbiologi särskilt väl lämpad som bas
för den nytillkommande teoretiska utbildningen och forskningen inom
hälsouniversitetet.
Jag föreslår mot denna bakgrund att en integrerad vårdutbildning inom
ramen för ett regionalt hälsouniversitet startar i Linköping budgetåret
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1986/87 i huvudsak i enlighet med UHÄ:s förslag. Enligt min uppfattning
bör även, utöver UHÄ:s förslag, kostnaderna för professurer i långvårdsmedicin och allmänmedicin - med tanke på den centrala roll sådan forskning har i ett hiilsouniversitet - inrymmas i den totala driftkostnaden för
hälsouniversitetet. Jag beräknar således driftkostnaden till totalt 14,7 milj.
kr. budgetåret 1989190 vid full utbyggnad. Utrustningskostnaderna beräknar jag i enlighet med UHÄ:s förslag till 10 milj. kr.
För budgetåret 1985/86 föreslår UHÄ att medel anvisas avseende fem
professurer inom ämnesområdet medicinsk cellbiologi samt för viss administrativ och teknisk personal. Då den kompetens som dessa tjänster
företräder är nödvändig för att planeringen av den nya utbildningen skall
kunna göras i god tid före hälsouniversitetets start biträder jag UHÄ:s
förslag och beräknar I 630 000 kr. under förevarande anslag. Jag återkommer i det följande under anslaget D 20. Medicinska fakulteterna med
förslag till medelsanvisning för forskningsorganisationen. Jag har vid min
medelsberäkning beaktat behovet av medel för planering.
Den totala besparingen till följd av avvecklingen av de två första årens
teoretiska utbildning i Uppsala (den s. k. linköpingslinjen) samt avvecklingen av 26 platser i den kliniska delen i Linköping beräknar jag, i enlighet
med UHÄ:s förslag, till 5 186000 kr.
Det måste från samtliga berörda parter finnas en samstämmighet i de
grundläggande målfrågorna för verksamheten vid ett regionalt hälsouniversitet om denna skall kunna ge ett tillfredsställande resultat. Enligt min
mening måste därför särskild uppmärksamhet ägnas åt hälsouniversitetets
planerings- och lcdningsorganisation. Det är väsentligt att denna utformas
så att den samtidigt kan tillgodose utbildningens syften och underlätta
samverkan mellan olika utbildningshuvudmän och mellan ucbildningen och
hälso- och sjukvården. Enligt min uppfattning finns del förutsättningar för
att inom ramen för nuvarande lagsciftning utforma en lämplig ledningsorganisation för hälsouniversitetet. Härvid måste beaktas de begränsningar
som gäller för möjligheten att delegera kommunal beslutanderätt. En samverkansmodell för ledning och planering av hälsouniversitetet bör kunna
utformas i huvudsak enligt följande.
Staten och landstingskommunen bibehåller sina nuvarande förpliktelser
och åtaganden i fråga om verksamhetens omfattning och arbetsgivaransvar. Med hänsyn härtill måste beslutanderätten i dessa avseenden ligga
kvar hos universitetet resp. landstingskommunen. Att personalen är anställd hos resp. huvudman hindrar inte <itt kollektivavtal träffas om att
personalen fullgör sin tjänstgöring inom hälsouniversitetet med bibehållna
löne- och anställningsvillkor.
För beslut i frågor som rör hälsouniversitetets verksamhet, som annars
skulle ha ankommit på universitetsstyrclsen, bör universitetet inrätta en
förvaltningsnämnd. Landstingskommunen kan på motsvarande sätt med
stöd av regeringens förslag till lag om särskilda organ i landstingskommu-
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nerna (prop. 1984/85: 98) inriitta ett siirskilt organ med uppgift att utöva
den landstingskommunala heslutanderiitten.
För att fi't en samstiimmighet i hesluten iir det nödviindigt att ett heredningsorgan inriittas. Ett si\dant heredningsorgan hör knytas till universitetet. I heredningsorganet bör ing[1 företriidare för huvudmiinnen. för utbildningen och forsknin!!en samt för de studerande och de anstiillda vid hiilsouniversitetet. En liimplig ordning kan vara att personer som ing[1r i
förvaltningsniimnden resp. motsvarande kommunala organ. iiven ing[ir i
beredningsorganet. Samtliga iirenden som rör verksamheten hör före heslut beredas av detta organ. För den löpande driften av verksamheten inom
hiilsouniversitetet hör det finnas en för universitetet och landstingskommunen gemensam befattningshavare i ledande stiillning. Dennes tjiinst bör
organisatoriskt vara knuten till universitetet. Jag utgf1r fr;'rn att kostnaden
för tjiinsten delas lika mellan staten och landstin!!et i enlighet med UHÄ:s
förslag.
Universitetet i Linköping har sedan den I juli 1984 en uthildnings- och
forskningsniimnd som inom det medicinska området fullgör uppgifter som
ankommer på linjenämnd resp. fakultetsnilmnd. Under förutsiittning att
erfarenheterna av en s;°1dan niimnd iir positiva bör en uthildnings- och
forskningsnämnd inrättas för den samlade verksamheten inom hälsouniversitetet. Niimnden kommer diirmed att ersiitta dels universitetets medicinska uthildnings- och forskningsniimnd. dels landstingskommunens berörda linjeniimnder.
Med de förutsiittningar jag har niimnt som utg;°111gspunkt bör samtliga
kostnader avseende hälsouniversitets drift. lokaler och utrustning regleras
i ett vårdutbildningsavtal mellan staten och Östergötlands läns landstingskommun. Ett sf1dant avtal bör s[1vitt gäller statens ekonomiska <'1taganden
underställas riksdagen för godkiinnande. Jag avser att återkomma i detta
niir ett avtal föreligger.
Regeringen bör inhämta riksdagens godkännande av att ett regionalt
hälsouniversitet med integrerad v;°1rduthildning inrättas i Linköping den 1
juli 1986 efter de riktlinjer som jag har redogjort för. Det bör ankomma på
regeringen att meddela de föreskrifter om hiifsouniversitetet som fordras.

Ta11dlii karli11jc11
UHÄ har räknat om besparingarna till följd av riksdagens beslut vid
1983/84 års riksmöte om minskad planeringsram för tandliikarlinjen från
37 400000 kr. till 50966000 kr. Skillnaden heror enligt UHÄ på ändrad
beräkning avseende patientintiikter. övertalighetskostnader och konsekvenser av anslagsomliiggningen av tandvån.lsanslagct.
UHÄ:s beräkning av besparingar under berörda anslag under utbildningsdepartementets huvudtitel är enligt min mening realistisk. Besparingarna avseende nästa budgetår beriiknar jag under förevarande anslag till
2 337 000 kr .. varav 987 000 kr. avser universitetet i Lund, 660000 kr.
universitetet i Göteborg och 690000 kr. universitetet i Umd. De berörda
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universiteten har att i sitt budgetarbete fördela besparingen mellan förevarande anslag och anslaget D 6. Vissa tandvårdskostnader. Jag kommer i
det följande även att beräkna viss besparing under anslagen D 20. Medicinska fakulteterna och D 21. Odontologiska fakulteterna.
Erfarenheterna från nedläggningen av enheten vid Holländargatan har
visat att det är ändamålsenligt att samla samtliga medel som skall dras in
under en särskild anslagspost. Efter vad UHÄ har anmält avser ämbetet
att i nästa års anslagsframställning inkomma med förslag om den samlade
odontologiska forskningsorganisationen. Jag avser att i nästa års budgetproposition återkomma med förslag om att föra samman medel som skall
dras in vid universitetet i Lund till följd av avvecklingen av grundutbildning för tandläkare i Malmö under en särskild anslagspost.
Med hänsyn till att det i dag finns ett tandläkaröverskott föreslår UHÄ
en ytterligare minskning av antalet nybörjarplatser på tandläkarlinjen med
20 a 40 platser vid karolinska institutet. Samtidigt framhf1ller U HÄ att det i
framtiden åter kan bli aktuellt att öka antalet platser på tandläkarlinjen.
F. n. finns 260 nybörjarplatser på tandläkarlinjen.
Jag är inte beredd att nu tillstyrka UHÄ:s förslag om en ytterligare
minskning av planeringsramen för tandläkare. Socialstyrelsen har i en
expertpromemoria lämnat en rapport om den långsiktiga arbetssituationen
för tandläkare. Av rapporten framgår att balans mellan tillgång och efterfrågan på tandläkare bör kunna föreligga fram till år 2000 om nuvarande
dimensionering av utbildningen bibehålls. Efter år 2000 kommer antalet
tandläkare enligt prognosen till följd av den ojämna åldersfördelningen
inom tandläkarkåren att minska kraftigt med nuvarande dimensionering.
Även Sveriges Tandläkarförbund har presenterat prognoser över utbildningsbehovet av tandläkare. Vid de förutsättningar förbundet har angivit
kommer det att finnas arbetslösa tandläkare fram till år 2004 om nuvarande
dimensionering bibehålls.
Regeringen har nyligen lagt fram en proposition med förslag till tandvårdslag m. (11. (prop. 1984/85: 79). I denna redovisas svårigheterna att
bedöma den framtida efterfrågan på tandläkare. Enligt min mening bör
man noga följa utvecklingen på arbetsmarknaden och effekterna av den
nya tandvårdslagen innan några ytterligare förändringar görs beträffande
planeringsramen för tandläkarlinjen. Jag förordar därför en oförändrad
planeringsram om 260 platser på tandläkarlinjen budgetåret 1985/86.

Tandteknikerutbildning
Riksdagen har tidigare beslutat att den statliga tandteknikerutbildningen
skall avvecklas och ersättas med motsvarande kommunal utbildning. Beslutet fullföljs f.n. i Huddinge, Malmö och Umeå, där den statliga utbildningen avvecklas och avses ersättas av motsvarande kommunal/landstingskommunal utbildning.
Socialstyrelsen har nyligen presenterat en ny prognos för det framtida
behovet av tandtekniker fram till år 2000. Enligt prognosen är en dimensionering om 70-80 utbildningsplatser lämplig i ett inledningsskede.
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Enligt min mening bör den tandteknikerutbildning som bedrivs i anslutning till den odontologiska fakulteten i Göteborg avvecklas. Jag har erfarit
att även Göteborgs kommun planerar att starta motsvarande utbildning.
Den totala kapaciteten skulle diirmed uppgå till 78 platser i landet. Jag
förordar att antagningen till den statliga utbildningen vid universitetet i
Göteborg upphör den 1 juli 1985 och beräknar en besparing om 100 000 kr.
under detta anslag. Till följd av avvecklingen av tandteknikerutbildningen
vid universitetet i Umeå beräknar jag en besparing om 519000 kr.

Recept arieuthildning
UHÄ föreslår en ökning med 20 nybörjarplatser på receptarielinjen vid
universitetet i Uppsala. Jag biträder UHÄ:s förslag och beräknar kostnaderna till 125 000 kr. budgetåret 1985/86 och till 250 000 kr. budgetåret
1986/87.

Psykoterapiuthildning
Påbyggnadslinjen i psykoterapi har under senare år haft 40 nybörjarplatser på steg 1 och 24 nybörjarplatser på steg 2. UHÄ föreslår att vissa
förändringar i psykoterapiutbildningen sker fr. o. m. budgetåret 1985/86.
Mot bakgrund av rådande obalans mellan utbildningsmöjligheterna på steg
1 och steg 2 biträder jag UHÄ:s förslag att befintliga utbildningsresurser
under budgetåret 1985/86 helt används för att ge dels utbildning på steg 2,
dels kompletteringsutbildning för den grupp som redan har en utbildning
som ligger över nivån för steg I och som önskar få steg 2-kompetens. Inom
den befintliga resursramen förordar jag ytterligare handledarutbildning
inom Umeå högskoleregion.
UHÄ hemställer om medel (+200000 kr.) för metodutveckling och
handledarutbildning i psykopsykoterapi m. m. budgetåret 1985/86. Enligt
min uppfattning är ett utvecklingsarbete väsentligt när det gäller hur de
mera generella problemen kring psykoterapeutisk behandling vid psykoser, bl. a. med utgångpunkt i verksamheten vid Säters sjukhus, skulle
kunna inrymmas i en utbildning. Jag biträder UHÄ:s förslag och beräknar
200 000 kr. för ändamålet budgetåret 1985/86.

Påhyggnadslinje i toxikologi
UHÄ föreslår att en påbyggnadslinje i toxikologi inrlittas vid karolinska
institutet budgetåret 1986/87. Påbyggnadslinjen avses ersätta den lokala
linjen för utbildning i toxikologi som f.n. anordnas vid institutet. Mot
bakgrund av utvecklingen av forskningen i bioteknik anser jag att det är
värdefullt att stärka utbildningen i toxikologi. Jag biträder UHÄ:s förslag
och förordar att regeringen begär riksdagens bemyndigande att inrätta en
påbyggnadslinje i toxikologi - med en baskurs om 20 poäng och en fortsättningskurs om ytterligare 60 poäng budgetåret 1986/87 vid karolinska institutet. Jag utgår från att utbildningen kan genomföras inom oförändrade
resursramar.
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Kommunal höRsko/eutbildning
Medicinska sen'icelinjen
På linjen utbildas laboratorieassistenter. Högskolemyndigheterna har
problem dels med rekryteringen till linjen, dels med ett stort antal studieavbrott inom linjen. UHÄ föreslår att linjens namn ändras till laboratorieassistentlinjen. Den nya benämningen anses bättre motsvara utbildningens innehåll och ge mer rättvisade information om kommande arbetsmarknad. Jag anser att ändringen bör genomföras.

Rehabiliteringsli11ien
Enligt riksdagens beslut (prop. 1982/83: 100, UbU 30. rskr 341, prop.
1983/84: 100. UbU 20. rskr 239) anordnas under budgetåret 1984/85 en
fördjupningskurs i arbetsterapi vid universitetet i Göteborg och två fördjupningskurser i sjukgymnastik, varav en vid universitdet i Lund och en
vid karolinska institutet. Inom utbildningen i sjukgymnastik är ett nordiskt
samarbete under utveckling.
Jag har erfarit att fördjupningskurserna i såväl arbetsterapi som sjukgymnastik har rönt stort intresse. Detta gäller även inom andra nordiska
länder. Jag anser därför att antalet platser på fördjupningskursen i arbetsterapi bör dubbleras. Under anslaget D 7. Vissa särskilda utgifter inom
högskolan m. m. har jag beräknat medel härför. Under anslaget D 14.
Bidrag till kommunal högskoleutbildning m. m. kommer jag att beräkna en
motsvarande minskning under anslagsposten Till regeringens disposition.
Jag anser att samma ordning som för utbildningen i sjukgymnastik skall
gälla även för utbildningen i arbetsterapi beträffande möjligheter till nordiskt samarbete och avser att återkomma till regeringen i frågan.
Riksdagen har beslutat (prop. 1981182: 100, UbU 20. rskr 248) att påbyggnadslinjer för arbetsterapeuter skall inrättas budgetåret 1986/87 samt
att förslag skall läggas fram så att även påbyggnadsutbildning för sjukgymnaster kan starta samma budgetår. Med utgångspunkt i riksdagens beslut
uppdrog regeringen åt UHÄ att redovisa förslag till påbyggnadsutbildning
för sjukgymnaster fr. o. m. budgetåret 1986/87.
UHÄ har avgett förslag som innebär att en påhyggnadslinje i arbetsterapi och en påbyggnadslinje i sjukgymnastik inrättas. Vardera linjen föreslås
omfatta 20 poäng och innehålla inriktningar mot primärvård, somatisk
sjukvård och psykiatrisk sjukvård. Dessutom föreslår UHÄ att en påbyggnadslinje i habilitering om 20 poäng inrättas, som är gemensam för arbetsterapeuter och sjukgymnaster och eventuellt ytterligare yrkesgrupper.
UHÄ föreslår även att en påbyggnadslinje i företagshälsovård om 20 poäng
inrättas för sjukgymnaster.
Riksdagen har tidigare <UbU 1979/80: 7. rskr 100. UbU 1981182: 20. rskr
248) uttalat sig om behovet av påbyggnadsutbildning för arbetsterapeuter
och sjukgymnaster men har hittills. på regeringens förslag, prioriterat en
kvantitativ utbyggnad av grundutbildningcn. Jag anser för egen del att
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rehabiliteringslinjen nu har natt en sådan utbildningskapacitet att resurser
kan tas i anspråk även för påbyggnadsutbildningar. Jag tillstyrker mot
denna bakgrund UHÄ:s förslag att påbörja påbyggnadsutbildning inom
detta område. Jag är däremot inte beredd att tillstyrka UHÄ:s förslag till
linjekonstruktion i alla delar.
Jag förordar för egen del att en påbyggnadslinje i arbetsterapi om 20
poäng och en påbyggnadslinje i sjukgymnastik om 20 poäng inrättas den I
juli 1986. För att åstadkomma en tlexibel och ändamålsenlig linjekonstruktion anser jag att vardera linjen bör inrättas med inriktningar mot primärvård. läns· och regionsjukvård. psykiatrisk sjukvård samt habilitering.
Enligt min mening motsvarar begreppet läns- och regionsjukvård de begrepp som kommer att användas inom hälso- och sjukvårdens framtida
organisation, varför jag förordar denna benämning före den föreslagna
benämningen. somatisk sjukvård. De argument som har framförts från
såväl Landstingsförbundet som arbetsterapeuternas och sjukgymnasternas
fackliga organisationer har övertygat mig om att habilitering bör ingå som
en inriktning inom påbyggnadsutbildningen i arbetsterapi resp. i sjukgymnastik. Detta hindrar inte att viss samordning kan förekomma mellan de
två påbyggnadslinjerna.
För att tillräcklig planeringstid skall kunna ges måste beslut om att
inrätta linjerna fattas redan nu. Jag avser att återkomma med förslag om
dimensionering och lokalisering av de nämnda linjerna i 1986 ärs budgetproposition.
Regeringens förslag om företagshälsovftrd har nyligen redovisats för
riksdagen i en särskild proposition (prop. 1984/85: 89).
I samråd med chefen för arbetsmarknadsdepartementet förordar jag att
en påbyggnadsutbildning i företagshälsovård för sjukgymnaster skall anordnas. Jag avser därför att föreslå regeringen att uppdra åt U HÄ att
utreda förutsättningarna för hur en sådan utbildning kan samordnas med
motsvarande utbildning för sjuksköterskor och skyddsingenjörer. Utgångspunkten för uppdraget skall vara att utbildningen bör omfatta 20
poäng och starta tidigast budgetåret 1986/87.
UHÄ har även föreslagit att en treårig försöksverksamhet startar budgetåret 1985/86 med en samarbetsgrupp för sjukgymnasternas påbyggnadsutbildning. Gruppens uppgift skall enligt UHÄ vara att värdera och ekvivalera annan utbildning än högskoleutbildning. Jag beräknar för budgetåret
1985/86170000 kr. för försöksverksamhet med ens. k. ekvivaleringsgrupp
för sjukgymnasternas och en for arbetsterapeuternas påbyggnadsutbildning under anslaget D 14. Bidrag till kommunal högskoleutbildning m. m.
Utbildningen på rehabiliteringslinjens inriktning mot sjukgymnastik bedrivs i dag med statligt huvudmannaskap vid karolinska institutet i Stockholm och vid universitetet i Lund. På de övriga fem orterna där utbildningen i sjukgymnastik bedrivs är huvudmannaskapet kommunalt eller landstingskommunalt. Jag anser i princip att denna utbildning bör bedrivas med
20
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ett enhetligt huvudmannaskap. Jag vill framhålla att riksdagen år 1982
(prop. 1981182: 89. UbU 20. rskr 248) beslöt att de medellånga vårdutbildningarna skall ha kommunalt huvudmannaskap. dock med vissa undantag.
Mot denna bakgrund avser jag att låta utreda de konsekvenser i skilda
avseenden som kan följa av ett enhetligt kommunalt eller landstingskommunalt huvudmannaskap för sjukgymnastutbildningen med sikte på att ta
fram underlag för de förhandlingar som kan bli aktuella och de övriga
åtgärder som kan behöva vidtas. Jag avser att återkomma till regeringen
med förslag i denna fråga.

Kompletterande utbildning för sjuksköterskor m .m.
Enligt riksdagens beslut (prop. 1981/82: 100, UbU 20, rskr 248) upphör
nuvarande påbyggnadslinje för utbildning i medicinsk och kirurgisk sjukvård den I juli 1986. Jag har tidigare uttalat vikten av att utbildningsbehovet för de sjuksköterskor som önskar genomgå utbildning i medicinsk och
kirurgisk sjukvård kan tillgodoses så snart som möjligt. UHÄ har på
regeringens uppdrag redovisat ett förslag till kompletterande utbildning för
sjuksköterskor i medicinsk och kirurgisk sjukvård. Jag förordar därför i
enlighet med vad riksdagen uttalade vid 1982 års riksmöte att en sådan
kompletterande utbildning får fortgå även efter den I juli 1986, dock längst
t.o.m. budgetåret 1988/89. Jag beräknar att statens kostnad härför totalt
kommer att uppgå till ca 15 milj. kr. Därefter räknar jag med att detta
utbildningsbehov skall vara täckt och att eventuella lokala utbildningsbehov kan tillgodoses genom enstaka kurser.
UHÄ föreslår att medel för kompletterande utbildning för oftalmologassistenter får fortgå t.o.m. budgetåret 1988/89. Jag beräknar medel för
ändamålet under anslaget D 14. Bidrag till kommunal högskoleutbildning
m.m.

Dimensioneringsfrågor m .m.
Enligt UHÄ är det fortfarande svårt för utbildningshuvudmännen att
planera dimensioneringen av de kommunala vårdutbildningarna. Rekryteringsproblem föreligger till hälso- och sjukvårdslinjen. medicinska servicelinjen och sociala omsorgslinjen. Antalet sökande till vårdutbildningarna
inom kommunal högskoleutbildning har under de senaste två åren minskat
med en fjärdedel och antalet återbud är stort. Under budgetåret 1984/85
förväntas antalet utnyttjade nybörjarplatser bli ca 350 färre än vad riksdagen har beviljat. Den totala faktiska utbildningskapaciteten har dock ökat
jämfört med föregående år.
Enligt min uppfattning är det angeläget att denna utveckling kan brytas
genom särskilda insatser. Sådana kant.ex. utgöras av ökad samordning av
utbildningresurser mellan regioner och förbättrad information om vårdyrken. Den föreslagna namnändringen för medicinska servicelinjen är ett
exempel på åtgärd för att öka rekryteringen.
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Efter vad jag har erfarit planerar både UHÄ och Landstingsförbundet
ytterligare åtgärder av det slag jag har nämnt i syfte att kunna öka tillströmningen till kommunal högskoleutbildning.
UHÄ föreslår planeringsramar om sammanlagt 10427 nybörjarplatser
för den kommunala högskoleutbildningen för budgetåret 1985/86, vilket är
en minskning med 171 platser jämfört med budgetåret 1984/85. Jag är inte
beredd att helt tillstyrka UHÄ:s förslag om minskning av antalet nybörjarplatser. Enligt min mening bör det för budgetåret 1985/86 finnas 20 platser
för rehabiliteringslinjens inriktning mot arbetsterapi och 22 platser på
tandhygienistlinjen utöver UHÄ:s förslag.
I regeringens proposition 1984/85: 79 med förslag till tandvårdslag m. m.
har redovisats att det finns anledning att upprätthålla en hög dimensionering av tandhygienistutbildningen. Jag avser mot denna bakgrund att senare föreslå regeringen att uppdra åt UHÄ att se över tandhygienistutbildningens organisation och dimensionering.
Mina förslag till planeringsramar övt:rensstämmer i stort med huvudmännens förslag. Ramarna innebär att antalet nybörjarplatser kommer att
öka i förhållande till antalet utnyttjade platser innevarande budgetår.
Med hänvisning till vad jag har anfön förordar jag följande förändring av
antalet nybörjarplatser budgetåret 1985/86 i förhållande till budgetåret
1984/85.
Förändring av nybörjarplatser 1985/86
Linje

Hälso- och sjukvårdslinjen
Hörselvårdslinjen
Medicinska servicelinjen
Ortopedtekniska linjen
Rehabiliteringslinjen
Sociala omsorgslinjen
Tandhygienistlinjcn
Påbyggnadslinjer till
hälso- och sjukvårdslinjen
medicinska servicelinjen
Summa

Föriindring 1985/86 i förhållande till 1984/85
UHA

Fört!dragande

-148
+ 4

-148
+ 4

- '27

,.,0

-

'27
0

+
+ 6
- :!8

+ 4:!
+ 6
- 6

+ '24
- :!4

+ :!4
- :!4

-171

-129

Öi•riga frågor

I samband med kommunaliseringen av Karolinska sjukhuset förstärktes
forskningen vid karolinska institutet med 4 milj. kr. under anslaget D 10.
Utbildning för vårdyrken. Medlen skulle successivt användas för forskningsändamål i takt med att motsvarande andel kunde frigöras genom
avveckling av tandläkarutbildningen vid enheten vid Holländargatan. Enligt riksdagens beslut (Ub U 1980/81: 29) skall en överföring till anslaget
Rättelse: S. 318 not I under tabellen Står: sid 000 Rättat till: sid 31 :!
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D 20. Medicinska fakulteterna övervägas senast när tandläkarutbildningen
vid Holländargatan är avvecklad.
Tandläkarutbildningen vid enheten vid Holländargatan har nu helt upphört. Jag beräknar därför en minskning av detta anslag med 4,5 milj. kr. Jag
kommer att beräkna motsvarande ökning av anslaget D 20. Medicinska
fakulteterna, anslagsposten karolinska institutet för budgetåret 1985/86.
I anslutning till riksdagens beslut med anledning av. prop. 1983/84: 115
(UbU 1984/85: 3, rskr 20) om gäststuderande i högskolan beräknar jag en
minskning av medlen under förevarande anslag (-48000 kr.). Jag beräknar
motsvarande ökning under anslaget D 7. Vissa särskilda utgifter inom
högskolan m. m. Jag har vidare, med anledning av samma riksdagsbeslut
beräknat en besparing (-34000 kr.J.
Jag beräknar en minskning av medlen under förevarande anslag (-105 000
kr.). Motsvarande ökning beräknas under anslaget D 7. Vissa särskilda
utgifter inom högskolan m.m.
Jag beräknar en besparing om 374000 kr. avseende förvaltningsrationalisering.
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till
(362187000 + 9659000=) 371864000 kr.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att
1. planeringsramar för budgetåret 1985/86 fastställs i enlighet med
vad jag har förordat,
2. godkänna vad jag har förordat med anledning av förslaget om ett
regionalt hälsouniversitet med integrerad vårdutbildning i Linköping,
3. bemyndiga regeringen att inrätta en påbyggnadslinje, utbildning i
toxikologi, om 20/60 poäng den I juli 1986,
4. bemyndiga regeringen att inrätta en påbyggnadslinje, påbyggnadsutbildning i arbetsterapi, om 20 poäng den 1 juli 1986,
5. bemyndiga regeringen att inrätta en påbyggnadslinje, påbyggnadsutbildning i sjukgymnastik, om 20 poäng den 1 juli 1986,
6. bemyndiga regeringen att besluta om ändrad benämning på medicinska servicelinjen i enlighet med vad jag har förordat,
7. godkänna vad jag har anfört om kompletterande utbildning i
medicinsk och kirurgisk sjukvård för sjuksköterskor,
8. till Utbildning för l'<Irdyrken för budgetåret 1985/86 anvisa ett
reservationsanslag av 371846000 kr.
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D 11. Utbildning för undervisningsyrken
1983/84 Utgift

712125 456

1984/85 Anslag

757 548000

1985/86 Förslag

744999000

Reservation

49873987

Anslaget avser grundläggande utbildning för undervisningsyrken vid de
statliga högskoleenht:terna samt personalutbildning för skolväsendets behov inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde. Under anslaget
beräknas medel för allmänna utbildningslinjcr och påbyggnadslinjer inom
sektorn samt för vissa kurser m. m. Medel för kommunal högskoleutbildning inom sektorn beräknas under anslaget D 14. Bidrag till kommunal
högskoleutbildning m.m.

An.1/ug.1:furdelning
Högskoleenhet/högskoleregion m. m. 1984i85

Beräknad ändring 1985i86
Universitelsoch högskoleämbe1et

Föredraganden

Grundläggande högskoleutbildning och påbyggnadsu1bildning:
Stockholms högskoleregion
Högskolan för lärarutbildning
i S1ockholm
Konstfackskolan
Musikhögskolan i Stockholm
Uppsala häi;.1·kolerl'f?iv11
Univcrsitctel i Uppsala
Högskolan i Eskilstuna/
Yiis\erås
Högskolan i Falun/Borlänge
Högskolan i (_iävle/Sandvikcn
Högskolan i Orcbro

124310000
3 859000
13336000

+
+
+

446000'
349000
697000

+
+

849000
326000
633000

48 427 000

- 61nooo

- 5 238 000

8489000
13416000
19310000
26461000

+

221000
73000
206000
+ I 038000

308000
427000
770000
+ 1469000

Linköpinp höi:skoleregion
Universiletel i Linköping
Högskolan i Jönköping

50577 000
19311000

+
+

+

Lund/1\,falmii hiigskolerl'gion
Universitelet i Lund
Högskolan i Halmstad
Högskolan i Kalmar
Högskolan i Kristians1ad
Högskolan i Växjö

80211000
4668000
17 566000
17057000
22 312 000

+ 2976000
+ 267 000
+ 757 000

Giiteborgs högskaleregion
Universitetet i Göteborg
Högskolan i Borås
Högskolan i Karlslad

98 792000
3 666000
24 423 000

+ I 167000
- 2429000
+ 865000

+

+

155000
52000

440000
17000

33000
247 000

473 000
230000
- I 171000
+ 167000
+ 184000
+

+

312 000
- 2300000
31000
+
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Beräknad ändring 1985/86
U nivcrsitctsoch högskoleämbetet

Föredraganden

Umeå l11J1:skolere,;ivn

Universitetet i Umeå
Högskolan i Luleå
Högskolan i Sundsvall/
Härnösand

+ 1751000
+ 614000

+

24 873 000

224000
151000

15711000

+

397000

+

120000

317000

+

16000

+

11000

723000

+

614000

57 546000

Ej fördelade medel

Hemspråkslärarutbildning
Utbildning av instruktörer
för näringsliv och förvaltning
Särskild och riktad ämneslärarutbildning
Utbildningsarvode
Särskilda utbildningsåtgärder för obehöriga lärare
Särskilda utbildningsåtgärder för vissa lärare

+

351 000

1607000
26003000

970000

- 1607000

+ 1612000

- 5046000

1816000

- 1295 000

- 1 816000

+
7247117000

+

3610000-'

525 000

-157117000

Personalutbildning för
skolväsendets behov:
Stockholms högskoleregion
Uppsala högskoleregion
Linköpings högskoleregion
Lund/Malmö högskoleregion
Göteborgs högskoleregion
Umeå h(igskoleregion
Till UHA:s disposition

5 5110000
6705000
3558000
6804000
5 990000
4124000
32761000

Summa

757548000

+ 971000
+ 1543000
+ 749000
+ 831000
+ 1135000
+ 650000
+ 1100000

+
+
+
+
+
+
+

426000
944000
496000
188000
538000
283 000
363 000

+

+

3238000

6979000

+10589000 3

-12549000

Anslagsframställning har avgivits av universitets- och högskoleämbetet

(UHÄ).
Sammantaget innebär ändringsförslagen i korthet följande.
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I. I
1.2

Pris- och /öneomräkning
Prisomräkning
Löneomräkning

Summa under I
2
2.1

Utbildningsdepartementet
Kostnad
budgetåret
1985/86
(tkr.)

3.10

Förändringar a1· anslagsteknisk natur
Medel för ordinarie lektorstjänst L 20
ULi

231

Konsek1·cnscr (Il" tidigare
ht'S//11

3.1
3.2
3.3
3.4

3.5

3.6

3.7
3.8
3.9

Bildlärarlinjen
Enl. BP 83 Särskilda utb.
atgärder
Fritidspedagoglinjen
Enl. BP 83
Enl. BP 84
förskollärarlinjen
Enl. BP 83
Enl. BP 84
Hemspråkslärarlinjen
Särskilda utbildningsåtgärder
Enl. BP 83 Viiriant
Enl. BP 84 enstaka kurs
Lågstadielärarlinjen
Vartannatårsantagning
Enl. BP 82
Tilläggsbudget 82
Vidareutbildning av
mellanstadielärare
till lågstadielärare,
vartannat år
Särskilda utbildningsåtgärder
Enl. BP 82
En!. BP 84 enstaka kurs
Mellanstadielärarlinjen
Tilläggsbudget 82
Tillvalskurser i samiska.
vartannat år
Vidareutbildning av lågstadielärarc till mellanstadiclärare. vartannat år
Särskilda utbildningsåtgärder
Enl. BP 84 enstaka kurs
Musiklärarlinjen
En!. BP 82
En!. BP 84
SYO-linjen
En!. prop. 83/84: 86
Komplette1ingsutbildning
Vårdlärarlinjcn
Enl. BP 84

3.11

Ämneslärarlinjerna
Tilläggsbudget 82
Enl. BP 83
Speciallärarlinjen
Vartannat år:
Utbildning av yrkes valslärare för särskolan

Summa under 3
231

Summa w1der 2
3

Andamål/högskoleenhet m. m. '-~

+ 12862
+26929
+39791

311

453

1804

-

- 2100
- 3 101
- 6195

- 265
- rn
- 3040
26

+

138
15.~

400
321

+

411
273
400

5.2
919
408
5.3
+

525
746

361
-16913

Altl'mativ I
Fritidspedagoglinjen
- 1487
- 88 npl HLS. HJ. UG
Förskollärarlinjen
4.2
- 234 npl HLS. ULi, UG.
3095
UL. HKs
Hiindels- och kontors4.3
257
lärarlinjen - 12 npl HLS
Hushållslärarlinjen
4.4
839
- 24 npl UU, UUm
Industri- och hantverks4.5
lärarlinjen
Tekniklärarutbildning
630
- 30 npl HY
Lågstadielärarlinjen
4.6
473
- 18 npl HLS, UG
Mellanstadielärarlinjen
4.7
- 78 npl HG/S. ULi. HK.
- 1058
HJ. HY, UUm, UL
Vårdlärarlinjen
4.8
- 1019
- 48 npl UG, UUm
Kurs i anatomi
168
- 16npl UU
Kurs i fysiologi
504
-::- 24 npl UU
Amneslärarlinjerna
4.9
160 poängsutbildni11g
- 105 npl HLS. HO, ULi.
- 1630
UL.HV. UG
40 poängsutbildning
- IOOnpl HLS. UU, UL, UG - 4083
Särskild och riktad
- 1050
limneslärarutbildning
4.10 Besparing i praktikkostnader, långtidsförordnade
735
handledare HLS, Ull, UL. UG
632
Gemensamma funktioner
4.11
-17660
Summa under 4
5.1

+

441
607

+
+

4
4.1

5

+

Koslnad
budgetåret
1985/86
ltkr.)

5.4

Alternativ 2
Fritidspedagoglinjcn
- 88 npl HLS. HJ, UG
Förskollärarlinjen
- 234 npl HLS, ULi, UG.
UL. HKs
Hushållslärarlinjen
- 24 npl UU, Ullm
Hemspråkslärarlinjen
Omläggning av utbildningen HLS. UG. UL

-

1295
3019
630

+

96
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5.5

5.6
5.7
5 .8
5.9

5. I 0

5. 11

Industri- och hantverkslärarlinjen
Halvfortsutbildning
HLS
Merkostnad ämnesundcrvisning m. m.
HLS, lJL. UG. UUm. HS/H
Tekniklärarutbildning
- 30 npl HY
Kurser för instruktörer
för näringsliv och förvaltning
Lågstadielärarlinjen
- 18 npl HLS. UG
Mellanstadielärarlinjen
- 78 npl HG/S. ULi, HK.
HJ, HY. UUm. UL
Slöjd lärarlinjen
160 poängsutbildning
+ 24 npl ULi. UG
Textillärarlinjen
Omlokalisering
12 npl från UG till ULi
V ardlärarlinjen
- 48 npl UG, UUm
Kurs i anatomi - 16 npl UU
Kurs i fysiologi - 24 npl ll ll
Ämneslärarlinjerna
160 poängsutbildning
- 45 npl HÖ, HY
40 poängsutbildning
- 100 npl HLS. Ull. UL. UG

Utbildningsdepartementet
Kostnad
budgetärct
1985/86
Hkr.)

Ändamål/högskoleenhet m. m. '·~

+ I 180 3
+

525
630

+

578
484

-

+
+

5. 12

I 058

788
378
378

312

5.13

Särskild och riktad
ämneslärarutbildning
Obligatorisk utlandskurs på språk vetenskaplig linje HLS. UU. ULi,
UL, UG. UUm
Omfördelning fran historisk-samhällsvetenskapJig och språk vetenskaplig till matematisk-naturvetenskaplig linje
t50-60 npl> HLS. UlJ. ULi.
L!L, UG. UUm
Speciallärarlinjen
Omläggning
Avveckling av nuvarande
utbildning
Ny linjeutbildning
HLS. UU .HG/S,ULi.HJ
UL.UG.UUm
Överföring till D 11: 11
Besparing i praktikkostnader, långtidsförordnade handledare
HLS, UU, UL. UG
Gemensamma funktioner
Gemensamma funktioner,
bibliotek

Kostnad
budgetåret
1985/86
ttkr.l
-

I 050

+ 1575

+

756

-25405
+17160
+ 5341

893
168
504

5.14
5.15

917

Summa under 5

-12 058'

Summa alternativ 14
Summa alternativ 24

+ 4987

2 751

1
HLS=högskolan för lärarutbildning i Stockholm. U U =universitetet i Uppsa.la.
HFiB=högskolan i Falun/Borlänge, HG/S=högskolan i Gävle/Sandviken, HO=
högskolan i Örebro, ULi=universitetet i Linköping. HJ=högskolan i Jönköping,
UL=universitetet i Lund. HK=högskolan i Kalmar. HKr=högskolan i Kristianstad. HY=högskolan i Växjö. UG=universitetet i Göteborg, HKs=högskolan i
Karlstad. UUm=universitetet i Umeå, HLu=högskolan i Luleå, HS/H=högskolan i
Sundsvall/Härnösand.
2
npl = nybörjarplatser. ..
' Inkl. skrivelse från UHA den 10 september 1984.
4
Inkl. pris- och löneomräkning. förändringar av anslagsteknisk natur samt konsekvefö.:r av tidigare beslut.

UHÄ hemställer att
I. en tlyglärarlinje. 40 poäng. inrättas den I juli 1985,
2. planeringsramar fastställs i enlighet med vad som förordas i anslagsframställningen,
3. under ett reservationsanslag Utbildning för undervisnings yrken anvisas 767 377 000 kr. med angiven fördelning på an slagsposter.
UHÄ har i skrivelse den '.!3 februari 1984, på uppdrag av regeringen den
28 juni 1979, inkommit med förslag till utbildning av lärare för drift- och
underhållsteknisk linje i gymnasieskolan.

735
632

+

114

+ 10 589'
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UHÄ har i skrivelse den 10 september 1984 inkommit med förslag till
åtgärder för att avhjälpa bristen på lärare i tekniska och yrkestckni:o.ka
ämnen.
UHÄ har i skrivelse den 18 september 1984. på uppdrag av regeringen
den 13 januari 1983. inkommit med förslag till specialpedagogiska uthildningsinsatser inom högskolan.
UHÄ har i skrivelse den 18 september 1984 inkommit med förslag till
förändrad utbildning av hemspråkslärare.
Örebro kommun har inkommit med skrivelse om uthildning av liirare för
döva och hörselskadade elever vid gymnasieskolan i Örehro.
Myndigheter och organisationer m. fl. har inkommit med skrivelser med
anledning av de förslag till nedläggning av utbildningslinjer m. m. vid vissa
högskoleenheter som har lämnats i lJHÄ:s anslagsframställning.

Föredragandens Ö\'erväganden

Vid mina överväganden har jag beträffande lärarutbildningen för grundskolan samrått med statsrådet Göransson och beträffande utbildningen av
förskollärare och fritidspedagoger med chefen för socialdepartementet.
För konsekvenser av tidigare fattade beslut beräknar jag medel i enlighet
med vad universitets- och högskoleämbetet (UHÄ) har föreslagit.
Mina förslag till planeringsramar för sektorn framgår av föregående
tabell.
Jag kommer i det följande att förorda en minskning av antalet nybörjarplatser på fritidspedagoglinjen (-30). förskollärarlinjen (-60). lftgstadiclärarlinjen (-96), mellanstadielärarlinjen (-276), vårdlärarlinjen (-48), ämneslärarlinjerna (-45) samt speciallärarlinjen gren I. 1-20 poäng, (-192) och gren
2 (-42). Dessutom kommer jag att förorda att antalet platser på den praktisk-pedagogiska ämneslärarutbildningen om 40 poäng minskas med 1()0.
Jag övergår nu till att behandla vissa utbildningslinjer inom sektorn samt
frågor rörande personalutbildning för skolväsendets behov.
Fiirskollärar- och fritidspedagoglinjcma

Socialstyrelsen har gjort beräkningar av tillgång och efterfrågan på utbildade i förhållande till tre olika alternativ för utbyggnad av barnomsorgen.
Sammanfattningsvis gör socialstyrelsen bedömningen att någon större reducering av utbyggnadstakten för barnomsorgen inte kommer att genomföras det närmaste året. bl. a. till följd av nya anordningsbidrag och fortsatt
stor efterfrågan på barnomsorg. Mot den bakgrunden synes, enligt socialstyrelsen. nuvarande utbildningskapacitet vara lämpligt avpassad. Den
ökade rekryteringen. av framför allt fritidspedagoger men även förskollärare. till andra samhällssektorer än barnomsorgen innebär enligt socialstyrelsen att inte enbart barnomsorgens utbyggnad påverkar efterfrågan på
dessa personalgrupper.

Prop. 1984/85: 100

Bilaga 10 Utbildningsdepartementet

314

Planeringsramar för sektorn för utbildning för undcrvisningsyrken budgetåret 1985/86
Utbildningslinje/poäng

Barnavårdslärarlinjen, 120
Bildlärarlinjen. 120
Folkhögskollärarlinjen. 40
Fritidspedagoglinjen. 100
Förskolliirarlinjen, 100
Handels- och kontorslärarlinjen. 40
Hemspråkslärarlinjen, 80
Hushållslärarlinjen, 120
ldrottslärarlinjen. 80
Industri- och hantverkslärarlinjen. 40
Lågstadielärarlinjen, 100
Mellanstadielärarlinjen. 120
Musiklärarlinjen. 160
Slöjdlärarlinjen. 40
Studie- och yrkesorientcringslinjen. 120
Textillärarlinjen. 120
Yårdlärarlinjen, 60
Amneslärarlinjerna. 160
Lärarlinjen för jordbruk,
skogsbruk och
trädgårdsskötsel JO. 20
Speciallärarlinjen 10 . 20- IOO
Pedagogik/meto<liklärarlinjen w. 20

I-ILS

Konst-SMH Upp- Eskils- Falun/ Gävle/ Örebro Lin- Jön- Lund/
fack
Bor- Sandsala tuna/
köping köping Malmö
Västerås länge viken
1611
48

184
870

60
126

36
102

30
144

72

120

75
60
168

60
120

36
120

96
270

24
36
48
106 3

145
148
725
725

24
30

24
30

72

24
48
30

24
30

964

30

124
24
48
56
60

120
198

36
48
120

347"

84
48

32
113

24

48

96
177"

24

272~

18

1 Härav avser minst 50 platser 50-poängsutbildning.
2
Härav avser minst 550 platser 50-poängsutbildning och minst 152 platser i Stockholm, Eskilstuna/Västerås,
Linköping, Lund och Göteborg utbildning för tvåspråkiga studerande.
3
Härav avser 50 platser tvåämnesutbildning.
4
Härav avser 24 platser tvåämnesutbildning.
5
Härav avser 24 platser särskild utbildning för sökande med finska som modersmål.
" Härtill kommer 30 platser landstingskommunal högskoleutbildning i Arvika. 96 platser avser tvåämnesutbildning. varav 16 i Stockholm. 24 i Lund, 32 i Göteborg samt 24 i Luleå.
7
Härav avser 25 platser ämnesteorctisk utbildning i Växjö.
~ Härav avser 50 platser ytterligare påbyggnad om 20 poäng, gren I.
9
Härav avser 30 platser ytterligare påbyggnad om 20 poäng. gren I.
JO Påbyggnadslinje.
11 Flerämnesutbildning.

UHÄ framhåller att antalet sökande till främst förskollärarlinjen har
minskat kraftigt under de senaste åren. Nedgången av antalet sökande är
enligt UHÄ större än vad som svarar emot det minskade behovet av
barnomsorgs personal. U HÄ anser det för sin del svårt att bedöma vilket
antagande om utbyggnadstakten för barnomsorgen som bör läggas till
grund för utbildningens dimensionering. UHÄ föreslår emellertid en
minskning med 240 nybörjarplatser på fritidspedagoglinjen och 600 platser
på förskollärarlinjen för perioden 1985/86-1990/91. varav 88 resp. 234
nybörjarplatser avser budgetåret 1985/86.
För egen del får jag anföra följande.
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Barnavärdslärarlinjen. 120
Bildlärarlinjen, 120
Folkhögskollärarlinjen, 40
Fritidspedagoglinjen, 100
Förskollärarlinjen, 100
Handels- och kontorslärarlinjen. 40
Hemspråkslärarlinjen. 80
Hushållslärarlinjen. 120
Jdrottslärarlinjen, 80
Industri- och hantverkslärarlinjen. 40
Lågstadielärarlinjen, 100
Mellanstadielärarlinjen. 120
Musiklärarlinjen, 160
Slöjdlärarlinjen. 40
Studie- och vrkesorienteringslinjen. 120
Textillärarlinjen, 120
Vårdlärarlinjen. 60
Ämneslärarlinjerna. 160
Lärarlinjen för jordbruk.
skogsbruk och
trädgårdsskötsel, 20
Speciallärarlinjen. 20- 100
Pedagogik/metodiklärarlinjen, 20
Summa

Utbildningsdepartementet

Halm- Kalstad mar

Kristianstad

315

Växjö Göte- Karlborg stad

12
48

12

30
60

120

30
138

60
120

84
240

60
120

24
30

24
30

120
48 5
48 5
62

40
96
75

36
120

120

30
120

24

24
36
36

24
30

Umeå Lule;\ Sunds- Sumvall/
ma
Härnösand

48

24
30

928 1
3078 2
108

192
132
251

4

78
24
30

36

24
30
44

24
30

506
408
516

264 6
96

60 4
96

187

260 8

60

60
24
48
110

965

216"

84
1239

12

Takten i utbyggnaden av de berörda utbildningarna var mycket hög
under slutet av 70-talet för att möta det starkt växande behovet av barnomsorgspersonal. Under de första åren på 80-talet har antalet nybörjarplatser
reducerats från 1 242 resp. 4 758 till 958 resp. 3 138 platser innevarande
budgetår. Denna minskning har varit föranledd av att arbetsmarknaden
visat tendenser till mättnad och av en därav föranledd minskad efterfrågan
från de studerande. En ytterligare minskning av utbildningskapaciteten
med den omfattning som UHÄ har föreslagit är jag inte beredd att förorda,
eftersom den skulle kunna äventyra en fortsatt utbyggnad av barnomsorgen. Jag anser också att det är angeläget att undvika kraftiga svängningar i
utbildningskapaciteten.
Antalet lediga tjänster i barnomsorgen har ökat enligt uppgift från
arbetsmarknadsstyrelsen. Ett visst överskott av förskollärare och fritidspedagoger föreligger emellertid i södra delen av landet. Jag förordar bl. a.
mot denna bakgrund en mindre justering av antagningskapaciteten. nämligen en minskning av planeringsramen för förskollärarlinjen vid universitetet i Lund med 60 platser och för fritidspedagoglinjen vid universitetet i
Göteborg med 30 platser.

150
120
440

30
9718
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Hcmspråksliirarli11ien

UHÄ har i oktober 1984 till regeringen lämnat förslag till vissa förändringar av hcmspråkslärarutbildningen och den särskilda klasslärarurbildning som är avsedd för studerande med finska som modersmål. Statsrådet
Göransson och jag har vid vår behandling av språk- och kulturarvsutrcdningens betänkande tidigare i dag redovisat vår avsikt att förslå regeringen
att ge skolöverstyrelsen <SÖ) och UHÄ i uppdrag att göra vissa ytterligare
analyser av lärarbehovet för invandrarundervisningcn innan ställning tas
till UHÄ:s förslag.
Industri- och han11·erksliirarlinjen

Plancringsramen för industri- och hantverkslärarlinjen är innevarande
budgetår 506 nybörjarplatser. Dessa platser är, med nfagra få undantag,
besatta med behöriga studerande. Enligt SÖ:s kartläggning av lärarsituationen i gymnasieskolan hösten 1983 var andelen obehöriga yrkcslärarc i
hela landet 22 %·. Situationen varierar emellertid mellan länen. I vissa län
har andelen obehöriga lärare minskat. i andra har den ökat kraftigt. Förhållandena varierar också mellan olika yrkesområden.
I Stockholms län var andelen obehöriga yrkeslärare i september 1982
16%. men ökade i september 1983 till 28 %. Regeringen har därför medgett
att särskild utbildning för obehöriga industri- och hantvcrkslärare får anordnas vid högskolan för lärarutbildning i Stockholm. Till utbildningen,
som bedrivs på halvfart i kombination med minst halvtidstjänstgöring som
lärare. har budgetåret 1984/85 antagits 48 studerande. Kostnaderna för
innevarande budgetår bestrids inom ramen för anvisade medel till högskolan. Jag beräknar medel(+ 420000 kr.) för det andra, avslutande året av
denna utbildning.
UHÄ prövar f.n. olika modeller för uppläggning och distribution av
utbildningen. Regeringen har uppdragit åt UHÄ att vid en sådan översyn
av utbildningen bl. a. pröva om och i vilken utsträckning utbildningen mera
regelmässigt kan bedrivas medan den studerande till någon del uppehåller
tjänst som yrkeslärare.
UHÄ har föreslagit att en praktisk-pedagogisk utbildning på halvfart för
obehöriga lärare i tekniska och yrkestekniska ämnen får anordnas av
högskolan för lärarutbildning i Stockholm. Utbildningen skall omfatta 40
lärare och riktas till lärare i Södermanlands och Västmanlands län, där det
råder akut brist på behöriga lärare. Jag har beräknat medel för utbildning
av obehöriga liirare i dessa ämnen.
Till utbildning av instruktörer för näringsliv och förvaltning anvisas
medel under en särskild anslagspost. Utbildningen ges f.n. för ca 300
instruktörer per år. Den företagsförlagda utbildningen inom gymnasieskolan ökar i omfattning, vilket kräver fler utbildade instruktörer. Enligt UHÄ
behövs en ökad anslagstilldelning om 315000 kr. Jag biträder UHÄ:s
förslag.
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Inom industri- och hantverkslärarlinjen bedrivs utbildning av flyglärare
sedan den I juli 1983 och försöksverksamhet med utbildning av lärare för
drift- och underhållstcknisk linje i gymnasieskolan sedan vårterminen
1980. UHÄ har föreslagit att flyglärarutbildningen anordnas som en allmän
utbildningslinje, flyglärarlinjen om 40 poäng, och att utbildning av lärare
för drift- och underhållsteknisk linje anordnas reguljärt inom industri- och
hantverksliirarlinjcn. Innan ställning tas till fnlgan om en ny studieorganisation för flyglärarutbildningen bör UHÄ belysa frågan om dimensionering, innehåll och organisation av utbildningen på grundval av de erfarenheter som vunnits inom nuvarande ordning. Vad beträffar lärarutbildningen för drift- och underhållsteknisk linje biträder jag UHÄ:s förslag.
K/1us/iirarlinjerna

Planeringsramarna för lågstadielärarlinjen och mellanstadielärarlinjen är
504 resp. 792 nybörjarplatser. Enligt statistiska centralbyrån (SCB) och SÖ
minskar behovet av klasslärare kraftigt under återstoden av 80-talct och
den mest sannolika bedömningen är att tjänsteunderlaget kommer att
minska också på 90-talet. UHÄ föreslår att antalet platser minskas med
108 på lågstadielärarlinjen och 252 på mellanstadielärarlinjen under perioden 1985/86 - 1990/91.
UHÄ har i anslagsframställningen föreslagit nedläggning under långtidsbedömningsperioden av lärarutbildningarna i Växjö och Sundsvall/Härnösand och klasslärarutbildningen i Gävle/Sandviken.
Jag har i mitt inledande anförande anmält att UHÄ:s förslag grundas på
ett omfattande arbete, där högskoleenheterna deltagit. Förslagen är sålunda väl genomarbetade och konsekvenserna av dem väl belysta. Jag kan
emellertid inte nu ställa mig bakom förslagen om nedläggning. Anledningen härtill är följande.
Jag delar UHÄ:s uppfattning att det är nödvändigt att nu minska antalet
platser på klasslärarutbildningarna i ungefär den omfattning som UHÄ
föreslår. Jag avser att senare föreslå regeringen att för riksdagen lägga fram
förslag till en förändrad lärarutbildning för grundskolan. För att upprätthålla en god lärarutbildning till rimliga kostnader kan det - som UHÄ framhållit - visa sig nödvändigt att minska det antal högskoleenheter vid vilka
lärarutbildning bedrivs. Denna fråga bör emellertid bedömas bl. a. med
utgångspunkt i de nya förutsättningar som en reformerad lärarutbildning
ger.
Jag förordar därför att den minskning som UHÄ föreslagit för perioden
1985/86 - 1990/91 i huvudsak genomförs budgetåret 1985/86 och att den
görs genom att samtliga högskoleenheter med klasslärarutbildning får
minskade planeringsramar.

Prop. 1984/85: 100

Bilaga 10

Utbildningsdepartementet

318

Följande fördelning föreslås.
Högskolc:enhet 1

HLS
HF/B
HG/S

ULi
HJ
UL
HK
HKr

Minskning i antalet nybörjarplatser buJgetaret 1985/86 på
lagstadielärarlinjcn

mi:llanstaJii:lärarlinjen

-'.!4
- 6
6
6
6
6

- 24

HY
UG

6

-

6
6

- 30

HLu
HS/H

-

Summa

-96

HKs

UUm

1

6
6
6
6

30
12
30
30
30

- 24
- 18
- 30
- 18

-276

För förklaring av förkortning ses. 312.

För att öka andelen studerande med naturvetenskaplig eller teknisk
bakgrund på klasslärarlinjerna har UHÄ beslutat att vid antagning inför
studier höstterminen 1984 ge visst företräde för sökande med sådan bakgrund. UHÄ har i skrivelse till regeringen i november 1984 redovisat
resultatet av antagningen. Målet var att öka andelen studerande med
tidigare angivna bakgrund från 5-7 % till 10-15 %. Resultatet blev att 12 %
eller 142 studerande med angivna bakgrund påbörjade utbildningen, en
ökning med 50 studerande i förhållande till höstterminen 1983. UHÄ har
föreslagit en fortsatt försöksverksamhet. Regeringen som anser det vara
mycket angeläget att förbättra rekryteringen till låg- och mellanstadielärarlinjerna av studerande med naturvetenskaplig och teknisk förutbildning
har medgivit UHÄ att fortsätta försöksverksamheten jämväl vid antagningarna inför läsåren 1985/86 och 1986/87.

Musiklärarlinjen
Planeringsramen för musiklärarlinjen för ettämnesutbildningen är 198
nybörjarplatser. Planeringsramen för tvåämnesutbildningen är 96 nybörjarplatser. Härtill kommer 48 platser i särskild utbildning för obehöriga
musiklärare, anordnad av högskolan i Kalmar. Det beräknade utbildningsbehovet för det allmänna skolväsendet är lägre än vad som har redovisats
tidigare år. Den främsta orsaken är enligt SÖ den beräknade minskningen
av elevunderlaget. UHÄ föreslår att den särskilda utbildningen av obehöriga musiklärare successivt avvecklas fr. o. m. läsåret 1988/89. Jag biträder
UHÄ:s förslag om avveckling men förordar att antagningen av studerande
upphör redan inför höstterminen 1985.
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V urdlärarlinjen
Planeringsramen för vårdlärarlinjcn är 480 nybörjarplatser. SÖ har beräknat behovet för gymnasieskolan och högskolan till 380 utbildade från
vård lärarlinjen per år under perioden 1985/86 - 1994195. Därtill kommer
utbildningsbehovet för kommunal vuxenutbildning. arbetsmarknadsutbildning m. m. UHÄ föreslår att antalet nybörjarplatser minskas med 48. Jag
biträder UHÄ:s förslag och förordar att antalet nybörjarplatser minskas
med 24 vid vart och ett av universiteten i Göteborg och Umeå.
För vårdlärarlinjen vid universitetet i Linköping föreslår UHÄ att 32
studerande skall antas varje år fr. o. m. budgetåret 1985/86 i stället för den
ordning som nu gäller med 48 studerande som antas vart tredje år och 24
studerande vartannat år. Jag biträder UHÄ:s förslag.
Alla platser i påbyggnadskurserna i anatomi och fysiologi vid universitetet i Uppsala har de senaste åren inte kunnat besättas. UHÄ har föreslagit
en minskning med 16 resp. 24 nybörjarplatser för dessa påbyggnadskurser.
Jag biträder UHÄ:s förslag.
Ämneslärarlinjerna
Planeringsramen för ämneslärarlinjerna är I 0 I 0 nybörjarplatser. Dessutom beräknas medel för praktisk-pedagogisk utbildning för studerande enligt äldre studieordning m. m. En reviderad prognos, byggd på tidigare
behovsberäkningar, tyder enligt SCB på en viss nedgång av behovet av
nyutbildade ämneslärare. UHÄ föreslår att antalet nybörjarplatser på de
fyraåriga linjerna minskas med 45 budgetåret 1985/86. Jag biträder UHÄ:s
förslag till minskning, men förordar att antalet nybörjarplatser minskas
med JO vid högskolan för lärarutbildning i Stockholm. med 20 vid universitetet i Uppsala, platserna för ämnesteoretisk utbildning i Örebro. samt med
5 vid vart och ett av universiteten i Linköping, Lund och Göteborg.
Till den avslutande praktisk-pedagogiska utbildningen är - bortsett från
studerande med teknisk eller ekonomisk grundutbildning - endast studerande enligt äldre studieordning, dvs. studerande som har påbörjat sin
utbildning före april 1977, behöriga att söka. Antalet sökande har, som en
naturlig konsekvens av behörighetsreglerna, sjunkit kraftigt. UHÄ föreslår
en minskning av antalet nybörjarplatser vid den praktisk-pedagogiska utbildningen med 100. Jag biträder UHÄ:s förslag.
Antalet studerande i olika ämneskombinationer på de fyraåriga ämneslärarlinjerna överensstämmer enligt UHÄ inte med behovet av utbildade
lärare i olika ämnen i skolan. En omfördelning med ca 60 nybörjarplatser
från de historisk-samhällsvetenskapliga och språkvetenskapliga ämneslärarlinjerna till den matematisk-naturvetenskapliga ämneslärarlinjen är därför nödvändig. På grund av skillnaderna i utbildningskostnader för de olika
linjerna krävs enligt UHÄ en medelsförstärkning. Jag beräknar medel för
detta ändamål i enlighet med UHÄ:s förslag(+ 756000 kr.).
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Spe( ·ial Iii rar/ injc n
UHÄ har i oktober 1984 redovisat regeringens uppdrag att avge förslag
till utbildning av lärare för skolans insatser för elever som behöver särskilt
stöd. UHÄ föreslår att den nuvarande speciallärarlinjen ersätts med en
specialpedagogisk påhyggnadslinje. med sju olika inriktningar. om 40-80
poäng. Vissa kompletteringar behövs innan ställning kan tas till förslaget.
Av UHÄ:s redovisning framgår att speciallärarutbildningens dimensionering för verksamhet i grundskolan och gymnasieskolan kan minskas.
Bl. a. har alla platser på speciallärarlinjen gren 1. 1-20 poiing, inte varit
besatta under de senaste terminerna. Jag förordar därför att antalet nybörjarplatser för denna utbildning minskas med 30 nybörjarplatser vid högskolan för lärarutbildning i Stockholm samt med 30 nybörjarplatser vid vart
och ett av universiteten i Lund. Göteborg och Umeå samt med 36 nybörjarplatser vid vart och ett av universiteten i Uppsala och Linköping. I
stället bör vissa medel tillföras fortbildningsorganisationen för att öka
utbudet av kurser med specialpedagogisk inriktning ( + 1.5 milj. kr.). Jag
beräknar med anledning av förslaget om minskad dimensionering av speciallärarlinjen. gren 1, ett minskat behov av utbildningsarvoden.
Utbildningsarvode utgår f.n. till studerande på speciallärarlinjen under
förutsättning att vederbörande inte uppbär lön under utbildningstiden.
Studerande som innehar tjänst vid grundskola, sameskola och specialskola. gymnasieskola, skolväsendet i kommunen eller kommunal vuxenutbildning men inte uppbär lön har dock inte rätt till uthildningsarvode vid
genomgång av gren I. 1-20 poäng.
Bakgrunden härtill är att denna utbildning skall ses som en del av
personaluthildningen och behovet av utbildning bedömas av resp. huvudman. Enligt min uppfattning bör detta synsätt gälla för all utbildning på
gren I. 1-20 poäng.
Utbildningsarvode bör därför i fortsättningen endast utgå till sådan
studerande på speciallärarlinjen gren I, 21-40 poäng. gren 2 och gren 3,
som inte uppbär lön under utbildningstiden. Utbildningsarvodc bör dock
även i fortsättningen få medges studerande, som inte uppbär lön under
utbildningstidcn. vid genomgång av gren I. 1-20 poäng. om det är angeläget
från samhälleliga utgångspunkter och om den studerande är anställd som
lärare eller har motsvarande anställning.
Utbildningsarvode bör exempelvis kunna utgå till studerande. som är

*

anställd med pedagogiska arbetsuppgifter vid sådant hem som avses i 12
lagen (1980: 621) med särskilda bestämmelser om vård av unga. En förutsättning bör vara att den studerande inte har anställning som är statligt
reglerad.
Jag avser att iiterkomma till regeringen med förslag till bestämmelser av
denna innebörd och har i min medelsberäkning tagit hänsyn härtill.
I U HÄ:s skrivelse föreslås vidare att antalet platser på gren 2 av specialliirarlinjen kan minskas. Jag förordar därför en neddragning med 12 nybör-
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jarplatser inom talpedagoguthildningen samt 18 nybörjarplatser inom utbildningen för undervisning av hörselskadade elever och 12 nybörjarplatser inom utbildningen för undervisning av döva elever vid högskolan
för lärarutbildning i Stockholm.
Personalutbildning för skoli·äsendets behov
Statsrådet Göransson har tidigare redovisat sin avsikt att ta initiativ till
en samlad översyn av fortbildningens grundläggande organisation och
struktur.
Under anslaget B 8. Fortbildning m. m. har statsrådet Göransson anfört
att inriktningen av fortbildningen och vidareutbildningen för skolväsendets
personal i huvudsak bör vara densamma som under innevarande budget är,
men att en ökad satsning bör göras på specialpedagogisk fortbildning
riktad mot lärare på låg- och mellanstadierna.
Jag räknar med att det skall vara möjligt för högskolan för lärarutbildning i Stockholm att inom ramen för anvisade medel genomföra specialpedagogisk fortbildning. bl. a. med inriktning mot teckenspråk, för lärare vid
gymnasieskolan för döva och hörselskadade elever i Örebro.
UHÄ har i sin anslagsframställning lagt fram förslag som syftar till att
minska svårigheterna att hantera det riksrekryterande utbudet av fortbildningskurser i moderna språk och hemspråk. Förslaget innebär att medel
avsätts inom anslaget till en anslagspost som fördelas av UHÄ för den
verksamhet som bygger på överenskommelser med andra länder. I skrivelse till regeringen har sedermera redovisats en planeringsordning som utarbetats av en för högskoleregionerna gemensam arbetsgrupp och som tilllämpats under hösten 1984. Samarbete mellan högskoleregionerna är viktigt för att utlandsförlagda språkkurser skall komma till stånd på förmånliga ekonomiska villkor för såväl högskolan som kommunerna. Jag anser
att berörda myndigheter måste få fortsätta att söka finna ändamålsenliga
samarbetsformer och är därför inte beredd att nu biträda UHÄ:s förslag.
Statsrådet Göransson har tidigare lagt fram förslag avseende hemspråksundervisningen i skolan. I anslutning härtill vill jag framhålla att jag anser
det angeläget att fortbildningen av hemspråkslärare sker i samarbete med
invandrarnas ursprungsländer för att öka kunskaperna om hemlandet och
dess kultur. För att underlätta lärarnas deltagande i fortbildningskurser av
detta slag beräknar jag medel ( + 100000 kr.) till UHÄ:s disposition. Under
samma anslagspost beräknar jag i enlighet med UHÄ:s förslag medel för
Sveriges deltagande i Europarådets fortbildningsprogram "CDCC Teacher
Bursaries Scheme".
Till grund för den nuvarande regionala fördelningen av medel under
förevarande anslags post ligger uppgifter, från år 198 L om statsbidrag till
grundskola. gymnasieskola och kommunal vuxenutbildning. Det förslag
till fördelning för budgetåret 1985/86, som UHÄ redovisar, bygger bl. a. på
mer aktuella uppgifter om de nyss nämnda statsbidragen. Jag biträder
UHÄ:s förslag i de delar som är en följd av nya uppgifter om statsbidragen.
~I
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Ö1·riga frågor

Jag beräknar medel för kompletteringsutbildning av syo-funktionärer
samt för slutförande av pågående särskild utbildning av obehöriga låg- och
mellanstadielärare och hemspråkslärarc samt pågående särskild och riktad
ämneslärarutbildning under anslagsposten Särskilda utbildningsåtgärdcr
för vissa lärare m. m. Medel för dessa ändamål har tidigare beräknats
under anslagsposterna Särskild och riktad ämneslärarutbildning och Särskilda utbildningsåtgärder för obehöriga lärare. Viss del av nu angiven
verksamhet kan under budgetåret bekostas av de reservationer som beräknas uppkomma på dessa anslagsposter vid utgången av budgetåret 1984/85.
I anslutning till riksdagens beslut med anledning av prop. 1983/84: 115
(UbU 1984/85: 3, rskr 20) om gäststuderande i högskolan beräknar jag en
minskning av medlen under förevarande anslag (- 66000 kr.). Jag beräknar
motsvarande ökning under anslaget D 7. Vissa särskilda utgifter inom
högskolan m. m. Jag har vidare, med anledning av samma riksdagsbcslut,
beräknat en besparing (- 45 000 kr.).
Jag beräknar en minskning av medlen under förevarande anslag
(- 225 000 kr.). Motsvarande ökning har beräknats under anslaget D 7.
Vissa särskilda utgifter inom högskolan m.m.
Jag beräknar en besparing av 632000 kr. till följd av förvaltningsrationalisering.
Som en följd av att vissa nybörjarplatser på allmänna utbildningslinjer
inom sektorn budgetåret 1983/84 inte har utnyttjats räknar jag med ett
minskat medelsbehov budgetåret 1985/86 (-3830000 kr.).
UHÄ föreslår att medel för en ordinarie lektorstjänst vid universitetet i
Linköping beräknas under anslaget D 19. Samhällsvetenskapliga fakulteterna, som riktade basresurser för den fackdidaktiska forskningen vid
universitetet. Jag biträder förslaget och beräknar motsvarande minskning
under förevarande anslag.
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till
(757 548000 - 12549000 =) 744999000 kr.
Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att
I. fastställa planeringsramar enligt vad jag förordat,
2. bemyndiga regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer att genomföra utbildningsinsatser för vissa obehöriga lärare
enligt vad jag har förordat,
3. till Utbildning för undervisningsyrken för budgetåret 1985/86 anvisa ett reservationsanslag av 744999000 kr.
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D 12. Utbildning för kultur- och informationsyrken
1983/84 utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

165 359857
178174000
189 388000

Reservation

6067777

Detta anslag avser grundläggande utbildning för kultur- och informationsyrken vid de statliga högskoleenheterna inom utbildningsdepartementcts verksamhetsområde. Under anslaget beräknas medel för allmänna
utbildningslinjer och påbyggnadslinjer m. m. inom sektorn. Frän anslaget
utgår även bidrag till de fria samfundens teologiska seminarier.
Anslag~jbrdelning

Högskoleenhet m. m.

Stockholms högskolere1:ion
Universitetet i Stockholm
Gemensamt för de konstnärliga högskolorna
Danshögskolan
Dramatiska institutet
Grafiska institutet och
institutet för högre
kommunikations- och
reklamutbildning
Konstfackskolan
Konsthögskolan
Musikdramatiska skolan i Stockholm
Musikhögskolan i Stockholm
Scenskolan i Stockholm
Uppsala högskoleregion
U nivcrsitetet i lJ ppsala
Högskolan i Örebro
Linköpings högskoleregion
Universitetet i Linköping

1984/85

Beräknad ändring 1985/86
lJ niversitctsoch högskoleämbetet

Föredraganden

12564000

+

730000

+

568000

470000
3602000
15 355 000

24000
+
+ 448000
+ 1731000

+
+
+

16000
286000
648000

2836000
16842000
9 338000

+ 283000
+ I 045000
+ 481000

+ 268000
+ 999000
+ 424000

2 886000
13629000
5008000

+
+
+

+
+
+

13 823 000
1491000

+ 1206000
+ 101000

+ I 121 000
+ 101000

+

+

2520000

176000
886000
243 000

156000

163000
742 000
218000

137000

Lund/Malmö högskoleregion
Universitetet i Lund
Högskolan i Kalmar
Högskolan i Växjö

19378000
2810000
1466000

+ 1908000
+ 214000
92000
+

+ 1790000
+ 182000
+ 87000

Göteborgs högskolert'gion
Universitetet i Göteborg
Högskolan i Borås
Högskolan i Karlstad

35 806000
13065000
I 580000

+ 3159000
+ 793000
96000
+

+ 1994000
+ 674000
+ 94000

+

+

Umeå hiigskoleregion
Universitetet i Umeå

2 337000

691000

152000
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Beräknad ändring 1985/86
Universitetsoch högskoleämbete't

Till regeringens
disposition

Föredraganden

+

530000

Allmiirlf hidra;:: till de
fria samfimdens tl'oiogiska seminarier

964000

Bidrag till högskoleanknut1'n utbildning l'id
de fria samfunden.i· tl'Olv~iska se1;1inaria

198000

+

10000

+

10000

106000

+

10000

+

10000

Antagningskostnader fiir
1•i.l"sa konstnärliga 111hildningar
t:tgift

178174000

160000

+14323000

+11214000

Anslagsframställning har avgivits av universitets- och högskoleämbetet
<UHÄ).
Ändringsförslagen innebär i korthet följande.
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Ändamål/hi)gskolecnhet m. m.' ·'

I
1.1
1.2

Pris- och liineomriikninu
Prisomräkning
Löneomräkning

S11mmt1 under I

2
2.1
~.2

Förändrin{!ar 111" anslausteknisk nmur
Merkostnader för prof., KF
Bidrag till SAMI

Summa under 2

3
3.1
3.2
3.3

3.4

3.5
3.6
3.7
3.8

l\onseh•en.\i'r m· tidi{!cire
hn//l/
Ökat antal npl. kyrkomusikerlinjen. UG. BP 82
Ökat antal npl. musikerlinjen, L; L. BP 82
Minskat antal npl, kulturvetarlinjen, UL. TBI 82/83
Minskat antal npl, religionsvet. linjen, UU. UL,
TBI 82/83
Ökat antal npl. rel.-vet.
linjen, Ull, UL. BP 83
Okat antal npl, rel.-vet.
li_njen. UU. UL. BP84
Okat antal npl, kyrkomusikerlinjen. SMH, UL,
Bp 84
Start av konservatorslinjen, UG, BP 84

Summa under 3
4
4.1
4.2

Alternati1· I
Nedskärning av stöd
till teol. seminarier
Nedläggning av grafiska
linjen. UG. - 20 npl

Utbildningsdepartementet
Kostnad
budgetåret
1985/86
(tkr.)

Ändamål/högskoleenhet m. m. '-'

4.3

+ 2 869
+ 7661
+ !0530
+
+
+

325

4.4
4.5

52
140

4.6

192

4.7

Nedläggning av tolklinjen. UG. - 20 npl
Nedskärning av resurserna per capita, Dl
Indragning av traktamentsförmåner till stud.,
HK
Nedläggning av kulturvetarlinjen, HÖ. HKs,
- 60 npl
Gemensamma funktioner

Kostnad
budgetåret
1985/86
(tkr.)
430
315

630

- I 071
181
3 242

Summa under 4

+

113

5
5.1

+

235

5.2

35
5.3

IOI

5.4

+

405

5.5
5.6

+

596

+

170

5. 7
5.8

+ 557
+ 1940
208
407

5.9
5.10

Alternativ 2
Ökat antal platser på danslinjen. DH, -r 2 npl
Ökat antal platser i utbildningen i formgivning/
design, KF. + 5 npl
Start av teaterteknikerutbildning. DI
Planering av linje för
fri konst, UUm
Professur i målning, UG
Förstärkning av resurserna per capita danslinjcn,
DH
Start alternativ journalistutbildning, UG
Nedskärningar av stöd till
teol. seminarier
Gemensamma funktioner
Gemensamma funktioner.
biblioteksresurser

+

90

+

189

+

572

+
+

525
315

+

158

+

168
208
181

Summa under 5

85
+
+ I 713

Summa alternativ I)
Summa alternativ 2'

+ 9368
+ 14 323

1
DH =danshögskolan, Dl=dramatiska institutet. KF=konstfackskolan, SMH=musikhögskolan i Stockholm. UU=universitctet i Uppsala. HÖ=högskolan i Örebro. UL=universitetet i Lund, HK=högskolan i
Kalmar, UG=universitetet i Göteborg. HKs=högskolan i Karlstad.
' N pi= nybörjarplatser.
3 inkl. pris- och löneomräkning, förändringar av anslagsteknisk natur samt konsekvenser av tidigare beslut.

U HÄ har i särskild skrivelse anhållit att ett belopp av 52 000 kr. förs upp
under förevarande anslag, posten konstfackskolan. Motsvarande medel
har innevarande budgetår anvisats under anslaget D 15. Forskningsanknytning av grundläggande högskoleutbildning samt konstnärligt utvecklingsarbete och avser viss kostnad för tjänst som professor i keramik och glas.
U HÄ hemställer att
I. en allmän utbildningslinje, teaterteknikerlinjen, om 40/80/120 poäng
inrättas den I juli 1985,
Riilll'lse: S. 332, rad 7 nedifrån under D 13. Står: Förslag 378 005 000 Rättat till:
377 93.'i 000
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2. en variant inom bibliotekarielinjen, avsedd för innehavare av doktorsexamen, om 40 poäng inrättas den 1 juli 1985,
3. en påbyggnadslinje. påbyggnadsutbildning i musik. om 80/160 poäng
inrättas den I juli 1985.
4. en variant av journalistlinjen. alternativ journalistutbildning, om 40
poäng inrättas den I juli 1986,
5. planeringsramar fastställs i enlighet med det av UHÄ förordade alternativ 2.
6. under reservationsanslaget D 12. Utbildning för kultur- och informationsyrken för budgetåret 1985/86 anvisas 192 497 000 kr.
Myndigheter och organisationer m. fl. har inkommit med skrivelser med
anledning av de förslag till nedläggning av utbildningslinjer m. m. vid vissa
högskoleenheter som har lämnats i UHÄ:s anslagsframställning.
Musikhögskolan i Stockholm har i skrivelse föreslagit att en personlig
tjänst som professor inrättas för professor Bo Wall ner. UHÄ har yttrat sig
i ärendet den 7 september 1984.

Föredragandens överväganden

För konsekvenser av tidigare fattade beslut beräknar jag medel i enlighet
med vad universitets- och högskoleämbetet (UHÄ) har föreslagit.
Jag kommer i det följande att förorda att en tjänst som professor i
musikhistoria med formanalys inrättas vid musikhögskolan i Stockholm.
Vidare kommer jag att föreslå att en påbyggnadslinje i musik inrättas och
att beslut fattas om att lokalisera kyrkomusikerlinjen också till högskolan i
Luleå. Jag biträder vidare UHÄ:s förslag om en viss ökning av antalet
nybörjarplatser vid danslinjen ( + 2 platser) och vid konstfackskolans linjer
(+ 5 platser).
Mina förslag till planeringsramar för sektorn framgår av en tabell. Därvid anges planeringsram per linje och högskoleenhet (a) eller per sektor
och högskoleenhet (b) tillsammans med beräkningsunderlag i form av
beräknad antagning per linje och högskoleenhet inom parentes.
Jag går nu över till frågor som rör vissa utbildningslinjer inom sektorn.
Bibliotekarie linjen

Bibliotekarielinjen finns endast vid högskolan i Borås. UHÄ föreslår att
inom linjen. som omfattar 80 poäng, skall anordnas en 40-poängsvariant
med 10 nybörjarplatser för sökande som har avlagt doktorsexamen (motsvarande). Varianten skall utbilda personal för vetenskapliga bibliotek.
Resurser för denna utbildning friställs enligt förslaget genom att planeringsramen för linjen i dess nuvarande utformning vartannat år skärs ned
med 30 nybörjarplatser utan minskning av anslaget. Förslaget anknyter till
regeringens uppdrag till UHÄ år 1982 att föreslå en utbildning enligt de

Planeringsramar för sektorn för utbildning för kultur- och informationsyrken budgetåret 1985/86
Stockholm

lJ I bildningslinje/puäng

Uppsala

Örebro

Linköping/
Norrköping

a) Allmänpraktiska medielinjen. 40
16 1
Bibliotekarielinjen, 40/80
Danslinjen, 120
192
Designlinjen. 170
Konsthantverkslinjen, 170
Fotograflinjen. 120
40'
Grafiska linjen. 80
Journalistlinjen, 80
IW
Konservatorslinjen, 120
9•
Kyrkomusikerlinjen. 160
Linjen för fri konst. 200
305
Medielinjen för film/TV,
81. 6
radio och teater, 80/120
-~· 7
Mimlinjen. 120
88
Musikdramatiska linjen. 140
Skådespelarlinjen, 140
12 9
59 4
Musikerlinjen. 80/160
Reklam- och kommunikations50'
linjen. 60
1
Tolklinjen, 60
20 "
Linjen för bild och miljö, 200
Linjen för grafisk design
och illustration, 170
100'-'
Linjen för industridesign. 170
Linjen för inrcdningsarkitektur. 170
Linjen för textil konst och
formgivning. 170
Linjen för tredimensionell
gestaltning, 170
Konsthögskolans arkitektur26
skola, 40 14
Dokumcntalistutbildning. 20 14
Påbyggnadsutbildning i
64
musik 80/160 14
b) Kulturvetarlinjen. 120
Religionsvetenskapliga linjen, 140
Planeringsram för linjer enligt bl
Summa
1

(180)
180

Växjö

Göteborg

Borås Karlstad

Umeå

Summa

~

0

'?
16

220

220

19

} 50

} 50

20
20
120
10
6
12

6

20
60
240
10
21
42

....
>C

QO

oc
""
....
(Il

Q
Q

~

;-

-

IJQ
~

Q

8

} 12

12
3210

36

} 44
11

127

c::
....
~

i5:

=
s·
"'Q.

IJQ

50
20

~

"O
oi

.....,
a
~

HJO

~

....=
....
~

..,,
26
30

30
2
(60)
(230)
290

(45)

(75)

(30)

(30)

(30)

(30)

30

45

(150)
225

30

30

30

30

510
380
890

2003
7

rtlr hö2rc kommunikations- ot:h reklamulbildnin~.

10

2

<30)

i:

Oramatiska institutet.

:! Danshögskolan.
J r.r~fi..::.b in<;;1it11trt nch m~titutet

Lund/
Malmö

Antagningen till vissa studieinriktningar ar reriodi~erad.
Antagning av 12 studerande sker vart tredje år.

~ \1usikdramati5ka skolan i Stockholm.

11 oarav avser n platser 80-poängo;variant.
12 Antagning sker var tredje eller var Gärde termin.

:·~ K_onstfai.:kskolan.

N

-.J
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grunder som angavs i betänkandet (SOU 1981: 30) Forskarutbildningens
meritvärde.
För egen del anser jag att behovet av forskarutbildad personal inom de
vetenskapliga biblioteken är väl styrkt. Jag stöder därför UHÄ:s förslag
och föreslår att den kortare varianten skall anordnas fr. o. m. budgetåret
1985/86 i enlighet med förslaget.
Dans linjen
I enlighet med UHÄ:s förslag beräknar jag en ökning av antalet nybörjarplatser på danslinjen med 2.
Journalistlinjen
UHÄ har - på uppdrag av den förra regeringen - utrett frågan om en
journalistutbildning som innebär att en allmän ämnesutbildning och en
yrkesförbcredande utbildning för journalister kombineras.
UHÄ föreslår att en påbyggnadslinje om 40 poäng inrättas på försök vid
universitetet i Göteborg med 30 nybörjarplatser. För tillträde till linjen
skulle krävas högskoleutbildning motsvarande 120 poäng. Utbildningen
skulle finansieras huvudsakligen genom att platser avsätts från journalistlinjen.
Den snabba tekniska utvecklingen påverkar även journalistyrket och
informationsområdet i stort. Det finns enligt min mening anledning att se
utbildningsfrågorna i detta perspektiv. I sin anslagsframställning avseende
innevarande budgetår anmälde UHÄ en genomförd utredning rörande
utbildning inom områdena information och kommunikation. Frågan om
journalistutbildningens utveckling bör enligt min mening ses i samband
med hur utbildningsfrågorna inom dessa områden kan lösas. Jag är därför
inte beredd att tillstyrka UHÄ:s förslag.
Jag delar samtidigt uppfattningen att det ligger ett värde i att till journalistlinjen rekryteras personer med kunskaper inom skilda områden, bl. a.
naturvetenskap. Detta bör emellertid kunna tillgodoses genom någon form
av kvotering vid antagningen till den nuvarande utbildningen. Jag avser att
föreslå regeringen att uppdra åt UHÄ att överväga denna fråga och komma
med de förslag som kan föranledas.
Utbildnin{islinjerna vid konstfackskolan
I enlighet med UHÄ:s förslag bör antalet nybörjarplatser vid konstfackskolan ökas med 5. De tillkommande platserna bör fördelas på de linjer
som är inriktade på formgivning/design.
Musikhistoria med formanalys

Musikhögskolan i Stockholm har föreslagit att en personlig tjänst som
professor i musikhistoria med formanalys skall inrättas vid högskolan för
professor Bo Wallner. Därvid framhåller högskolan Wallners ledande ställ-
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ning i landet som musikforskare och att tjänsten skulle vara till gagn för
såväl musikhögskolan som den musikvetenskapliga forskningen. Jag förordar med hänsyn härtill att en tjänst som professor (L 24/26 ), personlig för
Bo Wallner. inrättas vid musikhögskolan i Stockholm den 1 juli 1985.
Samtidigt bör en tjänst som lektor vid högskolan vakanssättas. Jag beriiknar här medel som täcker skillnaden i lön mellan tjänsten som lektor och
den nya tjänsten ( + 50 000 kr.).

Pähyggnwls/inje i musik
I anslagsframställningen för budgetåret 1985/86 upprepar U HA ett tidigare förslag om en påbyggnadslinje i musik vid musikhögskolan i Stockholm samt universiteten i Lund och Göteborg. Utbildningen innebär fördjupade studier med inriktning mot kvalificerade uppgifter som solist,
dirigent. komponist m. m. U HÄ föreslår att ett planerings tal fastställs som
svarar mot utbildning som redan ges inom ramen för detta anslag. Jag
föreslår i enlighet med yrkandet att en påbyggnadslinje i musik om 80/160
poäng inrättas budgetåret 1985/86 inom ramen för befintliga resurser. Antalet nybörjarplatser bör vara 6 i Stockholm och 2 i vardera Lund och
Göteborg.

Restaurering steknik
UHÄ berör i sin anslagsframställning för nästa budgetår frågan om
utbildning och forskning inom detta område i anledning av riksdagens
uttalande vid 1983/84 års riksmöte (UbU 1983/84: 28). UHÄ säger sig räkna
med att. efter samråd med statens råd för byggnadsforskning. återkomma
till frågan inför budgetåret 1987/88. Jag vill erinra om vad jag anförde i
denna fråga i prop. 1982/83: 100 (bil. 10, s. 452). Jag förutsätter att den
hittills bedrivna verksamheten kommer att fortsätta kommande budgetår
inom ramen för befintliga resurser.

Tolklinjen
Utbildning av tolkar och översättare samt hithörande frågor har prövats
i skilda sammanhang. Förslag har lagts fram i betänkandena (DsU 1982: 10)
Reformerad tolkutbildning och (DsH 1982: 2J Att godkänna tolkar och
auktorisera översättare - en utvärdering, samt i statskontorets rapport
( 1982: 19) Översättningsverksamheten i statsförvaltningen.
Statsrådet Gradin förordnade den 21 december 1983 att en särskild
arbetsgrupp skulle bereda vissa frågor som rör tolkutbildningen samt auktorisations verksamheten för tolkar och översättare.
Arbetsgruppen har avgett rapporten (DsA 1984: 11 l Tolk- och översättarservice i utveckling. Rapporten upptar bl. a. förslag om ett tolk- och
översättarinstitut vid universitetet i Stockholm. Detta institut föreslås
bl. a. få svara för utbildning av tolkar och översättare samt ha ett övergripande ansvar för merparten av tolkutbildningen i landet. Vidare behandlas
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i rapporten kommerskollegiets ansvar för prov- och auktorisationsverksamheten, kontakttolkutbildningen m. m. Beredningen av dessa frågor är
ännu inte avslutad. Jag avser att senare föreslå regeringen att vid 1984/85
års riksmöte lägga fram en särskild proposition i ämnet. Vidare avser jag
att i annat sammanhang återkomma till regeringen i fråga om planeringen
av det föreslagna institutet.
Jag biträder UHÄ:s förslag att lägga ned tolklinjen vid universitetet i
Göteborg (-430000 kr.). Under en särskild post Till regeringens disposition
bör tas upp vissa medel för tolkutbildning (530000 kr.). I detta belopp ingår
medel motsvarande vad som innevarande budgetår har anvisats för tolklinjen i Göteborg samt 100000 kr. som svarar mot den minskning av medclsanvisningen som statsrådet Hellström har föreslagit under anslaget E 1.
Kommerskollegium under tredje huvudtiteln.
Ö1·riga fråRor

I sin anslagsframställning för innevarande budgetår anmälde UHÄ att ett
utredningsarbete med syfte att utveckla en humanistisk urbildningslinje
var i sin slutfas. UHÄ räknade med att i sin anslagsframställning för
budgetåret 1985/86 kunna lägga fram ett definitivt förslag. I denna senare
anslagsframställning anmäler emellertid UHÄ att arbetet har försenats och
att åsikterna bryts om hur den humanistiska utbildningen skall organiseras.
För egen del anser jag att det finns skäl att i utbildningssystemet infoga
också en sammanhängande humanistisk utbildning, inriktad på fördjupade
ämnesstudier, även om denna inte kan ha samma yrkesinriktning som
allmänna utbildningslinjer normalt har. Jag räknar med att återkomma till
hithörande frågor när UHÄ har avlämnat förslag.
Jag beräknar en viss besparing vid dramatiska institutet (-315 000 kr.).
Man kan enligt min mening ännu inte helt överblicka resultatet av den
periodisering av antagningen till vissa utbildningar vid institutet som tidigare har beslutats (jfr. prop. 1981/82: 100, bil. 12 s. 457, UbU 24, rskr 312).
Syftet med denna var att frigöra resurser för en kvalitetsförbättring av
utbildningarna. Jag har också inhämtat att institutet allmänt omprövar sin
verksamhet i syfte bl. a. att nå ökad ekonomisk stadga. Institutet bör
därför självt få avgöra hur besparingen skall genomföras med bibehållen
utbildningskapacitet.
Med utgångspunkt i riksdagens beslut i anledning av utbildningsutskottets uttalande (UbU 1980/81: 20 s.6) uppdrog regeringen åt UHÄ att se
över de konstnärliga högskoleutbildningarna i vad avser inriktningen och
dimensioneringen. UHÄ har nu slutfört detta arbete. Resultatet av översynen har redovisats i promemorior som har remitterats bl. a. till berörda
högskoleenheter. De yttranden som har kommit in med anledning härav
har legat till grund för UHÄ:s förslag till planeringsramar för de berörda
utbildningarna i anslagsframställningarna för innevarande och nästa budgetår. Utöver de yrkanden som framgår av mina redovisningar i det föregå-
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ende av UHÄ:s anslagsframställning för budgetåret 1985/86 har UHÄ
anfört motiv för att utöka utbudet av kultur· och informationsutbildning i
Norrland. UHÄ erinrar om att kulturvetarlinjen är den enda allmänna
utbildningslinje inom kultur- och informationssektorn som tillhandahålls i
norra Sverige. För att öka utbudet av kulturutbildning i Norrland föreslår
UHÄ att allmänna utbildningslinjer skall lokaliseras till Norrland, vid
universitetet i Umeå linjen för fri konst och formgivning/design samt vid
högskolan i Luleå. med lokalisering till Piteå. kyrkomusikerlinjen.
För egen del anser jag att det finns skäl för en viss geografisk breddning
av utbudet av konstnärliga utbildningar. När det gäller de föreslagna utbildningarna vid universitetet i Umeå är emellertid planeringsunderlaget
ofullständigt och lokalfrågan är inte löst. Enligt min mening bör dock - i
ett förbättrat statsfinansiellt läge - inrättande av denna typ av utbildningar
ges hög prioritet.
Det råder stor brist på kyrkomusiker i vårt land och bristen är särskilt
svår i Norrland. I likhet med UHÄ anser jag att den musikutbildningstradition som finns i Piteå ger goda förutsättningar för en etablering av kyrkomusikerutbildning där. Jag anser därtör att beslut bör fattas att kyrkomusikerlinjen skall anordnas vid högskolan i Luleå fr. o. m. budgetåret 1986/87.
Utbildningen bör förläggas till Piteå. Antalet nybörjarplatser bör vara 6.
UHÄ har i årets anslagsframställning återkommit till frågan om utbildning till teatertekniker och föreslår att sådan utbildning skall anordnas som
en allmän utbildningslinje vid dramatiska institutet. Jag delar UHÄ:s uppfattning att en systematiserad utbildning för detta yrkesområde behövs.
Utbildningens organisatoriska form kan diskuteras. Jag kommer i det
följande att föreslå vissa förstärkningar under anslaget D 13. Lokala och
individuella linjer och enstaka kurser. Enligt min bedömning är det naturligt att inledningsvis pröva den föreslagna utbildningen som en lokal linje
vid dramatiska institutet.
UHÄ har i skilda framställningar föreslagit ändrad benämning av två
allmänna utbildningslinjer vid konstfackskolan. Linjen för textil formgivning föreslås bli ändrad till textil konst och formgivning samt linjen för
grafisk formgivning/illustration till linjen för grafisk design och illustration.
De nya benämningarna anses i båda fallen bättre svara mot innehållet i
resp. utbildning. Jag anser att ändringarna bör genomföras.
Jag beräknar under detta anslag medel för vissa kostnader vid en tjänst
som professor vid konstfack skolan ( + 52 000 kr.). Medel för ändamålet har
för innevarande budgetår anvisats under anslaget D 15. Forskningsanknytning av grundläggande högskoleutbildning samt konstnärligt utvecklingsarbete.
Jag beräknar också en minskning under härvarande anslag (-52 000 kr.).
En motsvarande ökning beräknas under anslaget D 7. Vissa särskilda
utgifter inom högskolan m.m.
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I anslutning till riksdagens beslut med anledning av prop. 1983/84: 115
(LJbU 1984/85: 3, rskr 20) om gäststuderande i högskolan beräknar jag en
minskning av förevarande anslag (-57 000 kr.). Jag beräknar motsvarnnde
ökning under anslaget D 7. Vissa särskilda utgifter inom högskolan m. m.
Jag har vidare, med anledning av samma riksdagsbeslut, beräknat en
besparing (-39000 kr.).
Vidare räknar jag med minskning av anslaget med 80000 kr. och att
anslaget H I. Kulturellt utbyte med utlandet ökas i motsvarande mån för
att bekosta integrerad utlandsutbildning.
Jag beräknar en besparing om 181000 kr. till följd av förvaltningsrationalisering.
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till
(178174000 + 11214000=) 189388000 kr.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att
I. bemyndiga regeringen att inrätta tjänst som professor (L 24/26) i
enlighet med vad jag har förordat,
2. bemyndiga regeringen att inrätta en påbyggnadslinje. påbyggnadsutbildning i musik om 80/160 poäng den I juli 1985,
3. godkänna vad jag har föreslagit rörande kyrkomusikerutbildning
vid högskolan i Luleå,
4. bemyndiga regeringen att besluta om ändrad benämning på utbildninglinjer i enlighet med vad jag har förordat,
5. fastställa planeringsramar i enlighet med vad jag har förordat,
6. till UthildninR fiir kultur- och informationsyrken för budgetåret
1985/86 anvisa ett reservationsanslag av 189 388 000 kr.

D 13. Lokala och individuella linjer och enstaka kurser
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

329986560
350808000
377935000

Reservation

13 794057

Detta anslag avser utbildning på lokala och individuella utbildningslinjer
samt enstaka kurser vid de statliga högskoleenhetena inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde och inom kommunal högskoleutbildning. För sådan kommunal högskoleutbildning utgår statsbidrag från anslaget. Från anslaget utgår även statsbidrag till Stockholms musikpedagogiska institut.
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A11.1·/agsfiirde/11i11g
Högskoleregion

1984/85

Beräknad ändring 1985/86
Universitetsoch högskolcämhctet

Stockholms högskoleregion
Uppsala högskoleregion
Linköpings högskoleregion
Lund/Malmö högskoleregion
Göteborgs högskoleregion
Umeå högskoleregion
Längdistansundervisning
Till regeringens disposition

86706000
74 247 000
16 288 000
61987000
71089000
38 817 000
755000
919000

350808000

+
+
+
+
+
+
+
+

6035000
6203000
I 628000
5 537 000
6143000
4060000
35 000
41000

föredraganden

+
+
+
+
+
+
+
+

+29682000

5716000
5616000
1458000
5 051000
5602000
3609000
36000
39000

+27127000

Anslagsframställning har avgivits av universitets- och högskoleämbetet
<UHÄ).
Ändringsförslagen innebär i korthet följande.
Ändamål/högskoleenhet m. m. u

I
I. I
1.2

Pris- och löneomräkning
Prisomräkning
Löneomräkning

Summa under I
2
2.1

Överföring av medel
från anslaget D 19.
Samhiillsvetenskapliga fakulteterna. US

3

Konsekvenser a1· tidigare beslut

3.1

Ökat antal platser på
lokala linjer. +375 npl

Summa under 3

Ändamål/högskoleenhet m. m. 1.z

4

Alternativ I

3282
+ 14 378

Summll under 4

+ 17660

5
5.1
5.2

+

151

+

151

+

0

+

0

Alternatii· 2
Nya platser på lokala
l_injer. + 375 npl
Okade per capita-resurser för enstaka
kurser

+ 7089
+ 1260

Summa under 5

+ 8349

Summa alternativ 23

+29682

+ 3522
+ 3522

US=universitetet i Stockholm.
N pi= nybörjarplatser.
' Inkl. pris- och löncomräkning samt konsekvenser av tidigare beslut.

2

Kostnad
budget-

året
1985/86
(tkr.)

+

Förändringar al' anslags/1'knisk nlllllr

Summa under 2

1

Kostnad
budgetåret
1985/86
llkr.J
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UHÄ föreslår nedan angiven ändrad dimensionering av lokala och individuella linjer och enstaka kurser budgetåret 1985/86.
Högskoleregion
m.m.

Lokala och individuella
linjer. nybörjarplatser
Alt. I

Stockholm
Uppsala
Linköping
Lund/Malmö
Göteborg
Umeå
Långdistansutbildning

TOTALT

Alt. 2
+ 30
+ 90
+ 30

+

+
+

Enstaka kurser.
nybörjarplatser
Alt. I

Alt.2

7.'i

75
75

+375

UHÄ hemställer bl. a. att
I. den allmänna inriktningen av verksamheten under anslaget som har
föreslagits av UHÄ godkänns och att regeringen sålunda till ledning för de
regionala och lokala högskolemyndigheterna ger till känna sin syn på
verksamhetens inriktning och på de prioriteringar som måste göras,
2. regeringen för budgetåret 1985/86 fastställer förteckning över ämnesområden med s. k. garanterat basutbud avseende grundläggande högskoleutbildning i enlighet med UHÄ:s förslag,
3. kapaciteten för lokala och individuella linjer samt enstaka kurser
fastställs enligt UHÄ:s förslag och
4. under ett reservationsanslag D 13. Lokala och individuella linjer och
enstaka kurser anvisas 380490000 kr. med angiven fördelning på anslagsposter.

Föredragandens öven·äganden
I prop. 1983/84: 52 om vissa högskoleorganisatoriska frågor berörde jag
bl. a. problem och åtgärder som rör planeringen av enstaka kurser. Riksdagen beslutade i enlighet med mina förslag (UbU 1983/84: 10, rskr l 14). Med
utgångspunkt häri gav regeringen universitets- och högskoleämbetet
(UHÄ) i uppdrag att förelägga underlag m. m. för en förändrad planeringsordning för enstaka kurser. UHÄ redovisar nu i sin anslagsframställning en
första etapp av den del av uppdraget som avsåg upprättandet av en årlig
förteckning - en s.k. minikrysslista - över ämnen där för varje högskoleenhet ett basutbud bör garanteras. Det ankommer på regeringen att besluta
vilka ämnesområden som skall föras upp på listan. Detta beslut skall ligga
till grund för regionstyrelsernas och högskoleenheternas beslut i fråga om
utbildningsutbud och resursanvändning.
UHÄ:s redovisning avser en inventering av de s. k. småämnenas situation och behovet av att föra upp dem på minikrysslistan. U HÄ:s kriterier
för att föra upp ett ämnesområde på listan har varit att området
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Il representerar en kunskapsuppbyggnad avseende grundutbildning
och/eller forskarutbildning som är omistlig i landet,
2) finns eller bör finnas uppbyggt vid en eller några få högskoleenheter i
landet utifrån en nationell bedömning.
3) saknar eller har mycket små fasta resurser (tjänster) för grundläggande utbildning, alternativt har fasta resurser enbart för forskning och forskarutbildning,
4) rekryterar så få studerande att utbudet bör planeras i särskild ordning.
Det fjärde kriteriet har inte tillämpats helt konsekvent. eftersom det
enligt UHÄ:s bedömning också finns skäl att i några fall förteckna ett
ämnesområde som enbart fyller de tre första kriterierna.
De förslag UHÄ nu för fram skall, enligt ämbetet, ses som ett försök till
nationell planering av utbudet inom vissa mindre ämnesområden vid förutvarande filosofisk fakultet. Förslagen framgår av följande sammanställning.

UHÄ:s förslag till förteckning ö1·er ämnesområden meds. k. garanterat
hasuthud avseende grundläggande högskoleuthildning 1985186
Högskoleenhet

Universitetet i

Ämnesområde

Stockholm Uppsala

Allmän kriminologi
Egyptologi
Estetik
Estniska
Iranska språk
Keltiska språk
Koreanska
Lettiska
Litauiska
Marin geologi
Oceanografi
Rumänska
Rättssociologi
Seismologi
Strålningsbiologi
Turkiska språk
Ungerska
Yetenskapsteori

X

Lund

Göteborg Umeå

X
X

X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X

Förslaget har remissbehandlats och berörda universitet och regionstyrelser har med smärre invändningar ställt sig bakom förslaget. UHÄ
avser att i anslagsframställningen inför budgetåret 1986/87 återkomma med
ytterligare förslag efter en mer ingående inventering av situationen inom
ämnesområdena vid förutvarande filosofisk fakultet. UHÄ avser också att
belysa sådana problem som kan kräva andra åtgärder än garanterat basutbud i anslutning till minikrysslistan.
Jag finner UHÄ:s nu framlagda delförslag väl motiverat. Jag avser att
senare återkomma till regeringen med förslag att fastställa listan. I sam-
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manhanget vill jag erinra om vad jag anförde i prop. 1983/84: 52 om vikten
av att föra upp på listan sådana ämnen som inte tillförsäkras en tillfredsställande basorganisation genom de resurser som anvisas via sektorsanslagen. Då förslaget nu endast avser en del av de ämnesområden som med
denna utgångspunkt kommer i fråga förutsätter jag att UHÄ inför budgetåret 1986/87 återkommer med ytterligare förslag liksom till frågan hur
krysslistan skall kopplas till systemet för medelsfördelning centralt, regionalt och lokalt. Jag vill också erinra om att en ny planeringsordning för
vissa enstaka kurser också bör kunna ge bättre förutsättningar för fördelning av resurser för fortbildning och vidareutbildning mellan olika högskoleregioner. Jag förutsätter att UHÄ även i denna fråga inkommer med
förslag i anslagsframställningcn inför budgetåret 1986/87.
UHÄ föreslår att antalet nybör:iarplatser på lokala linjer ökas med 375.
Med hänvisning till vad jag tidigare har anfört om det växande behovet av
personer med teknisk högskoleutbildning konstaterar jag med tillfredsställelse att de nya platserna företrädesvis planeras inom det tekniska området. I enlighet med vad jag under anslaget D 12. Utbildning för kultur- och
informationsyrken har anfört om utbildning av teatertekniker i Stockholm
har jag vid mina förslag till planeringsramar under förevarande anslag
beaktat behovet för denna utbildning. Jag föreslår att planeringsramarna
för lokala linjer ökas med 375 platser och beräknar medel härför
(+5 152000 kr.).
Vid min medelsberäkning utg~lf jag från att nya platser avser tvååriga
linjer. För konsekvenser av tidigare fattade beslut räknar jag medel enligt
UHÄ:s förslag.
UHÄ föreslår. liksom föregående år. en förstärkning av anslaget för att
höja per capita-resursen för kurser med teknisk och annan laborativ karaktär. Jag biträder förslaget och beräknar en höjning med 3 150 kr. per
årsstudieplats, avseende 400 årsstudieplatser.
De planeringsramar för lokala och individuella linjer och enstaka kurser
jag har räknat med framgår av följande tabell.
Lokala och individuella
uthildningslinjer
Högskolen:gion

Årsstudieplatser

Stockholm
Uppsala
Linköping
Lund/Malmö
Göteborg
Umd
Långdistansutbildning

422
826
380
754
I 030
585

3997

Planering~-

ramar
201
473
190
3n0
385
v;~

1964

Enstaka kurser
Ärsstudieplatser

Planeringsramar

9573
7260
1142
7343
6918
2974

19146
14520
2284
14686
13 836
5948

200

400

35410

70820
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UHÄ har föreslagit att vissa medel som avser kostnader för studiestöd
och som innevarande budgetår har anvisats under anslaget D 19. Samhällsvetenskapliga fakulteterna nästa hudgetår heräknas under förevarande
anslag. Jag biträder förslaget<.+ 151000 kr).
Jag har beräknat en minskning av medlen under förevarande anslag
(-105 000 kr.). Motsvarande ökning heräknas under anslaget D 7. Vissa
särskilda utgifter inom högskolan m.m.
Jag beräknar anslaget till 378 005 000 kr. Härav bör 960 000 kr. ställas till
regeringens disposition. Jag räknar med att från denna anslagspost liksom
f.n. skall bekost;ts bl. a. utbildning för svenska studerande vid Konservatorsskolan i Köpenhamn.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att
I. faställa planeringsramar enligt vad jag har förordat.
2. till Lokala och individuella liltier och enstaka kurser för budgetåret 1985/86 anvisa ett reservationsanslag av 378 005 000 kr.

D 14. Bidrag till kommunal högskoleutbildning m.m.
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

152383003
192064000
196530000

Detta anslag avser statsbidrag till kommuner och landstingskommuner
för utbildning på allmänna utbildningslinjer och påbyggnadslinjer m. m.
Anslaget avser även statsbidrag till vissa enskilda sjuksköterskeskolor och
kostnader för inbyggd utbildning vid vissa statliga högskoleenheter samt
bidrag till Ericastiftelsen. Handelshögskolan i Stockholm och musiklärarutbildning i Arvika.
Frågor om dimensionering och lokalisering m. m. av utbildning inom
kommunal högskoleutbildning redovisas under resp. sektorsanslag.

22
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A11slag.1:fi:irdclni11g
Yrkesutbil<lningssektorer m. m.

1984/85

Beräknad ändring 1985/86
Myndigheterna

Administrativa, ekonomiska
och sociala yrken
Vårdyrken
Bidrag till Ericastiftelsen
Bidrag till Han1klshögskolan
Musiklärarutbildning i
Arvika
Till regeringens
disposition
Utgift
1

Fiiredraganden

22139000
141322000 1

+I 107000
-5 838 000 1

+I 107000
-+-2 863 000 1

2684000

.... 185000

+ 173000

11419000

...

529000

+ 491000

11875000

+ 929000

+ 929000

2 625 000

of.

-I 097000

192064000

-3088000

+4466000

Beloppet motsvarar 80 '/i· av bidragsunderlaget.

Anslagsframställning har avgivits av universitets- och högskoleämbetet
<UHÄ).
UHÄ avger inte anslagsframställning för Handelshögskolan.
Ändringsförslagen fördelade på ändamål innebär följande.
Ändamå!ihögskoleenhet m. m. 1•2 •3 •4

I
I. I
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

Pris- och löneomräkning
Statsbidrag till ADB-linjen
Statsbidrag till musiklärarlinjen, lngesund
Bidrag till Ericastiftelsen
Kompletterande utbildning
för oftalmologassistentcr
(20 npll
Stirskilda kostnader för
praktisk utbildning vid
Kl och universiteten
Medel för stödundcrvisning
Statsbidrag till utbildningar inom vårdområdet
(schablonbidrag)

Summa under I

3.1

3
4

5

+1107

4
4.1

+ 929

4.2

+ 161
4.3

+

+
+

8
212
15

+2432

5.3
5.4

547
-

547

Kostnad
budgetåret
1985/86
(tkr.)

Alterna1h· 1
Minskning med 171 npl'161 GU.
10 PUl
-1552
Minskning av praktisk utbildning vid Kl och UUm
(tandhygienistlinjen)
Medel för omläggning av
utbildningar
- 3 000

Summa under 4
5
5.1
5.2

bl· slut
Minskning av praktisk
utbildning vid Kl och
universiteten

Summa under 3
1

Ändamål/högskoleenhet m. m. u.JA

Konsekvenser av tidigare

3

2

Kostnad
budgetåret
1985/86
(tkr.)

Alternati1· 2
Handledarutbildning vid
Ericastiftelsen !förlängning I år)
Minskning med 171 npl
(161GU,10 PU)
Minskning av praktisk utbildning vid Kl och UUm
(tandhygienistlinjen)
Medel för omläggning av
utbildning

-4552

+

24

-1552

-3000

Summa under 5

-4528

Summa alternativ l'
Summa alternativ 25

-4552
-4528

Kl=karnlinska institutet, UUm=universitetet i Umeå.
Npl = nybörjarplatser.
G U = grundutbildning.
PU = påbyggnadsutbildning.
Inkl. pris- och löneomräkning (avser ej statsbidraget till vårdyrken) samt konsekvenser av tidigare beslut.
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Utöver alternativen I och 2 hemställer U HÄ att 85 000 kr. anvisas
budgecåret 1985/86 för försöks verksamhet med en samarbetsgrupp avseende påbyggnadsutbildning för sjukgymnaster.
U HÄ hemställer att
I. planeringsramar för budgetåret 1985/86 fastställs i enlighet med vad
som förordats i alternativ 2.
2. Ericastiftelsen för budgetåret 1985/86 anvisas 24 000 kr. för förlängning av handledarutbildning.
3. under reservationsanslaget D 14. Bidrag till kommunal högskoleutbildning m.m.för budgetåret 1985/86 anvisas 177 028 000 kr.

Föredragandens övenäganden
Jag beräknar under anslaget medel för bidrag till allmiinna utbildningslinjcr och påbyggnadslinjer inom den kommunala delen av högskolan.
Bidrag till övrig kommunal högskoleutbildning utgår från anslaget D 13.
Lokala och individuella linjer och enstaka kurser. I fråga om utbildningens
dimensionering och lokalisering m. m. hänvisar jag till vad jag har anfört
under resp. sektorsanslag. Min medelsberäkning under förevarande anslag
utgår från de planeringsramar som jag där har angett för ifrågavarande
utbildningar.

Sl'ktorn för utbildning för administrativa, ekonomiska och sociala yrken
Jag beräknar medel för ADB-linjen med 23 246000 kr.

Sektorn för utbildning för vårdyrken
Statsbidraget för vårdutbildningar inom kommunal högskoleutbildning
utgår i form av ett samlat schablonbidrag per landstingskommun eller
motsvarande. Schablonbidraget beräknas utifrån visst belopp per årsstudieplats. termin och utbildningslinje. Med hänvisning till vad jag har anfört
i prop. 1982/83: 100 (UbU 26. rskr 273) beräknar jag att I 003000 kr. utöver
schablonbidraget skall utgå till Norrbottens läns landstingskommun för
rehabiliteringslinjen även för budgetåret 1985/86.
Jag beräknar sålunda att stacsbidrag till kommunal högskoleutbildning
inom vårdområdet skall utgå med tolalt 140608000 kr. fördelat per kommun/landstingskommun med de i följande tabell angivna beloppen för
budgetåret 1985/86.
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Statshidrag till kommunal hi"igskoleutbildning inom sektorn för utbildning för vardyrkcn för budget~trct 198.'i/86 (tkr.). Beloppen avser 80 <;;.av ~chablonbidragen ( prop.
1981/82: 100, UhU 20. rskr 2481.
L.and ... 11ng ... komm11niml1t..,v
Sl1..1~~-

l~pp
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Jag förordar, att det i likhet med föregående budgetår anvisas medel
under en särskild anslagspost Till regeringens disposition för att bl. a.
täcka kostnader som föranleds av övergången till den nya studieorganisationen som började tillämpas budgetåret 1982/83 för vårdutbildningarna.
För budgetåret 1985/86 beräknar jag denna post till I 528 000 kr.
För den kompletterande utbildningen för oftalmologassistenter om 12
poäng som jag har förordat beräknar jag 173 000 kr. under förevarande
anslag, anslagsposten Vårdyrken.
För de kostnader för utbildning på medicinska servicelinjen och tandhygienistlinjen som inte täcks genom schablor.bidraget för vardutbildning
inom den kommunala delen av högskolan beräknar jag totalt 4445 000 kr.
Jag anser för egen del att det statsbidrag som utgår utöver schablonbidraget för medicinska servicelinjen od1 tandhygienistlinjen bör ses över. Jag
avser att återkomma till regeringen i frågan.
UHÄ föreslår att medel för stödundervisning i engelska får utgå t.o.m.
budgetåret 1985/86. Jag beräknar för detta ändamål 210 000 kr. för budgetåret 1985/86.
UHÄ föreslår att medel får utgå för stödundervisning i matematik. kemi
och fysik för medicinska servicC:injen samt även för rehabiliteringslinjen.
Jag beräknar för budgetåret 1985/86 liksom jag har gjort för innevarande
budgetår en särskild resurs om 105 000 kr. för medicinska servicelinjen.
Medlen hör efter ansökan hos UHÄ fördelas till berörda huvudmän.
Sektorn för utbildning för undel"l"i.rningsyrken

Jag beräknar medel för musiklärarutbildning i Arvika med 12 804 000 kr.
Enskild utbildning

UHÄ föreslår att den ettåriga handledarutbildningen i barn- och ungdomspsykoterapi vid Ericastiftelsen förlängs budgetåret 1985/86 till en
tvåårig handledarutbildning. Jag biträder UHÄ:s förslag och beräknar

Norrhtitten:-.

Mal mo
kommun

LL

6392

5 876
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+ 12 000 kr. för ändamålet hudgetåret 1985/86. Jag beräknar medel för
hidrag till Ericastiftelsen med totalt 2 857 000 kr.
Bidraget till Handelshögskolan i Stockholm regleras genom ett avtal den
5 september 1978 mellan staten. Handelshögskoleföreningen i Stockholm
och Handelshögskolan i Stockholm. Parterna har kommit överens om
vissa ändringar i detta avtal den 29 juni 1984 till följd av att utbildningen på
ekonomlinjen har förlängts med en termin (LJbU 1982/83: 25. rskr 34()).
Avtalet gäller under förutsättning att regeringen godkänner avtalet sedan
riksdagen fattat det beslut som behövs härför.
Det nya avtalet innebär att statsbidraget ökar så att det även innefattar
kostnader för ytterligare en termin i utbildningen. Ökningen har beräknats
enligt samma grunder som gäller för beräkningen av det nuvarande bidraget.
Avtalet har inte gett mig anledning till erinran. Jag avser att i annat
sammanhang återkomma till regeringen med förslag om ett slutligt godkännande av avtalet. Riksdagens hemyndigande fordras för de ekonomiska
förpliktelserna i avtalet.
Jag beräknar anslaget för nästa budgetår till sammanlagt 11 910 000 kr.
(+ 491 000 kr.) varav 10 522 000 kr. som preliminärt bidrag för budgetåret
1985/86 och en minskning med 53 000 kr. som slutreglering av statsbidraget
för budgetåret 1982/83 enligt gällande avtal (jfr. prop. 1978179: 15, UbU 13,
rskr 49). I beloppet ingår även bidrag till utbildningsbidrag för doktorander
med 1441000 kr.

Hemställan
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att
I. anvisa medel för förlängning av handledarutbildningen i barnoch ungdomspsykoterapi vid Ericastiftelsen.
,., bemyndiga regeringen att ikläda staten de ekonomiska förpliktelser som följer av det den 29 juni 1984 träffade avtalet om ändring
av avtalet om Handelshögskolan i Stockholm,
3. till Bidrag till kommunal hiigsko/euthildning m. m. för budgetåret 1985/86 anvisa ett reservationsanslag av 196 530 000 kr.

A 1·tal om iindring m· aFtal, upprättat mellan företrädare fiir staten, Handelslulgskolefi'ireningen i Stockholm och Hande/shögskolan i Stockholm.
I avtal den 5 september 1978 om Handelshögskolan i Stockholm skall
punkten V a) första och andra styckena ha följande ändrade lydelse. Dessutom skall till Anm. under samma punkt fogas ett tillägg.
Va) Fr. o. m. budgetåret 1985/86 skall statens bidrag till bestridande av
kostnaderna för Handelshögskolans verksamhet för budgetår hcräknas
efter 6765000 kr. enligt löneläget januari-oktohcr 1979 och 480000 kr.
enligt prisläget juli 1978 på sätt som nedan anges.
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Statsbidragen skall för budgetår utgå med belopp som motsvarar
dels angivna belopp om 6 765 000 kr. omräknat med hänsyn till den
genomsnittliga löneutvecklingen inom det statliga löneomrädct och förändringar av det inom det statliga området tillämpade lönekostnadspålägget
(f.n. 39 %!.
dels angivna belopp om 480000 kr. omräknat med hänsyn till kostnadsförändringar enligt konsumentprisindex för juli ifrågakommande år.
Tillägg till Anm.
Parterna är överens om att vid omräkning av beloppet juli 1984 skall från
konsumentprisindex avräknas den prishöjande effekten av devalveringen
av den svenska kronan den 8 oktober 1982.
Avtalet träder i kraft den 1 juli 1984. Avtalet gäller dock endast under
förutsättning att regeringen godkänner avtalet sedan riksdagen fattat det
belut som behövs härför.
Detta avtal har upprättats i tre likalydande exemplar. av vilka parterna
tagit var sitt.

Forskning och forskarutbildning inom högskolan m. m.
D 15. Forskningsanknytning av grundläggande högskoleutbildning
samt konstnärligt utvecklingsarbete
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

Reservation

13158372
15 286000
16001000

2 210067

Från anslaget bestrids kostnader för dels olika åtgärder för forskningsanknytning av grundläggande högskoleutbildning. dels konstnärligt utvecklingsarbete. Medlen för konstnärligt utvecklingsarbete disponeras av universitets- och högskoleämbetet <UHÄ).

A11slagsförde/11ing
Anslagspost/region

1984/85

Beräknad ändring 1985/86
UHA

Föredraganden

I. Forskningsanknytning av

grundläggande högskoleutbildning
a. Stockholms högskoleregion
b. Uppsala högskoleregion
c. Linköpings högskoleregion
d. Lund/Malmö högskoleregion
e. Göteborgs högskoleregion
f. Umeå högskoleregion
, Konstnärligt utvecklingsarbete
Utgift

2123 000
2 334000
1 390000
2372000
1886000
1876000

+ 108000
+117000
+ 70000
+119000
+ 94000
+ 94000

+ 108000
+117000
+ 70000
+ 119000
+ 94000
+ 94000

3 305 000

+ 165 000

+113000

15 286000

+767000

+715000
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Uniwrsitcts- och högskoleämbetet
Inom högskolan görs. framhåller UHÄ, stora ansträngningar för att få all
grundläggande högskoleutbildning forskningsanknuten. Erfarenheten visar, att begreppet forskningsanknytning står för en rad varierande insatser
beroende bl. a. på vilken utbildning som avses. UHÄ konstaterar. att
universitet och högskolor samt regionstyrelserna nått goda resultat på
många områden.
Regionstyrelserna framhåller i sina anslagsframställningar betydelsen av
att arbetet med forskningsanknytning av t.cx. utbildningar inom den kommunala högskoleutbildningen intensifieras. Behovet av stöd till de mindre
högskolorna framhålls också. Regionstyrelserna föreslilr väsentliga påslag
för anslagsposten Forskningsanknytning av grundläggande högskoleutbildning.
UHÄ föreslår en uppräkning av anslagsposten Forskningsanknytning
med löne- och prisomräkning ( + 602 000 kr.).
Löne- och prisomräkningen för anslagsposten Konstnärligt utvecklingsarbete beräknar U HÄ till 165 000 kr.
UHÄ föreslår att medel motsvarande merkostnaden för den nyinrättade
professuren i keramik och glas fr. o. m. budgetåret 1985/86 förs upp under
anslaget D 12. Utbildning för kultur- och informationsyrken anslagsposten
Konstfackskolan och att anslagsposten Konstnärligt utvecklingsarbete under förevarande anslag minskas med 50000 kr.

Föredragandens ö~·erväganden
Riksdagen har för innevarande budgetår anvisat vissa medel för en
professur i keramik och glas vid konstfackskolan under förevarande anslag. Medel för detta ändamål bör nästa budgetår beräknas under anslaget
D 12. Utbildning för kultur- och informationsyrken (- 52000 kr.).
Statsrådet Göransson kommer vid sin anmälan av anslaget F 7. Inkomstgarantier för konstnärer att förorda att medel beräknas för tre nya garantirum för innehavare av tidsbegränsad tjänst som professor resp. huvudlärare. vilkas förordnanden löper ut under hudgctåret 1984/85.
Jag har vid min anmälan av anslaget D 12. Utbildning för kultur- och
informationsyrken föreslagit att en tjänst som professor i musikhistoria
med formanalys inrättas vid musikhögskolan i Stockholm.
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag förevarande anslag
till 16001 000 kr.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Forskningsanknytning al' grundläggande hiigskoleuthi/dning
samt konstniirligt ut1•ecklingsarbete för budgetåret 1985/86 anvisa
ett rcservationsanslag av 16001000 kr.
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D 16. Humanistiska fakulteterna
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

Reservation

148863 862
164012000
172774000

2490432

Detta anslag avser humanistisk forskning och forskarutbildning vid universiteten i Stockholm, Uppsala, Lund, Göteborg och Umeä.
AnslaR.lfiirdelning
Högskoleenhet

1%4/85

Beräknad iindring 1985/86
Universitehoch högskoleämbetet

Univer,itetet i Stockholm
Universitetet i Uppsala
Universitetet i Lund
Universitetet i Göteborg
Universitetet i Umeå
Till tmi\'ersitcts- och
högsla>leiimbetets disposition

38861000
40335 000
34051000
33218000
17 203000

+l 956000
+1753000
+ 1837000
+1989000
+ 816000

+

344000
164012000

Utgift

17000

+8368000

Föredraganden

+2 086000
+1972000
+I 709000
+2118000
+ 856000

+

21 000

+8762000

Anslagsframställning har avgivits av universitets- och högskoleämbetet
<UHÄJ.
Ändringsförslagen innebär i korthet följande.
Ändamål
I.
I. I
1.2

Pris- och löneomriikning
Prisomräkning
Löneomräkning

Summa under I
4.
4.1

Budgetförslag
Omfördelning

Summa under 4

Kostnad budgetåret
1985/86 (tkr.)
+2559
+5809
H368

±

{)

±

0

+8368

UHÄ hemställer att
I. de riktlinjer för utvecklingen och ekonomiska ramar för verksamheten
som redovisats fastställs.
2. professuren i sinologi, särskilt nykinesiska språket, vid universitetet i
Stockholm i samband med åtcrbesättandc skall få den ändrade benämningen professur i Kinas språk och kultur.
3. professuren i indologi, särskilt nyindisk filologi. vid universitetet i
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Stockholm i samband med återhesättande skall få den ändrade benämningen professur i Indiens språk och kulturer.
4. under ett reservationsanslag Humanistiska fakulteterna för budgetåret
1985/86 anvisas 172380000 kr. med angiven fördelning på anslagsposter.

Föredragandens överväganden

Jag hänvisar till vad jag i det föregående har anfört om förutsättningarna
för arbetet med 1985/86 års anslagsframställning.
Tysk litteratur

UHÄ har haft i uppdrag att undersöka möjligheterna att i samband med
omprövning av befintliga tjänster inrätta en professur i tyska, sär~kilt
tyskspråkig litteratur. UHÄ har till såväl universitetet i Stockholm som till
universitetet i Uppsala remitterat en förfrt1gan om förutsättningarna för att
genom inskränkning av någon befintlig verksamhet bereda utrymme för en
sådan professur. Universiteten har emellertid inte sett det möjligt att inför
anslagsframställningen för budgetåret 1985/86 ta fram förslag om detta. Jag
räknar med att förslag i denna fråga kommer att tas upp i samband med
anslagsframställningen för budgetåret 1986/87.
Forskning om döl'(IS språk

I regeringens proposition 1983/84: 107 om forskning uttryckte jag mitt
stöd för UHÄ:s förslag att det vid universitetet i Stockholm inrättas ett
centrum för forskning om dövas språk budgetåret 1986/87. Jag kommer i
annat sammanhang att föreslå regeringen att uppdra åt universitetet i
Stockholm att genom omfördelning av befintliga resurser svara för inrättande av ett sådant centrum.
Ö1·riga frågor

UHÄ har föreslagit att den ledigblivande professuren i sinologi. särskilt
nykinesiska språket, vid universitetet i Stockholm i samband med återhesättande skall ändras till professur i Kinas språk och kultur. Vidare har
UHÄ föreslagit att den Icdighlivande professuren i indologi. särskilt nyindisk filologi, vid universitetet i Stockholm i samband med återbesättande
skall ändras till en professur i Indiens språk och kulturer. Jag biträder
UHÄ:s förslag.
Med stöd av riksdagens bemyndigande (jfr prop. 1966: I bil. JO s. 361,
SU 42, rskr 125) har regeringen föreskrivit att professuren i arabiska
språket, särskilt modern arabiska, vid universitetet i Göteborg skall återbesättas som professur i arabiska.
Det ankommer på högskoleenheterna att fördela de medel som anvisas
under fakultetsanslag på ämnesområden m. m. I vissa fall har dock riksdag
och regering angett vilka belopp som skall avsättas för forskning inom
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olika områden. Detta gäller bl. a. för forskning i barnkultur och forskning
om baltiska frågor vid universitetet i Stockholm. Eftersom verksamheten
inom båda dessa forskningsområden nu bör ha funnit sina former bör enligt
min mening universitetet i fortsättningen avgöra hur mycket som skall
anslås till dessa verksamheter. I fortsättningen hör således inte särskilt
anges vilka belopp som skall avsättas för dessa ändamål.
Jag har beaktat den kostnadssänkning som följer av att innehavaren av
en personlig tjlinst vid universitetet i Stockholm lämnar denna (- 66000
kr.).
För studiefinansiering inom forskarutbildning bör under nästa budgetår
disponeras minst de belopp som anges i följande tabell.
U niversitel

Belopp kr.
8 382 ()()()

Cniversitetet i Stockholm
Universitetet i Uppsala
Universitetet i Lund
U niversitctet i Göteborg
Universitetet i Umeå

8161000
7 794000
6551000
2654000
33542060

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till
(164012000 + 8762000 =) 172774000 kr.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att
I. bemyndiga regeringen att ändra benämning av tjänster som professor (L 24/26) i enlighet med vad jag har förordat.
2. till Humanistiska fakulteterna för budgetåret 1985/86 anvisa ett
reservationsanslag av 172 774000 kr.

D 17. Teologiska fakulteterna
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

Reservation

11346294
12256000
12 862000

45474

Detta anslag avser teologisk forskning och forskarutbildning vid universiteten i Uppsala och Lund.

Anslagsfördelning
Högskoleenhet

1984/85

Beräknad ändring 1985/86
Universitetsoch högskoleämbetet

Universitetet i Uppsala
Universitetet i Lund
Utgift

Föredraganden

6315000
5941000

+288000
+315000

+310000
+296000

12256000

+603000

+606000
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Anslagsframställning har avgivits av universitets- och högskoleämbetet

<UH..\).
Ändringsförslagen innebär i korthet fö~jande .
.Ä.ndamål

1.
1.1
1.2

Pri.1- och /iincomräkning
Prisomräkning
Löneomräkning

Summa under I

4.
4.1

Budi:c(förslai:
Omfördelning

Summa under 4

Kostnad budgetärct
198~/86 (tkr.)

+233

+370
+603

± ()
±.

0

+603

UHÄ hemställer att
I. de riktlinjer för utvecklingen och ekonomiska ramar för verksamheten som redovisats fastställs.
2. under ett reservationsanslag Teologiska fakulteterna för budgetåret
1985/86 anvisas 12859000 kr. med angiven fördelning på anslagsposter.

Föredragandens överväganden

Jag hänvisar till vad jag i det föregående har anfört om förutsättningarna
för arbetet med 1985/86 års anslagsframställning.
För studiefinansiering inom forskarutbildning bör under nästa budgetår
disponeras minst de belopp som framgår av följande tabell.
Universitet

Belopp kr.

Universitetet i Uppsala
Universitetet i Lund

1314000
1216000

2530000

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till
(12256000 + 606000 =) 12862000 kr.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Teologiska fakulteterna för budgetåret 1985/86 anvisa ett
reservationsanslag av 12 862 000 kr.
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D 18. Juridiska fakulteterna
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

14082834
15717000
16625 000

Reservation

283628

Detta anslag avser juridisk forskning och forskarutbildning vid universiteten i Stockholm. Uppsala och Lund.

A nslt1R .1:fbrdelninR
Högskoleenhet

Universitetet i Stockholm
Universitetet i Uppsala
Universitetet i Lund
Utgift

1984/85

Beräknad ändring 1985/86
LI niversitetsoch högskoleämbetet

föredraganden

5 886000
5115000
4 716000

+377000
+223000
+236000

+437000
+255000
+216000

15717000

+836000

+908000

Anslagsframställning har avgivits av universitets- och högskoleämbetet
(UHÄ).
Ändringsförslagen innebär i korthet följande.
Ändamål
I.

1.1
1.2

Pris- och foneomräkning
Prisomräkning
Löneomräkning

Summa under I
4.
4.1
4.2

Budge({iinlug
Omfördelning
Förvaltningsforskning

Summa under 4

Kostm.d budgetåret
1985/86 (tkr.)
+296
+540
+836

0
0
± 0
±
±

+836

UHÄ hemställer bl. a. att
I. de riktlinjer för utvecklingen och ekonomiska ramar för verksamheten som redovisats fastställs.
2. under ett reservationsanslag Juridiska fakultt.?tcrna för budgetåret
1985/86 anvisas 16 553 000 kr. med angiven fördelning på an slagsposter.

Föredragandens övenäganden
Jag hänvisar till vad jag i det fön:g~1ende har anfört om förutsättningarna
för arbetet med 1985/86 års anslagsframställning.
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Innevarande budgetår beräknas viss kostnad för professur i försäkringsriitt vid universitetet i Stockholm under anslaget Samhällsvetenskapliga
fakulteterna. Motsvarande kostnad bör niista budgetår beräknas under
förevarande anslag ( + 50 000 kr.I.
För studiefinansiering inom forskarutbildning bör under nästa budgetår
disponeras minst de belopp som anges i följande tabell.
Universitet

Belopp kr.

lJniversitetet i Stockholm
Universitetet i Uppsala
Universitetet i Lund

786000
I 224 000
9.15 oon

2955000

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till
(15717000 + 908000 =) 16625000 kr.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till ]11ridiskafak11/teterna för budgetård 1985/86 anvisa ett reservationsanslag av 16625 000 kr.

D 19. Samhällsvetenskapliga fakulteterna
1983/84 utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

7 461 110

Reservation

171359209
190 232 000
201945000

Detta anslag avser samhällsvetenskaplig forskning och forskarutbildning
vid universiteten i Stockholm, Uppsala. Linköping. Lund. Göteborg och
Umeå samt högskolan för lärarutbildning i Stockholm. Under anslaget
beräknas vidare vissa ofördelade medel för jämställdhetsforskning samt
medel för verksamheten vid demografiska databasen i Haparanda.
Anslag.1fördelning
Högskoleenhet

Universitetet i Stockholm
Högskolan for lärarutbildning i Stockholm
Universitetet i Uppsala
Universitetet i Linköping
Universitetet i Lund
Universitetet i Göteborg
Universitetet i Umeå
Demografiska databasen i Haparanda

1984/85

Beräknad ändring 1985/8t1
Universitetsoch högskoleämbetet

Föredraganden

42 952 000

+ 1912000

+ 1838000

2 302000
31471000
2613000
3t1285 000
40342000
24509000

+
+
+
+
+
+

86000
I 330000
358 000
2 145 000
3 775 000
I 135 000

82000
+
+ 1585000
+ 374000

.,.

8616000

+

508000

+

499000

+

57000

+

70000

1880000

+ 4177000
+ 1208000

t.jfördelade medel
Jiimstiilldhetsforskning
Utgift

I 142000

190232000

+11306000

+11713000
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Anslagsframställning har avgivits av universitets- och högskoleämbetet
<UHÄ\.
Ändringsförslagen innebär i korthet följande.
Ändamål/högskoleenhet m. m. 1

I.
I. I
1.2

Pris- och /Önt'omräknini:
Löneomräkning
Löneomräkning

Summa under I

2.
2.1

1.2

Fiiriindrini: av ans/af,!.\'teknisk nalllr
Öve1föring till anslagen Utbildning för administrativa.
ekonomiska och sociala yrken
samt Lokala och individuella
linjer och enstaka kurser. US
Fackdidaktisk forskning
Överföring från anslaget
Utbildning för undervisningsyrken. ULi

Kostnad
budgetåret
1985/86
(tkr.)

Ändamål/högskoleenhet m. m. 1

2.3
+ 3060
+ 6312
+ 9 372

Summa under 2

4.
4.1
4.2
178
151

Öve1föring från anslaget
Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet, UG

4.3

Kostnad
budgetåret
1985/86
(I kr.)

+ 2032

+ 1934

Budge(fbrs/af.!
±
Omfördelning
Professur i socialpolitik
med inriktning mot välfärdsoch levnadsnivåforskning, US ±
Medel för massmedieforskning,
±
UlJ, UL. UG

Summa under 4

±

0
0
0

0

+Il 306
+

231

1 US = universitetet i Stockholm, UU = universitetet i Uppsala, ULi = universitetet i Linköping, UL = universitetet i Lund, UG =universitetet i Göteborg.

UHÄ hemställer bl. a. att
I. de riktlinjer för utvecklingen och ekonomiska ramar för verksamheten som redovisats fastställs.
2. medel för massmedieforskning tillförs universitetet i Lund från universitetet i Uppsala (53 000 kr.) och universitetet i Göteborg (53 000 kr.) för
att möjliggöra inrättandet av en extra professur i sociologi med massmedieforskning.
3. under ett reservationsanslag Samhällsvetenskapliga fakulteterna för
budgetåret 1985/86 anvisas 201 538000 kr. med angiven fördelning på anslagsposter.
Regionstyrelsen i Stockholms högskoleregion har utarbetat förslag till
organisation för forskning och utbildning i pedagogik i regionen. Förslaget
innebär att verksamheterna vid de tre nuvarande pedagogiska institutionerna i stockholmsområdet. dvs. pedagogiska institutionen vid universitetet i Stockholm. institutionen för internationell pedagogik vid universitetet
i Stockholm samt institutionen för pedagogik vid högskolan för lärarutbildning i Stockholm (HLSJ, sammanförs till en ny institution i pedagogik som
förvaltas under styrelsen för HLS. Regionstyrelsen har remitterat förslaget
till universitetet i Stockholm och till HLS. De är i princip positiva till
förslaget.
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Med anledning härav har regionstyrelsen hemställt att verksamheten vid
de tv~i institutionerna vid universitetet förs över till HLS fr. o. m. nästa
hudgetår.

Föredragandens iiverväganden
Jag hänvisar till vad jag i det föregående har anfört om förutsättningarna
för arbetet med 1985/86 års anslagsframställning.
Pedagogisk f ors/.:ning

UHÄ har i samband med omprövningar av ett antal lcdighlivande tjänster som professor i pedagogik framhållit behovet av att stärka forskningsorganisationen för den uthildningsmetodiskalfackdidaktiska forskningen.
UHA kommer att utveckla en plan för hur denna forskning kan stärkas
genom utnyttjande av befintliga resurser.
Ul-IÄ föreslår att medel (231 000 kr.) beräknas under förevarande anslag
som riktade basresurser för den fackdidaktiska forskningen vid universitetet i Linköping. Jag biträder UHÄ:s förslag och beräknar motsvarande
minskning av anslaget D 11. Utbildning för undervisningsyrken. anslagsposten Universitetet i Linköping.
Regionstyrelsens förslag beträffande utbildning och forskning i pedagogik i Stockholms högskoleregion hereds för närvarande inom regeringskansliet. Resultatet kan komma att innebära vissa justeringar av de nu
föreslagna beloppen för anslagsposterna Universitetet i Stockholm resp.
Högskolan för lärarutbildning i Stockholm under förevarande anslag. Det
ankommer på regeringen att besluta i denna fråga.
Örriga fi'ågor

Med stöd av riksdagens bemyndigande (jfr prop. 1966: I hil. 10 s. 361,
SU 42. rskr 125) har regeringen föreskrivit ändrade benämningar på tjänster som professor enligt följande.
Tidigare benämning

Högskoleenhet 1

And rad
benämning

företagsekonomi

Ull

geografi. särskilt kulturgeografi med ekonomisk
geografi
praktisk pedagogik
pedagogik och pedagogisk
psykologi
praktisk pedagogik
praktisk pedagogik

UG

internationell
företagsekonomi
geografi särskilt
kulturgeografi

ULi

pedagogik

UG
UG
UUm

pcdagogik
specialpedagogik
pedagogik

1
UU = universitetet i Uppsala. ULi = universitetet i Linköping. UG = universitetet i Göteborg, UUm =universitetet i Umeå.
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Jag kommer vid min anmälan av anslaget till de medicinska fakulteterna
att hehandla vissa frågor rörande forskning inom primärvård och socialtjänst.
Jag beräknar under detta anslag medel I+ 660 000 kr.) för en tjänst som
professor i komparativ fysiologisk psykologi. Motsvarande kostnad bestrids innevarande budgetår från anslaget Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet. "Ijänstcn är placerad vid universitetet i Göteborg
och är personlig för Knut Larsson. Jag förordar att en ordinarie tjänst som
professor ( L 24/26) i komparativ fysiologisk psykologi inrättas vid universitetet med Larsson som förste innehavare.
Vidare beräknar jag under detta anslag medel ( + I 352 000 kr.) för
Svensk Samhiillsvetenskaplig Datatjänst, förlagd till universitetet i Göteborg. och hittills bekostad av humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet.
Jag har vid min medelsberäkning också beaktat UHÄ:s förslag an vissa
medel för tjänster som assistent som innevarande budgetår har anvisats
under förevarande anslag nästa budgetar skall anvisas under anslaget D 9.
Uthildning för administrativa. ekonomiska och sociala yrken. anslagsposten Universitetet i Stockholm ( - 178 000 kr.I samt anslaget D 13. Lokala
och individuella linjer och enstaka kurser, anslagsposten Universitetet i
Stockholm ( - 151 000 kr.). Samtidigt minskas lägsta beloppet för studiefinansiering inom forskarutbildning (-601 000 kr.).
Jag beräknar under anslagsposten Universitetet i Göteborg medel för
lönekostnader för docenten Ingemar Lindblad. Lindblad innehar sedan
den I juli 1979 en personlig extra ordinarie tjänst som förste assistent vid
universitetet i Stockholm, statsvetenskapliga institutionen men har sedan
samma tidpunkt arbetsuppgifter vid den statsvetenskapliga institutionen
vid universitetet i Göteborg. Anslagspostcn Universitetet i Stockholm bör
minskas i motsvarande omfattning.
Innevarande budgetår beräknas medel för professurerna i försäkringsrätt resp. försäkringsmatcmatik och matematisk statistik vid universitetet i
Stockholm under förevarande anslag. Motsvarande kostnad bör nästa
hudgctår beräknas under anslagen Juridiska fakulteterna och Matematisknaturvetenskapliga fakulteterna

<-

111 000 kr.).

För studiefinansiering inom forskarutbildning bör under nästa budgetar
disponeras minst de belopp som anges i följande tabell.
Universitet
Universitetet i Stockholm
Universitetet i Uppsala
Univer~itetd i Linköping
Universitetet i Lund
Universitetet i Göteborg
Universitetet i Ume[1

Belopp kr.
7754000
7 326000
692000
9 368000
9264000
4 343 000

38 747 000
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Med h[invisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till
(190232000 + 11713000 ==) 201945000 kr.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att
I. bemyndiga regeringen att inrätta tjänst som professor (L 24/261 i
enlighet med vad jag har förordat,
2. till Samlziil/.n-et('Jl.l"kapliga fakulteterna för budgetåret 1985/86
anvisa ett reservationsanslag av 201945000 kr.

D 20. Medicinska fakulteterna
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

380221373
425 100000
455418000

Reservation

13979155

Detta anslag avser medicinsk forskning och forskarutbildning vid karolinska institutet samt vid universiteten i Uppsala, Linköping, Lund. Göteborg och Umeå.
Anslagsfiirdelning
Högskoleenhet

Karolinska institutet
Universitetet i Uppsala
Universitetet i Linköping
Universitetet i Lund
Universitetet i Göteborg
Universitetet i Umeå
Universitets- och
högskoleämbetet
Utgift

1984/85

nsmJ8oo
65 1:!5 250
25 140 350
73 985 250
72221150
52 204 200
1400000

425100000

Beräknad ändring 1985/86
Universitetsoch högskoleämbetet

Föredraganden

+ 7842000

+ 12 085 200

3478000
+ 1370000
+ 4 704000
+ 4547000
+ 2914000

+ 3 324 750
.,. 3948650
+ 4040750
+ 4270850
+ 2561 ROO

+

+

119000

+24974000

+

86000

+30318000

Anslagsframställning har avgivits av universitets- och högskoleämbetet
(UHÄ).
Ändringsförslagen innebär i korthet följande.

23
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Ändamålihögskoleenhel m. m. 1

I.
1.1
1.2
1.3

/'ris- och löneomräkning
Prisomräkning
Löneomräkning
Särskild prisomräkning för
försöksdjur

Summa under I
2.
2.1

Konsehenscr u1· tidigare
fu11ude bes/w
Försöksdjurskonsulent
(del av), ULi

Utbildningsdepartementet
Kostnad
budgetåret
1985/8ti
(tkr.)

Budgerförs/ag
Omfördelning

4.2

4.3

+

4.4

+24934

Professur i handikappforskning. UG
Professur i idrottsmedicin,
Kl
Professur i biokemisk
athcrosklerosforskning. Kl

Summa under 4
+

Summa under 2
4.
4.1

Ändamål/högskoleenhet m. m. 1

+ 6089
+ 18726
119

354

40
40

5.
5.1

Reformförslag
Professur i allmänmedicin.
UUm

Summa under 5

±

±

0

±

0

±

0

±

()

+

525
525

+

+25499

0

1 Kl = karolinska institutet, ULi = universitetet i Linköping, UG = universitetet i
Göteborg. UUm =universitetet i Umeå.

UHÄ hemställer att
I. de riktlinjer för utvecklingen och ekonomiska ramar för verksamheten som redovisats fastställs,
2. vid universitetet i Göteborg en professur i handikappforskning inrättas den 1 juli 1986 eller vid den senare tidpunkt då den personliga professuren i handikappforskning blir vakant,
3. vid karolinska institutet en professur i idrottsmedicin inrättas den I
juli 1986 eller vid den senare tidpunkt då tjänsten som professor i kroppsövningarnas fysiologi blir vakant med samtidig indragning av den senare
tjänsten.
4. vid karolinska institutet en professur i biokemisk atherosklerosforskning inrättas den I juli 1985 med samtidig indragning av en klinisk
lärartjänst.
5. under ett reservationsanslag Medicinska fakulteterna för budgetåret
1985/86 anvisas 450074000 kr. med angiven fördelning på anslagsposter.

Föredragandens Öl'erväganden
Jag hänvisar till vad jag i det föregående har anfört om förutsättningarna
för arbetet med 1985/86 års anslagsframställning.
Om\"lmdling och pcrmanentning m· tjänster som

Kostnad
budgetåret
1985/86
(tkr.)

pn~(essor

UHÄ föreslår att den ledighlivande tjänsten som professor (L 24/26) i
kroppsövningarnas fysiologi omvandlas till en professur i idrottsmcdicin
förenad med överläkartjänst inom klinisk specialitet.
Skrivelser har inkommit med synpunkter på det framlagda förslaget. Det
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finns en opinion för att professuren skall behällas inom samma ämnesomd1de. Fran flera håll, bl. a. friln socialstyrelsen. försvarets forskningsanstalt och arbetarskyddsstyrelsen. framförs att professuren bör erhålla en
modernare benämning, nämligen professur i fysiologi, särskilt arbetsfysiologi. En professur i idrottsmedicin är efterl'rilgad. Detta bar kommit till
ullryck genom bl. a. motioner i riksdagen.
För egen del får jag anföra följande. Enligt vad jag erfarit kommer det att
inrättas en extra tjänst som professor i idrollsmedicin vid karolinska
institutet. Jag anser att starka skäl talar för att professuren i kroppsövningarnas fysiologi bevaras inom fysiologins omdde. Jag föreslt1r att professuren i samband med återbesättande får heniimningen fysiologi. siirskilt
arbetsfysiologi.
UHA fi.ireslär all en tjiinst som klinisk liirare vid karolinska institut<:!
omvandla~ till en professur tL 24/26) i biokemisk atherosklerosforskning.
Professuren avses bli förenad med läkartjiinst vid Huddinge sjukhus.
Jag biträder förslaget och förordar all professuren med den föreslagna
sjukvårdsanknytningen inriittas den I juli 1985. Omvandlingen bör bekostas inom ramen för befintliga resurser.
Innehavaren av en personlig professur i handikappforskning vid universitetet i Göteborg uppnfir under budgetåret 1985/86 pensioneringsperiodens nedre gräns. UHA föreslår att professuren permanentas med oförändrad beniimning. Jag biträder förslaget och förordar all en tjiinst som
professor ( L 24/26) i handikappforskning inrällas. Tjiinsten bör finansieras
inom ramen för befintliga resurser.
UHA har föreslagit att tjänsten som professor< L 24/26) i anestesiologi
vid universitetet i Uppsala. förenad med överliikarbefallning vid Akademiska sjukhuset, i sam hand med ftterbesiittande iindras till professur i
anestöiologi och intensivvård. Jag biträder förslaget. Jag har härvid samr:ltt med statsrådet Sigurdsen.
Rektorsiimbetet vid universitetet i U meii har i skrivelse anh[tllit all en
tjilnst som professor (L 24) i medicinsk kemi omvandlas till tjänst som
profcssor (L 24/26) i samma ilmnc. Jag bitriider förslaget.
A l/111ii 11111edici11

Det råder stor enighet om att resurserna för utbildning och forskning
rörande primiirvårdcn bör förstiirkas. Professurer i allmänmedicin har
inrällats vid universiteten i Uppsala. Lund och Göteborg. UHA har föreslagit att en professur i allm~inmedicin inriittas vid universitetet i Umeå.
Professuren hör enligt förslaget förenas med tjiinst som distriktsliikare vid
Mariehems vårdcentral. Jag förordar all en tj~inst som profrssor ( L 24/26) i
allmiinmedicin inrilltas vid universitetet den I juli 1985 och förenas med
tjiinst som distriktsliikare vid viirdcentral i U md. Tjiinsten hör finansieras
genom omfördelning inL)m ramen för befintliga medel under fakultetsanslagen.
Rättelse: S. 35h rad

~3.

Tillkommer: . s~irskilt geriatrik
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RcJ.:ionalt hälsouniversitet i Linköping m.m.
Jag har i det föregående föreslagit att integrerad vårdutbildning inom
ramen för ett regionalt hälsouniversitet skall starta i Linköping budgetåret
1986/87. Vid universitetet i Linköping saknas nu de teoretiska institutioner
som traditionellt svarar för de två första årens utbildning på läkarlinjen.
Enligt den utredning som utarbetat förslaget om ett regionalt hälsouniversitet bör fem professurer i medicinsk cellbiologi och tjänster för viss
teknisk och administrativ personal inrättas för den medicinskteoretiska
utbildningen och forskningen. Av professurerna bör, enligt förslaget, två
inriktas mot morfologi. två mot medicinsk kemi och en mot fysiologi.
U HÄ har i sin redovisning av uppdrag angående upprättande av ett regionalt hälsouniversitet i Linköping beräknat medel i enlighet med förslaget.
Med hänvisning till vad jag i det föregående under anslaget Utbildning för
vårdyrken anfört förordar jag att fem tjänster som professor (L 24/26) med
benämning och inriktning i enlighet med förslaget inrättas vid universitetet
i Linköping den 1 juli 1985. Jag har beräknat medel ( + 1 965 000 kr.) för
uppbyggnad av en medicinskteoretisk forskningsorganisation i Linköping.
UHÄ har föreslagit att en professur i långvårdsmedicin, särskilt geriatrik. inrättas den 1 juli 1985 vid universitetet i Linköping. Tjänsten skall
enligt förslaget förenas med tjänst som överläkare vid regionsjukhuset i
Linköping. Långvårdsmedicin är ett hälso- och sjukvårdspolitiskt prioriterat område. Jag finner det angeläget att en professur (L 24/26) i långvårdsmedicin, s~irskilt geriatrik inrättas vid universitet i Linköping den 1
juli 1985 och förordar att tjänsten inrättas med den föreslagna sjukvårdsanknytningen. Jag har vid min medelsberäkning tagit hänsyn härtill
(+ 714000 kr.).
Enligt UHÄ bör också professurer i allmänmedicin och omvårdnadsforskning inrättas vid universitetet i Linköping. Mot bakgrund av den
centrala roll sådan forskning har i ett hälsouniversitet förordar jag att dessa
tjänster inrättas den I juli 1986.
En professur (L 24) i medicinsk ultrastrukturforskning vid universitetet i
Uppsala hålls vakant i avvaktan på att ställning tas till frågan om integrerad
vt1rdyrkesutbildning i Linköping. Mot bakgrund av vad jag anfört i det
föregäcnde bör tjänsten som professor nu ledigförklaras vid universitetet i
Uppsala. Jag avser att senare återkomma till regeringen med förslag att
ändra bestämmelserna i enlighet härmed.

Forskning inom primärvård och socialtjänst
Vid universiteten i Uppsala. Lund och Umeå finns särskilda enheter
med uppgift att bedriva utbildning och forskning inom primärvård och
angränsande områden inom socialtjänst. Medel för basresurser vid de tre
enheterna anvisas under förevarande anslag och anslaget till de samhällsvetenskapliga fakulteterna. Under en treårsperiod är enheterna garanterade projektmedel från anslag under femte huvudtiteln. För FoU-verksamhet inom primärvård och socialtjänst finns en central samverkansgrupp
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inrättad. Samverkansgruppen har med överlämnande av en rapport redovisat vissa överväganden inför slutet av den nu aktuella treårsperioden.
Gruppen föreslår att 50-100 000 kr. skall anvisas till varje primärvårdsenhet för att enheterna skall kunna anlita forskare inom andra vetenskapliga
discipliner för projektplanering och/eller handledning. Enligt min mening
bör emellertid forskare vid de särskilda enheterna nu efter en period av
uppbyggnad kunna ansöka om projektmedel för detta ändamål från t.ex.
delegationen för social forskning och från medicinska forskningsrådet på
samma villkor som andra forskare.
Samverkansgruppen har vidare föreslagit att en särskild enhet för forskning inom primärvård och socialtjänst inrättas vid universitetet i Göteborg.
Gruppens förslag är sådant att det i första hand bör prövas av universitetet
i Göteborg. Samverkansgruppens ledamöter är förordnade till den 30 september 1985. Gruppen har föreslagit att den skall få fortsätta sitt arbete
även efter denna tidpunkt. Enligt min mening bör gruppen kunna slutföra
sitt arbete fram till den nämnda tidpunkten. Jag har i denna fråga samrått
med chefen för socialdepartementet.

Övriga frågor
Riksdagen har fattat beslut (prop. 1984/85: 40 och 100 bil. 10, UbU 21
rskr 239) om bl. a. minskad planeringsram för tandläkarlinjen vid universiteten i Göteborg och Umeå. Den minskade tandläkarutbildningen vid
universiteten i Göteborg och Umeå medför vissa besparingar under detta
anslag budgetåret 1985/86. Jag har vid min anslagsberäkning tagit hänsyn
härtill (- 68000 kr. resp. - 234000 kr.).
I samband med att huvudmannaskapet för Karolinska sjukhuset överfördes till Stockholms läns landsting anvisades karolinska institutet särskilda medel för att slå vakt om den vid sjukhuset bedrivna forskningen.
Medel har hittills anvisats under anslaget Utbildning för vårdyrken. Medel
för ändamålet bör nästa budgetår anvisas under förevarande anslag ( +
4 500 000 kr.).
Vid min medelsberäkning har jag beaktat den kostnadssänkning som
följer av att innehavaren av en personlig tjänst vid karolinska institutet
lämnat tjänsten ( - 71 000 kr.).
UHÄ har i sin redovisning av uppdraget om bl. a. läkarutbildning och
medicinsk forskning uttryckt oro över konsekvenserna för forskarrekryteringen till de prekliniska ämnena, då dimensioneringen av läkarutbildningen minskar. Jag har förståelse för dessa synpunkter men anser det
samtidigt nödvändigt att finna andra vägar för att säkerställa rekryteringen
av forskare till medicinsk forskning än att uppehålla en omotiverat hög
nivå på den grundläggande utbildningen. Jag har därför föreslagit regeringen att UHÄ får disponera medel för att utreda denna fråga.
För studiefinansieringen inom forskarutbildningen bör under nästa budgetår disponeras minst de belopp som anges i följande tabell.
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Belopp kr.

Högskoleenhet

9412000
5 535 000
1949000
6 2:!0000
5956000
3 870000

Karolinska institutet
Universitetet i Uppsala
Universitetet i Linköping
Universitetet i Lund
Universitetet i Göteborg
Universitetet i Umca

32942000

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till
(425100000 + 30318000 =) 455418000 kr.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att
I. bemyndiga regeringen att inrätta tjänster som professor (L 24/26)
i enlighet med vad jag har förordat,
2. bemyndiga regeringen att ändra benämning av tjänster som professor <L 24/26) i enlighet med vad jag har förordat.
3. till Afedicinska fakulteterna för budgetåret 1985/86 anvisa ett
reservationsanslag av 455418000 kr.

D 21. Odontologiska fakulteterna
1983/84 utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

54238332
48899000
51350000

Reservation

2609951

Detta anslag avser odontologisk forskning och forskarutbildning vid
karolinska institutet samt universiteten i Lund. Göteborg och Umeå.

Anslagsförde/ning
Högskoleenhet

1984/85

Beräknad ändring 1985/86
Universitetsoch högskoleämbetet

Föredraganden

+ 853000
+ 631 000

+ 890450

+ 543000

+ 484000

Karolinska institutet
Universitetet i Lund
Universitetet i Göteborg
Universitetet i Umeå

15982550
Il 076000
9444000
123%450

+ 629000

+ 529550

Utgift

48899000

+2656000

+2451000

+ 547000

Anslagsframställning har avgivits av universitets- och högskoleämbetet
<UHÄl.
Ändringsförslagen innebär i korthet följande.
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Kostnad budgetåret
1985/86 (tkr.)

Pris- och löncomräkning
Pri~ornräkning

Lörn:umräkning

+ 638
+2018

Summa under I

+2656

4.
4.1

±

()

±

()

Budgetfärs/ag
Omfördelning

Summa under4

+2656

UHÄ hemställer att
1. de riktlinjer för utvecklingen och ekonomiska ramar för verksamheten som redovisats fastställs.
2. undt:r ett rescrvationsanslag Odontologiska fakulteterna för budgetåret 1985/86 anvisas 51555000 kr. med angiven fördelning på anslagsposter.

Föredragandens överväganden
Jag hänvisar till vad jag i det föregående har anfört om förutsättningarna
för arbetet med 1985/86 års anslagsframställning.
Riksdagen har fattat beslut (prop. 1984/85: 40 och 100 bil. 10. UbU 21.
rskr 239) om minskad planeringsram för tandläkarlinjen vid universiteten i
Göteborg och Umeå samt avveckling av enheten för tandläkarutbildning i
Malmö. UHÄ har i uppdrag att redovisa konsclo;venser av riksdagens
beslut. Ämbetet har delvis redovisat uppdraget. Den minskade tandläkarutbildningen vid universiteten i Göteborg och Umeå medför vissa besparingar under detta anslag budgetåret 1985/86. Jag har vid min anslagsberäkning tagit hänsyn härtill ( - 42 000 kr. resp. - 84 000 kr.).
Verksamheten vid den odontologiska fakulteten i Lund är i sin helhet till
övervägande del förlagd till Malmö. Beträffande den odontologiska forskningsorganisationen där har UHÄ presenterat förslag som förts fram av
universitetet i Lund om hur resurser som frigörs vid avvecklingen av
tandläkarutbildningen skall kunna utnyttjas för specialisttandvård åt
Malmö kommun och Malmöhus läns landsting samt för efter- och vidareutbildning. internationell postgraduatcutbildning m. m. En odontologisk
forskningsenhet föreslås med organisatorisk anknytning till den medicinska fakulteten. En organisation med den inriktning och den ungefärliga
omfattning som universitt:tet skisserat, med externa inkomster och med ett
anslag för forskning och forskarutbildning över statsbudgeten av ungefär
nuvarande omfattning. bör enligt UHÄ kunna fortleva som en vital odontologisk forskningsorganisation. Den bedöms också som tillräckligt attraktiv för att även fortsättningsvis kunna rekrytera forskarstuderande och
forskare.
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Verksamheten inom den odontologiska fakulteten vid universitetet i
Lund är enligt samstämmiga bedömare mycket värdefull. Det är angeläget
att verksamhet av detta slag även fortsättningsvis kan bedrivas i Malmö.
Det är därför glädjande att så många externa intressenter visat intresse för
att delta i finansieringen. För budgetåret 1985/86 beräknar jag under detta
anslag medel för en verksamhet av oförändrad omfattning. Eftersom UHÄ
ännu inte lagt fram definitivt underlag för beslut i fråga om omfattningen
och inriktningen av den odontologiska forskningsorganisationen i Malm{•
är jag dock f. n. inte beredd att ta ställning till dessa frågor.
För studiefinansiering inom forskarutbildning bör nästa budgetår disponeras minst de belopp som anges i följande tabell.
Högskoleenhet

Belopp kr.

Karolinska institutet
Universitetet i Lund
Universitetet i Göteborg
Universitetet i Umeå

1912000
I 265 000
I 263000
905000

5345000

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till
(48 899 000 + 2 451 000 =) 51 350 000 kr.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Odontologiska fakulteterna för budgetåret 1985/86 anvisa ett
reservationsanslag av 51 350 000 kr.

D 22. Farmaceutiska fakulteten
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

Reservation

14666621
15 854 000
16 708 000

27982

Detta anslag avser farmaceutisk forskning och forskarutbildning vid
universitetet i Uppsala.

Ans/agsförde/ning
Högskoleenhet

1984/85

Beräknad ändring 1985/86
U niversitctsoch högskoleämbetet

Universitetet i Uppsala

15854000

+824000

Föredraganden
+854000

Prop. 1984/85: 100

Bilaga 10

Utbildningsdepartementet

361

Anslagsframställning har avgivits av universitets- och högskoleämbetet

<UHAl.
Ändringsförslagen innebär i korthet följande.
Kostnad budgetåret

Ändamål

1985/86 !tkr.)
I.
I. I
1.2

PriI- och lii11eomriikni11y
Prisomräkning
Löneomräkning

+824

Summa under I
4.
4.1

+356
+468

Budge({örslag
Omfördelning

±

0

± 0

Summa under 4

+824

UHÄ hemställer att
1. de riktlinjer för utvecklingen och ekonomiska ramar för verksamheten som redovisats fastställs.
2. under ett reservationsanslag Farmaceutiska fakulteten för budgetåret
1985/86 anvisas 16678000 kr.

Föredragandens överväganden
Jag hänvisar till vad jag i det föregående har anfört om förutsättningarna
för arbetet med 1985/86 års anslagsframställning.
För studiefinansiering i forskarutbildningen bör under nästa budgetår
disponeras 3 388 000 kr.
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till
(i 5 854 000

+ 854 000

=) 16 708 000 kr.

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Farmaceutiska fakulteten för budgetåret 1985/86 anvisa ett
reservationsanslag av 16 708 000 kr.

D 23. Matematisk-naturvetenskapliga fakulteterna
1983/84 utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

345026639

Reservation

5 506401

388862000
411273000

Detta anslag avser matematisk-naturvetenskaplig forskning och forskarutbildning vid universiteten i Stockholm, Uppsala, Lund, Göteborg och
Umeå.
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Ans/agsfördelning
Högskoleenhet

Universitetet
Universitetet
Universitetet
Universitetet
Universitetet

i Stockholm
i Uppsala
i Lund
i Göteborg
i Umeå

Till uni1·ersirets- och
lzö1:skoil,ämbert•fs disposirion
Utgift

1984/85

Beräknad ändring 1985/86
Univcrsitetsoch högskoleämbetet

Föredraganden

103114000
108 139000
82427000
43424000
46758000

+
+
+
+
+

6189000
5519000
5 114000
2 837 000
2354000

+ 6405000
+ 5747000
"T" 4492000
+ 3 092000
+ 2370000

5000000

+

250000

388862000

+22263000

+

305 000

+22411000

Anslagsframställning har avgivits av universitets- och högskoleämbetet
!UHÄ).
Ändringsförslagen innebär i korthet följande.

Ändamål/högskoleenhet m. m. 1

I.

I. I
1.2

Pris- och /öneomräkning
Prisomräkning
·
Löneomräkning

Summa under I

2.1
2.2

2.3
2.4

Förändrin[,lar ai· anslagsteknisk natur
Överföring från anslaget
Naturvetenskapliga forskningsrådet. US
Överföring fran anslaget
Naturvetenskapliga forskningsrådet. UU
Överföring från anslaget
Naturvetenskapliga forskningsrådet. UL
Överföring från anslaget
Naturvetenskapliga forskningsrådet, UG

Summa under 2

Kostnad
budgetåret
1985/86
(tkr.)
+ 6453
+14247
+20700

Ändamål/högskoleenhet m. m. 1

4.
4.1
4.2
4.3
4.4

+

242
4.5

+

176

+

398

Budge((örs/ag
Omfördelning
Professur i fysik, särskilt
elementarpartikelfysik, U S
Professur i fysik. särskilt
experimentell elementarpartikelfysik, UL
Professur i kemometri med
Svante Wold som förste innehavare. UUm
Professur i numerisk analys.
UUm

Summa under 4

Kostnad
budgetåret
1985/86
<tkr.)

±

0

±

0

±

0

±

0

±
±

0

0

+22263

+ 747
+ 1563

1
US = universitetet i Stockholm, UU = universitetet i Uppsala. UL =universitetet
i Lund. UG = universitetet i Göteborg. UUm = universitetet i Umeå.

UHA hemställer att
1. de riktlinjer för utvecklingen och ekonomiska ramar för verksamheten som redovisats fastställs,
2. en professur i fysik. särskilt elementarpartikelfysik. inrättas den I juli
1986 vid universitetet i Stockholm,
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3. en professur i fysik, särskilt experimentell elementarpartikelfysik,
inrättas den I juli 1985 vid universitetet i Lund,
4. en professur i kemometri inrättas den I juli 1985 vid universitetet i
Umeå med Svante Wold som förste innehavare.
5. en professur i numerisk analys inrättas den I juli 1985 vid universitetet i Umeå,
6. under ett reservationsanslag Matematisk-naturvetenskapliga fakulteterna för budgetåret 1985/86 anvisas 411 125 000 kr. med angiven fönlelning
på anslagsposter.

Föredragandens iivenäganden
Jag hänvisar till vad jag i det föreg[1ende har anfört om förutsättningarna
för arbetet med 1985/86 års anslagsframställning.

Ändrad beniimnin1: av tjänster som professor
UHÄ föresfar ändrad benämning av ett antal tjänster. Två professurer i
fysik (L 24/26) vid vardera universiteten i Stockholm och Lund föreslås
därvid få ämnesbenämningen fysik. särskilt elementarpartikelfysik resp.
fysik, särskilt experimentell elcmentarpartikelfysik.
Jag biträder UHÄ:s förslag vad avser professurernas inriktning men
förordar att de båda ges ämncsbenämningen elementarpartikelfysik. Den
närmare inriktningen mot ämnesområdets experimentella del bör därvid
anges i det särskilda program som utarbetas för resp. tjänst.
UHÄ föreslår vidare att en ledigblivande tjänst som professor i genetik
vid universitetet i Umeå i samband med återbcsättande ges ämneshenämningen kemometri med docenten Svante Wold som förste innehavare. Jag
tillstyrker UHÄ:s förslag som innebär att den för landet unika forskningsinriktningen mot kemometri ges en permanent ställning vid universitetet.
Jag förordar därför att en tjänst som professor i L 24/26 i kemometri med
Svante Wold som förste innehavare inrättas vid universitetet i Umeå i
samband med att nuvarande innehavare av en personlig tjänst som professor i genetik avgår med pension.
Regeringen har vidare och med stöd av bemyndigande (jfr prop. 1966: I
bil. 10 s. 361, SU 42, rskr 125) föreskrivit att den vakanta tjänsten som
professor i informationsbehandling, särskilt numerisk analys, vid universitetet i Umeå ges den ändrade benämningen numerisk analys.

Enheten för radiolo1:isk onkolo1:i
Efter att under en följd av år ha tillhört försvarets forskningsanstalt fick
enheten för radiologisk onkologi år 1981 universitetet i Stockholm som
huvudman.
Verksamheten har därefter finansierats delvis genom att medel för driften tillförts via statens strålskyddsinstitut i form av särskilda avgiftsmedel
från kärnkraftsindustrin.
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En internationell utvärdering av verksamheten ledde till att chefen för
jordbruksdepartementet föreslog att särskilda avgiftsmedel inte längre
skulle utgå till enheten (prop. 1983/84: 100 bil. 11 s. 122l.
Verksamheten vid enheten behandlades senare av riksdagen <JoU 1983/
84: 34, rskr 325) som ansåg att en omedelbar nedläggning av enheten borde
undvikas och tid ges för en planering att mer långsiktigt tillvarata dess
kompetens. Verksamheten har innevarande budgetår finansierats på samma sätt som tidigare.
Universitetet i Stockholm har i samråd med statens strålskyddsinstitut
på regeringens uppdrag inkommit med synpunkter på enhetens fortsatta
verksamhet. De båda myndigheterna finner inte den aktuella enhetens
verksamhet vara förenlig med den typ av forskning som bedrivs inom
myndigheten och anser sig inte kunna ställa medel till dess förfogande.
Några förslag att ansluta enheten sammanhållen till annan pågående verksamhet framfördes inte.
Jag finner därför efter samråd med cheferna för försvars- samt jordbruksdepartementen att förutsättningar inte längre finns för att verksamheten vid enheten skall kunna bedrivas med nuvarande omfattning och inriktning. Den del av gruppens personal som tidigare erhållits. k. NOM-garanti
kommer även i fortsättningen att vara knuten till universitetet i Stockholm.
Det tidigare inledda förfarandet i syfte att bl. a. integrera enhetens övriga
personal inom andra verksamheter bör dock återupptas.
Öl'riga frågor

UHÄ anser att den organisk-kemiska forskningen vid universitetet
Uppsala bör prioriteras. Med hänsyn härtill samt särskilda omständigheter
i ärendet föreslår UHÄ att en tjänst som professor i organisk kemi, personlig för nuvarande professorn i samma ämne, Göran Bergson. vid universitetet inrättas fr. o. m. den I juli 1985. Den professur som därmed skulle bli
vakant föreslås av ämbetet få återbesättas med oförändrat ämnesinnehåll.
Jag biträder UHÄ:s förslag. De medel som erfordras i samband med den
personliga tjänstens inrättande bör bestridas inom ramen för de medel som
står till universitetets i Uppsala disposition.
Docenten Erik Arrhenius har i !lera sammanhang förklarats kompetent
som professor och har innehaft tjänst som forskare vid naturvetenskapliga
forskningsrådet (NFR). Arrhenius har därefter under en följd av år biträtt
regeringen med arbetsuppgifter inom naturresursområdet. Arrhenius bör
nu ges tillfälle att återgå till forskningsverksamhet. Jag förordar därför att
en tjänst som professor i naturresurshushållning. personlig för Arrhenius,
inrättas vid universitetet i Stockholm den I juli 1985. Jag har för ändamålet
beräknat medel ( +600000 kr.) under förevarande anslag. Inom ramen för
dessa medel skall även en tjänst. personlig för Margareta Kågeson. bekostas.
Viss kostnad för professuren i försäkringsmatematik och matematisk
statistik vid universitetet i Stockholm bestrids innevarande år under ansla-
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get Samhiillsvetcnskapliga fakulteterna. Motsvarande medel beräknas för
nästa budgetår under förevarande anslag (+61000 kr.I.
Vid min beräkning av anslaget har jag bt:aktat den kostnadssänkning
som följer av att en innehavare av en pt:rsonlig tjänst vid universitetet i
Stockholm lämnat tjiinsten (-84000 kr.).
Liksom tidigare år har UHÄ och NFR gemensamt föreslagit all ett antal
tjänster som under lång tid funnits inrällade med placering vid högskoleenhet inom ramen för NFR:s projektmedel fortsiittningsvis skall knyta~ till
berörda enheter och medel för tjänsterna beräknas under förevarande
anslag. Jag har diirför för budgetåret 1985/86 beräknat medel enligt följande.
Andamål
I.

2.
3.
4.

5.

Tjän~t

><>m extra professor vid inst. for biokemi <Baltscheffsky)
Tjänst som forskningsassistent vid Gustaf Wcrrn:rs insl.
(Hagberg)
Tjänst som forskarassistent vid fysiska insl. (Litzen)
'ljänst som forskningsassistent vid insl. för biokemi och biofysik (Reinhammar)
Forskargrupp vid inst.
för medicinsk fysik och ekologisk kemi (Bergström m.fl.)

1
UU = univer>itetet i Uppsala, UL
Göteborg.

Högskoleenhet 1

Belopp

US

251000

UU

182000

UL

204000

UG

187 000

UG

589000

= universitetet i Lund, UG = universitetet i

För studiefinansiering inom forskarutbildning bör för nästa budgetår
disponeras minst de belopp som anges i följande tabell.
Belopp kr.

Universitet
Universitetet
Universitetet
Universitetet
Universitetet
Universitetet

i Stockholm
i Uppsala
i Lund
i Göteborg
i Umeå

13 668 000
18 997 000
15 067 000
9690000
6636000

64058000

Med hänvisning till sammanställningen beräknar Jag anslaget till
(388 862 000+ 22 411 000 =) 411 273 000 kr.

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att
I. bemyndiga regeringen all inrätta tjänster som professor ( L 24/26)
i enlighet med vad jag har förordat,
2. bemyndiga regeringen att ändra benämningen av tjänster som
professor (L 24/26) i enlighet med vad jag har förordat,
3. till Matcmatisk-nat1irFetenskapliga f{1k11/tetema för budgetåret
1985/86 anvisa ett reservationsanslag av 411 273 000 kr.
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D 24. Tekniska fakulteterna
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

334 996 ~73
373 709000
398974000

I~

Rt:servation

178 059

Dclla anslag avser teknisk forskning oi:h forskaruthildning vid tdi.niska
högskolan i Stockholm. univasitetcn i Uppsala. Linköping och Lund.
Chalmas tekniska högskola och högskolan i Luld.
A 11s/11g.1j('irdl'l 11i11g
Hogskoleenhet

19tW85

lkri1knad i111dring I985/8h
Uniwrsil<.:hn.:h högsknkämb..:t..:t

Föredraganden

+ 7123000
+ 2hl000

Tekniska högskcilan i Stockhcilm
Univo.:rsitetel i Uppsala
Universitet..:! i Linköping
Universitetet i Lund
Chalmers tekniska högskola
Högskolan i Luld1
lnformationsteknologiprogram

118 t'h2 000
57hh000
35 777 000
70919000
105091000
37 294 000

+ 7731000
+ 28h000
+ l 870000
+ 4 h35 l\\}()
+ 5 783 000
+ 2 384 000

+ 40331\00
+ 5 90h000

Utgift

373709000

+22689000

+25 265 000

+ 2 190000
+ 2 297000
T 3455000

Anslagsframställning har avgi\;its av universitets- och högskoldmbetet
(UHÄl.
Ändringsförslagen innebär i korthet följande.
Ändamiil/högskokenhet m. m.'

l.
I. I
1.2

Pris- och lö11eo111riik11i11g
Prisomräkning
Löneomräkning

Sumnw under I
2.

2. l

3.1

+ 8971
+ 13 306
+22 277

Fiirä11Jri11gar lll' anslags1eknisk 11a11ir
Överföring från anslaget
Naturvetenskapliga forskningsrådet, UL

Summa 1111der 2
3.

Kostnad
budgetåret
l985/8h
(tkr.)

Konsehemer uv 1idii:11re bes/111
Resterande medel för en tidigare beslutad professur i
datorsystemtcknik, UL

Summa under 3

.Ä.ndamal/högskoleenhct m. m. 1

4.
4.1

5. I

+

B11dge(/i1rslag
Omfordelning

S1111111111 1111der ./

5.

Rt:fi1mifi'ir.1/11g
Nya professur..:r
Industriell marknadsföring.
CTH
Verkstadsteknik. HLu

S1111111111 1111da 5

202

+

210

+

210

Kosrnad
hudgeliiret
1985i8h
I.tkr.)

1
UL = universitetet i Lund, CTH =Chalmers tekniska högskola, HLu
lan i Lule[I.

±
±

0
0

+ h30
+ 630
+ 1260
+23949

=

högsko-

Prop. 1984/85: 100

Bilaga 10 Utbildningsdepartemcntet

367

UHÄ hemställer att
I. de riktlinjer för utvecklingen och ekonomiska ramar för verksamheten som redovisats i anslagsframställningen samt i UHÄ:s kompletterande
anslagsframställning den 27 oktober 1983 fastställs.
2. under ett reservationsanslag Tekniska fakulteterna för budgetåret
1985/86 anvisas 396 398 000 kr. med angiven fördelning på anslagsposter
samt resurser anvisas i enlighet med UHÄ:s kompletterande anslagsframställning den 27 oktober 1983.
UHÄ har i en kompletterande anslagsframställning den 28 september
1984 hemställt att 2000000 kr. anvisas för förstärkning av forskning och
forskarutbildning inom data- och elektronikområdet.

Föredragandens överväganden

Jag hänvisar till vad jag i det föregående har anfört om förutsättningarna
för arbetet med 1985/86 års anslagsframställning.

Informationsteknologi
Med anledning av regeringens proposition om ett nationellt mikroelektronikprogram (prop. 1983/84: 8. NU 11. rskr 130) beslutade riksdagen att
regeringen skulle redovisa förslag till ett samlat program för informationsteknologi under innevarande riksmöte.
Regeringen uppdrog den 20 juni 1984 åt ett flertal myndigheter, däribland UHÄ och forskningsrådsnämnden <FRN). att redovisa ett underlag
till ett nationellt informationstcknologiprogram. Ett sådant har utarbetats i
samverkan mellan 15 organ, flertalet av dem statliga myndigheter, och
sammanställts av arbetarskyddsfonden, styrelsen för teknisk utveckling
(STU) och UHÄ. Underlaget har överlämnats till regeringen den 15 oktober 1984. En redovisning av ett förslag till program för informationsteknologi kommer att lämnas senare under riksmötet.
Enligt min mening bör den redan beslutade satsningen på grundforskning inom mikroelektronik kompletteras med en förstärkning av basresurser för annan forskning inom informationsteknologiområdet. Jag förordar att 3 455 000 kr. anvisas för detta ändamål budgetåret 1985/86. Jag
återkommer till regeringen med förslag till fördelning av dessa medel efter
det att förslaget till program för informationsteknologi lagts fram. Satsningar på olika centra. somt.ex. det i Kista norr om Stockholm. bör kunna
rymmas inom ramen för dessa medel.
I anslagsframställningen för innevarande budgetar förde UHÄ fram ett
flertal högre tjänster inom behovsområdct datateknik. Samtliga dessa
tjänster faller inom det block av det nationella informationsteknologiprogrammet som benämns systemteknik (jfr prop. 1983/84: 8). Genom tidigare
beslut (prop. 1981/82: 100 hil. 12, UbU 26. rskr 334 och prop. 1982/83: 100
bil. 10, UbU 31. rskr 379) inrättas en professur i datorsystemteknik vid
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universitetet i Linköping den I juli 1985. Vidare förordar jag att en professur i verkstadsteknik inrättas vid högskolan i Luleå vid samma tidpunkt.
Tjänsten bör finansieras genom omfördelning inom ramen för befintliga
resurser.

Industriell marknadsföring
Enligt riksdagens beslut (prop. 1980/81: 100 bil. 12, UbU 23, rsk1 272)
inrättades en utbildningslinje för industriell ekonomi vid Chalmers tekniska högskola (CTH) budgetåret 1983/84. Högskolan har vidare tilldelats
300000 kr. för förstärkning av forskningen inom området (jfr prop.
1982/83: 100 bil. 10 s. 501. UbU 31. rskr 379).
Jag förordar i enlighet med UHÄ:s förslag att en professur (L 24/26)
inrättas i industriell marknadsföring vid CTH den I juli 1985. Kostnaderna
för tjänsten bör bestridas inom ramen för de medel som disponeras av
CTH.

Teknikcelllrum l'id universitetet i Linköping
Vid universitetet i Linköping finns sedan ett par år en organisation,
Teknikcentrum, för medverkan i näringslivets tekniska utveckling. Teknikcentrum, som engagerar drygt femtiotalet forskare på deltid, är främst
inriktat på uppdrags- och konsultverksamhet inom vissa specialområden,
s. k. tekniksektorer. där högskolan har ett avancerat kunnande. Exempel
på sådana sektorer är tekniksektorerna för medicinsk apparatteknik, datoriserad bildbehandling, transport och logistik samt medicinsk programvara.
Teknikcentrum bygger på den forskning och utbildning som bedrivs vid
universitetet och har skapats för att på ett effektivare sätt föra ut ny
teknologi och nytt kunnande till industrin. Genom organisationen har ett
stort antal forskare fått hjälp att starta egna s. k. avknoppningsföretag, som
i många fall blivit självbärande. De forskare som får detta stöd fortsätter
att vara knutna till universitetet genom medverkan i undervisningen.
Jag förordar att medel anvisas för kostnaderna för en tjänst som föreståndare för teknikcentrum ( + 300 000 kr.).

Teknikcentrum vid högskolan i Luleå
Vid högskolan i Luleå bedrivs sedan ett antal år försöksvis en informationsverksamhet som riktar sig till barn och ungdom i regionen. Med stöd
av anslag från FRN har högskolan utvecklat metoder för att förmedla
teknikkunskap genom bl. a. en teknikverkstad för barn, uppsökande verksamhet i skola och förskola. utveckling av kurser och temadagar för lärare
som vill fortbilda sig i teknik, uppbyggnad av utställningar m. m. Verksamheten benämns Teknikcentrum vid högskolan i Luleå.
Högskolan har ansökt om medel för uppförandet av permanenta lokaler
för verksamheten.
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Inom ramen för Teknikcentrum utförs enligt min mening ett viktigt
arbete för att intressera barn och ungdom för naturvetenskap och teknik.
Högskolan i Luleå tillhör de högskolor i landet sClm är väl försörjda med
lokaler. Det är f.n. inte möjligt att anslå medel till särskilda lokaler för
Teknikcentrum. Verksamheten bör även i fortsättningen kunna inrymmas
inom tillgängliga lokaler.

Sektoriellt nwti1·eradforskning
UHÄ har i en kompletterande anslagsframställning för innevarande budgetår angivit riktlinjer för hur en sammanvägning skall göras av sektorsmyndigheternas forskningsbehov och för högskoleenheternas forskningsplaner. UHÄ anför att det är väsentligt att de enskilda högskolorna får
medverka i planeringen av den sektoriellt motiverade forskning som avses
hedrivas vid högskoleenheterna. UHÄ anser vidare att särskilda basresurser behöver tillföras högskolorna för att upprätthålla balansen mellan
högskolan och de resursmässigt ofta starkare sektorsorganen. Ämbetet har
föreslagit att 60 milj.kr. skall tillföras de tekniska och matematisk-naturvetenskapliga fakulteterna under perioden 1984/85-1988/89 för att användas
som särskilda basresursförstärkningar för sektoriellt motiverad forskning.
UHÄ har i samråd med ett antal sektorsorgan lämnat förslag till fördelning
av dessa medel till de tekniska och matematisk-naturvetenskapliga fakulteterna i landet. uppdelade på behovsområden resp. sektorsorgan.
Sektorsprincipen inom forskningspolitiken innebär, såsom statsrådet
Ingvar Carlsson framhållit i propositionen om forskning (prop.
1983/84: 107, UbU 28, rskr 401). att varje samhällssektor skall svara för
uppbyggande av forskning som tillgodoser både kortsiktiga och långsiktiga
behov av kunskaper för sektorn i fråga. Det är enligt min mening väsentligt
att former utvecklas för en samordnad planering mellan olika sektorsorgan
och enskilda högskoleenheter.
Jag vill i detta sammanhang erinra om de möjligheter till långsiktig
kunskapsuppbyggnad. som öppnas genom mina förslag till inrättande av
tidsbegränsade tjänster för långsiktig kunskapsuppbyggnad (jfr prop.
1984/85: 57 om ny arbets- och tjänsteorganisation för lärare i den statliga
högskolan).

Ö1·rixa frågor
För budgetåret 1985/86 har NFR och UHÄ gemensamt föreslagit att en
tjänst som under lång tid funnits inrättad med placering vid universitetet i
Lund inom ramen för NFR:s medel fortsättningsvis skall knytas till universitetet. Jag biträder förslaget och beräknar under förevarande anslag medel
för tjänsten (W. Persson. institutionen för fysik) ( + 210000 kr.).
Jag har vidare beaktat kostnadssänkningar för tekniska högskolan i
Stockholm i de fall då innehavare av personliga tjänster, inrättade genom
beslut av regeringen lämnat dessa (-249000 kr.).
24
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För studiefinansiering inom forskarutbildning bör under nästa budgetår
disponeras minst de belopp som anges i följande tabell.
Högskoleenhet

Belopp kr.

Tekniska högskolan i Stockholm
Universitetet i Linköping
Universitetet i Lund
Chalmers tekniska högskola
Högskolan i Luleå

13 552 000
7 585 000
14 148000
19226000
3 623 000
58134000

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till
(373 709000+25 265 000 =) 398974000 kr.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att
I. bemyndiga regeringen att inrätta tjänster som professor (L 24/26)
i enlighet med vad jag har förordat,
2. till Tekniska fakulteterna för budgetåret 1985/86 anvisa ett reservationsanslag av 398 974 000 kr.

D 25. Temaorienterad forskning
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

13183426
16284000
17089000

Reservation

I 147 305

Detta anslag avser temaorienterad forskning och forskarutbildning vid
universitetet i Linköping. Verksamheten bedrivs inom ramen för en sektion av den filosofiska fakulteten.
Anslag4ördelning
Högskoleenhet

1984/85

Beräknad ändring 1985/86
Universitetsoch högskoleämbetet

Universitetet i Linköping

16284000

+794000

Föredraganden

+805000

Anslagsframställning har avgivits av universitets- och högskoleämbetet
(UHÄ).
Ändringsförslagen innebär i korthet följande.
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Kostnad budgetärct
1985/86 (tkr.)

+304
+490
+794

± 0
± 0
+794

UHÄ hemställer att under ett rcservationsanslag Temaorienterad forskning för budgetåret 1985/86 anvisas 17078000 kr.

Föredragandens överväganden

Jag hänvisar till vad jag i det föregående har anfört om förutsättningarna
för arbetet med 1985/86 års anslagsframställning.
Universitetet i Linköping har i årets anslagsframställning anhållit om
medel för ett femte tema, Barn. UHÄ ställer sig positivt till inrättande av
ett femte tema men anser dels att uppbyggnaden måste bedömas med
hänsyn tagen till övrig barnforskning i landet, dels att barntemat inte bör
inrättas innan övrig basorganisation inom temaorganisationen är klar.
Enligt min mening medger det statsfinansiella läget f.n. inte att ett femte,
i sig angeläget tema, inrättas. Jag delar inte uppfattningen att inrättande av
ett femte tema behöver knytas till ett krav på full utbyggnad av övriga
teman. Det finns heller inte något som hindrar att man tills vidare ägnar sig
åt projektforskning om barn i anslutning till den befintliga temaorganisationen.
För studiefinansiering inom forskarutbildning bör under nästa budgetår
disponeras minst 2 595 000 kr.
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till
( 16284000 + 805 000 =) 17089000 kr.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Temaorienterad .f(irsk11i11g för budgetåret 1985/86 anvisa ett
reservationsanslag av 17 089 000 kr.

Prop. 1984/85: 100

Bilaga 10

Utbildningsdcpartementet

372

D 26. Kungl. biblioteket
1983/84 Utgift

39612451

1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

41485 000
44 744000

Reservation

163 229

Kungl. biblioteket (KB) är Sveriges nationalbibliotek. KB fick sin nuvarande instruktion (1979: 480> efter en omorganisation år 1979 genom regeringens proposition 1978179: 122 om vissa åtgärder på informationsförsörjningsområdet (Ub U 37, rskr 352).
Kungl. biblioteket
\. Pris- och löneomräkning 2667000 kr.
2. KB redovisar konsekvenserna av att huvudförslaget genomförs och
anhåller att få undantas från besparingar enligt huvudförslaget.
3. KB föreslår att det engångsbelopp t.300000 kr.) som innevarande
budgetår beräknats som förstärkning för litteraturförvärv även beräknas
för budgetåret 1985/86 och att beloppet ingår i det ordinarie reservationsanslaget.
4. KB beräknar att beloppet för mikrofilmning av svensk dagspress bör
ökas med 208000 kr. på grund av utökad tidningsvolym.
5. KB anhåller att statsmakternas beslut att förlägga mikrofilmningen av
svensk dagspress til arbctsvårdsverksamheten i Kalmar upphävs så att en
upphandling på affärsmässiga grunder av mikrofilmningen får genomföras.
6. Driftkostnaderna m. m. för ADB-systemet UBRlS bör beräknas med
ytterligare I 145 000 kr. till följd av bl. a. förbättringar i söksystemet samt
volymökningar i minnesfunktionen.
7. KB:s äldre kataloger utsätts för stark förslitning. KB begär ett engångsbelopp om 517 000 kr. för mikrofilmning av dessa kataloger.
8. Ökade kostnader till följd av förhyrning av lokaler utanför KB:s
lokaler i Humlegården (+I 38 000 kr. l.
9. Engångsbelopp ( l 288000 kr.) för investeringar i utrustning och inventarier. dels i KB:s lokaler i Humlegården (790000 kr.). dels i statens
biblioteksdepå i Bålsta 1498000 kr.).

Föredragandens överväganden
Jag hänvisar till vad jag i det föregående har anfört om förutsättningarna
för arbetet med 1985/86 års anslagsframställning.
Jag beräknar medel för pris- och löneomräkning för K B ( + 2 763 000 kr.).
Mikrofilmningen av svensk dagspress har fått ökad omfattning. På grund
härav beräknar jag ytterligare medel ( + 208 000 kr.).
KB har för sin verksamhet gjort förhyrningar av lokaler utanför lokalerna i Humlcgården. Med detta är förenat vissa förvaltningskostnader
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som ej beräknas under anslaget Lokalkostnader m. m. vid högskoleenheterna. Jag beräknar här medel för detta ändamål<+ 138000 kr.).
Beträffande utrustningshehoven för KB beräknar jag här medel i form av
ett engångsbelopp för en telefonväxel ( + 150 000 kr.) vid statens biblioteksdcpå i Bålsta.
Mikrofilmningen av svensk dagspress hör. enligt min mening, även i
fortsättningen utföras vid arbetsvårdsverksarnheten i Kalmar.
Jag förordar att anslaget till KB räknas upp med 3 259000 kr. jämfört
med anslaget för innevarande budgetår och hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Kungl. biblioteket för budgetåret 1985/86 anvisa ett reservationsanslag av 44 744 000 kr.

D 27. Statens psykologisk-pedagogiska bibliotek
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

3035 943
3 264000
3488000

Reservation

247 196

Statens psykologisk-pedagogiska bibliotek (SPPB) är enligt sin instruktion (1980: 393) ett specialbibliotek inom ämnesområdena psykologi och
pedagogik med ett nationellt ansvar för referens- och beståndsservicen
inom dessa områden.
Statens psykologisk-pedagogiska bibliotek
I. Pris- och löneomräkning 324000 kr.
2. Huvudförslaget (-72000 kr.).
3. Personalförstärkning <+ 288 000 kr.) innebärande I tjänst som informatiker i högst F 18 samt I tjänst som biblioteksbiträde i befordringsgång
I C.
4. Ökade resurser för bokinköp (+260000 kr.).
5. Ytterligare medel för expenser ( +60000 kr.).

Föredragandens överväganden

Jag hänvisar till vad jag i det föregående har anfört om förutsättningarna
för arbetet med 1985/86 års anslagsframställning.
Jag beräknar medel för pris- och löneomräkning för SPPB ( + 224 000
kr.).
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Statens psykologisk-pedagogiska hihliotek för budgetåret
1985/86 anvisa ett reservationsanslag av 3 488 000 kr.
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D 28. Vissa särskilda utgifter för forskningsändamål
1983/84
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

Reservation

2712715 1

49499000
50 244000

1
Reservationen hänför sig till anslaget Vissa särskilda utgifter inom högskolan
m.m., an slagsposterna 3 och 5-7.

Anslag.~fördelning

An slagspost

1984/85

Beräknad ändring 1985/86
Universitetsoch högskoleämbetet

Föredraganden

I. Finansiering av universi-

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

tetslektorers m.tl
tjänstledighet för
forskning
Förstärkning av bibliotcksresurser inom högskolan
Verksamhet med kontaktforskare
Högskolans kontaktorganisation m. m.
Internationalisering
Forskning om datateknikens användning
Polarforskning
Till regeringens
disposition

Utgift

29846000

+ 806000

+ 806000

4000000

-4000000

+ 516000

5 250000

+ 263000

+ 263000

2480000
4505000

+ 124000

+ 124000
+ 225000

1500000

-1500000
+ 520000

1918000
49499000

-2807000

-

209000

+

745000

Anslagsframställning har avgivits av universitets- och högskoleämbetet
<UHÄ).
I. Under anslagsposten 1 beräknar UHÄ ingen förändring utöver löneomräkning ( +806000 kr.).
2. Under anslagsposten 2 föreslår UHÄ att en engångsanvisning som
förstärkning av bibliotcksresurserna inom högskolan utgår. UHÄ föreslår i
annat sammanhang en omfördelning av medel till gemensamma funktioner
så att biblioteksfunktioncn får ett tillskott av 1,7 milj.kr.
3. För verksamheten med kontaktforskare under anslagsposten 3 räknar
UHÄ endast med en löne- och prisomräkning ( + 263 000 kr.).
4. För anslagspostcn 4 förordar UHÄ att anslaget förs upp med oförändrat belopp jämte prisomräkning ( + 124000 kr.).
Polarforskningssekretariatet redovisar i sin anslagsframställning ett behov av ytterligare resurser för ökade utbildnings- och kompetensuppbyggande åtgärder samt ett ökat nordiskt samarbete inom forskningsområdet.
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Vidare erfordras enligt sekretariatet viss kompensation för sådana kostnader av driftskaraktär som uppkommer i samband med att en ny verksamhet etableras.
Polarforskningssckrctariatct hemställer om 1100000 kr. (+600000 kr.)
för budgetåret 1985/86.

Föredragandens överväganden

För pris- och löncomräkning beräknar jag sammanlagt 1995000 kr.
Som engångsförstärkning för bokinköp vid de vetenskapliga biblioteken
och kungl. biblioteket bör anvisas sammanlagt 4 516000 kr.
Medlen för internationalisering avser främst stipendier för svenska forskarstuderandes vistelser utomlands samt stipendier för utländska gästforskares vistelser vid svenska universitet. Medlen har innevarande budgetår
disponerats av UHÄ efter förslag från Svenska institutet. Jag förordar att
Svenska institutet fr. o. m. den I juli 1985 får besluta om användningen av
medlen.
Vad jag nu anfört innebär att institutet får uppgifter som utgör myndighetsutövning. Detta kräver lagstöd. Statsrådet Göransson avser att återkomma till denna fråga under anslaget F 46. Bidrag till Sveriges Tekniska
museum.
Medel för forskning om datateknikens användning anvisas innevarande
budgetår under förevarande anslag. Nästa budgetår bör motsvarande medel beräknas under anslaget Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet.
För polarforskning beräknar jag 520000 kr. Jag beräknar vidare under
anslagsposten Till regeringens disposition medel bl. a. för ett samnordiskt
optiskt teleskop på La Palma (1709000 kr.).
Jag har under anslaget beräknat vissa ytterligare kostnader för nytt
kopieringsavtal.
Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen
föreslår riksdagen
att till Vissa särskilda utgifter för forskningsändamål för budgetåret
1985/86 anvisa ett reservationsanslag av 50244000 kr.
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Statsrådet Ingvar Carlsson anför.

Övriga forskningsfrågor
D 29. Forskningsrådsnämnden
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

Reservation

44113 834
41841000
44090000

893 703

Forskningsrådsnämnden (FRN) skall enligt sin instruktion (1977: 35) ta
initiativ till och finansiellt stödja forskning främst inom områden som är
angelägna ur samhällets synpunkt. sprida information om forskning och
forskningsresultat. främja samordning och samarbete mellan forskningsråden liksom mellan dessa och andra organ när det gäller initiering och
finansiering av forskning. I FRN :s ansvarsområde ingår fr. o. m. budgetåret 1980/81 även framtidsstudier och konsekvensanalys.
Från anslaget bestrids kostnaderna för svenskt medlemskap i Internationella institutet för tillämpad systemanalys, HASA (jfr prop. 1976/77: 25,
UbU 9, rskr 73).
För förvaltningskostnader får budgetåret 1984/85 användas högst
4449000 kr.
Sedan budgetåret 1979/80 disponerar FRN även en särskild kostnadsram
för finansiering av dyrbar forskningsutrustning under anslaget Inredning
och utrustning av lokaler vid högskoleenheterna m. m.
Anslagspost

1984/85

Beräknad ändring 1985/86

FRN

Föredraganden

I. Initiering. samordning

och stöd av forskning
2. Framtidsstudier
3. Forskningsinformation
4. Longitudinella studier

26641000
5 304000
9896000

+ 5 874000
+ 2818000
+ 3094000

41841000

+ll 786000

+ 691000

+ 212000
+ 396000
+ 950000
+2249000

F orskningsrådsnämnden
FRN begär för budgetåret 1985/86 ett anslag om 53 627 000 kr., dvs. en
ökning med 11786000 kr. Denna ökning består av följande.
l. Pris- och löncomräkning (+2511000 kr.).
2. Medel för utredningsverksamhet ( +500000 kr.).
3. Överföring av medel för longitudinell forskning ( -225 000 kr.).
4. Förstärkning av initiering, samordning och stöd av forskning
(+4000000 kr.).
5. Förstärkning (tillfällig nivåhöjning) av framtidsstudieverksamhcten
(+2500000 kr.).
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6. Medel för nyttjarinformation (+900000 kr.).
7. Förstärkning av allmän och övergripande forskningsinformation
( + 1100000 kr.).
8. Medel för informationsinsatser i anslutning till ett nationellt informationsteknologiprogram ( + 500 000 kr.).
FRN har i skrivelse den 15 oktober 1984 för regeringen redovisat en
utvärdering av verksamheten inom kommitten för framtidsstudier.
FRN finner att det skulle vara av stort värde att få till stånd en förutsättningslös analys av framtidsstudiernas framtida ställning samt formerna för
deras bedrivande.
Sedan 1980 har FRN på regeringens uppdrag bedrivit en försöksverksamhet som gällt att stimulera den populärvetenskapliga bokutgivningen.
Arbetet har skett i samverkan med statens kulturråd.
FRN överlämnade den 25 oktober 1984 rapporten Öppen vetenskap, där
fem försök att främja den populärvetenskapliga bokutgivningen redovisades.
FRN anser att försöksverksamheten varit framgångsrik och föreslår att
verksamheten med arbetsstipendier och bokserien Forskningens frontlinjer ges en fortsättning med 10 stipendier resp. 3 böcker årligen. Vidare
föreslås beträffande återutgivning av populärvetenskapliga "klassiker",
att Litteraturfrämjandet uppmanas överväga återutgivning av populärvetenskapliga klassiker varvid Litteraturfrämjandet ges möjlighet att beakta
de erfarenheter som gjorts i FRN:s försök Vetenskap för alla. FRN föreslår när det gäller översättning av utländsk populärvetenskaplig litteratur
att kulturrådet får i uppdrag att fortsätta försöksverksamheten med översättningsstöd under en treårsperiod. Angående Dalaprojektet föreslår
FRN att skolöverstyrelsen och UHÄ görs uppmärksamma på de erfarenheter som vunnits samt att den utvärdering som presenterades under
hösten från projektets populärvetenskapliga del sprids till samtliga länsskolnämnder och högskolor.

Föredragandens överväganden
Ökningen av anslaget till FRN är beräknad i enlighet med vad som
angavs i propositionen om forskning (prop. 1983/84: 107, UbU 28, rskr
401).
Jag hänvisar till vad som tidigare har anförts angående internationellt
FoU-samarbete och longitudinella studier. I enlighet därmed beräknar jag
medel under detta anslag under en särskild anslagspost benämnd Longitudinella studier ( +950000 kr.).
Vad beträffar framtidsstudieverksamheten har regeringen beslutat tillsätta en utredning som bl. a. skall få till uppgift att göra en analys av
verksamheten och att lägga förslag om organisation och inriktning av den
statligt finansierade verksamheten på detta område.
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Erfarenheterna från den utgivning av populärvetenskaplig litteratur som
FRN svarar för är goda. Jag delar FRN :s uppfattning att denna verksamhet
bör permanentas. Det fortsatta arbetet bör bedrivas i enlighet med de
riktlinjer som angetts i FRN :s rapport. Kostnaderna för verksamheten bör
bestridas från den under detta anslag uppförda anslagsposten Forskningsinformation.
Med hänvisning till sammanställningen under förevarande anslag hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen
att till Forskningsrådsnämnden för budgetåret 1985/86 anvisa ett
reservationsanslag av 44 090 000 kr.

D 30. Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

75 541450
82 116000
84809000

Reservation

2208668

Från anslaget bestrids kostnaderna för den verksamhet som humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR) finansierar samt för
rådets förvaltning. Inom ramen för HSFR:s anslag bestrids bl. a. kostnaderna för 14 extra ordinarie tjänster som professor, 39 forskartjänster och
32 doktorandtjänster. För förvaltningskostnaderna får budgetåret 1984/85
disponeras högst 3 568 000 kr.
1984/85

Anslagspost

Beräknad ändring 1985/86
Myndigheten

Föredraganden

I. Humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning
2. Forskning om datateknikens användning

82 116000

+7884000

+1148000
+ 1545000

82116000

+7884000

+2693000

Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet
HSFR vill med en föreslagen ökning av anslaget för 1985/86 om 7884000
kr. tillgodose det ökade behovet av en satsning på av rådet högt prioriterade forskningsområden. Härmed avses bl. a. områdesstudier, t.ex. afrikanistik och forskning om Öst- och
sättning för och en konsekvens
teknisk utveckling. forskning om
kulturyttringar och kulturfrågor.

Sydöstasien, forskning som är en förutav den stora nationella satsningen på
offentlig verksamhet samt forskning om
HSFR avser också att göra insatser på
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särskilda. enligt rådet försummade. forskningsomriiden. Hit hör bl. a. historisk antropologi, svensk medeltidsforskning. forskning rörande ungdomsproblem och ungdomskultur samt stadsforskning.
För budgetåret 1985/86 föreslår HSFR inrättande av tre nya professurer.
varav en professur i sociologi med särskild inriktning på mänsklig reproduktion och socialisation. personlig för docenten Rita Liljeström. en professur i ekonometri. personlig för professorn Anders Klevmarken samt en
professur i kultursociologi, personlig för professorn Johan Asplund.
HSFR begär för budgetåret 198.5/86 ett anslag av 90000000 kr. Härvid
begär rådet bl. a. följande.
I. Pris- och löneomräkning 5 256 000 kr.
2. Överföring av kostnaderna för en professur i komparativ fysiologisk
psykologi till universitetet i Göteborg (635 000 kr.).
3. Överföring av kostnaderna för Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst till universitetet i Göteborg (1300000 kr.I.
4. Överföring av medel (J 25 000 kr.) till en särskild an slagspost för
longitudinella studier.

Föredragandens överväganden
Ökningen av anslaget till forskningsrådet är beräknad i enlighet med vad
som angavs i regeringens proposition om forskning (prop. 1983/84: 107.
UbU 28, rskr 401).
Jag hänvisar till vad som tidigare har anförts angående internationellt
FoU-samarbete och longitudinella studier.
Med anledning av riksdagens uttalande (rskr 1983/84: 401) om behovet
av ytterligare insatser inom det humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsområdet har regeringen givit HSFR i uppdrag att undersöka förutsättningarna att åstadkomma förbättringar inom det humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsområdet samt forskning som avser kulturyttringar
och kulturfrågor. Rådet skall inför nästa forskningspolitiska proposition
våren 1987 göra en analys av förhållandena inom området samt komma
med förslag till åtgärder som, med utnyttjande av de befintliga resurserna
inom området, kan höja kvaliteten inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning och förbättra arbetsvillkoren för forskarna inom högskolan på dessa områden.
Chefen för bostadsdepartementet kommer i det följande att föreslå att
under budgetåren 1985/86 och 1986/87 sammanlagt 5 milj. kr. per år av de
medel som anvisas till byggnadsforskning skall disponeras av HSFR. Utöver den direkta förstärkningen av forskningsresurserna inom berörda
områden innebär detta att medel under förevarande anslag i viss utsträckning kan frigöras för insatser inom andra forskningsområden.
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Genom beslut med anledning av regeringens proposition 1983/84: 107 om
forskning anslogs medel för forskning om datateknikens användning under
en särskild anslagspost under anslaget D 28. Vissa särskilda utgifter för
forskningsändamål. Enligt min mening bör medel för ändamålet disponeras
av HSFR. Jag beräknar därför för nästa budgetår I 545 000 kr. för detta
ändamål under förevarande anslag.
HSFR har föreslagit inrättande av en professur i sociologi med särskild
inriktning mot mänsklig reproduktion och socialisation. personlig för docenten Rita Liljeström. med placering vid universitetet i Göteborg. Professun~n skall enligt rådet inriktas mot de livsområden som i vår kultur har
dominerats av kvinnor och där forskningen hitintills i vårt land inte fått
någon större omfattning. Det gäller bl. a. uppväxtvillkor, familjeförhållanden. generationsrelationer etc. Jag finner rådets förslag väl motiverat och
kommer i annat sammanhang att föreslå regeringen att den I juli 1985
inrätta en tjänst som professor i sociologi, personlig för Rita Liljeström.
Tjänsten bör ges den närmare inriktning som rådet föreslagit.
Vidare har rådet föreslagit inrättande av en professur i ekonometri,
personlig för Anders Klevmarken, med placering vid universitetet i Göteborg. Ekonometrin har enligt rådet hamnat i ett vacuum mellan statistik
och nationalekonomi. Forskning inom ekonometri kräver goda kunskaper
inom båda dessa områden. Klevmarken har mycket goda kunskaper inom i
såväl statistik som nationalekonomi och är, enligt rådet, Sveriges främsta
ekonometriker idag. Jag biträder rådets förslag och kommer i annat sammanhang att föreslå regeringen att den 1 juli 1985 inrätta en tjänst som
professor i ekonometri. personlig för Anders Klc,·marken, med placering
vid universitetet i Göteborg.
Vidare biträder jag rådets förslag att inrätta en professur i kultursociologi. personlig för Johan Asplund. Asplund har bl. a. innehaft en professur
i socialpsykologi vid universitetet i Köpenhamn och har producerat ett
stort antal böcker och skrifter, vilka präglas av en ovanlig grad av originalitet. Jag kommer i annat sammanhang att föreslå regeringen att den I juli
1985 inrätta en tjänst som professor i kultursociologi, personlig för Johan
Asplund.
Den I juli 1972 inrättades en tjänst som professor i komparativ fysiologisk psykologi vid dåvarande statens råd för samhällsforskning. Tjänsten
är personlig för Knut Larsson och är placerad vid universitetet i Göteborg.
Ämnet är nu väl etablerat och bör enligt rådet beredas plats inom den
ordinarie universitetsorganisationen.
Jag biträder HSFR:s förslag. Medel härför beräknas för nästa budgetår
under anslaget Samhällsvetenskapliga fakulteterna anslagsposten Universitetet i Göteborg. Förevarande anslag minskas med 660000 kr.
HSFR fattade år 1979 beslut om att upprätta en svensk samhällsvetenskaplig datatjänst. Denna blev förlagd till universitetet i Göteborg. Efter
utvärdering av verksamheten inom Svensk Samhällsvetenskaplig Data-
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tjänst (SSD) föreslår rådet att SSD nästa budgetår förs över till universitetet i Göteborg. Jag biträder rådets förslag. Medel härför beräknas under
anslaget Samhällsvetenskapliga fakulteterna. Förevarande anslag minskas
med 1 352 000 kr.
Med hänvisning till vad som inledningsvis anförts om longitudinella
studier bör medel för ändamålet nästa budgetår beräknas under anslaget
Forskningsrådsnämnden an slagsposten Longitudinella studier ( -125 000
kr.).
Med hänvisning till vad jag har anfört hemställer jag att regeringen
föreslår riksdagen
att till Humanistisk-samhiillsvetenskapliga forskningsrådet för budgetåret 1985/86 anvisa ett reservationsanslag av 84 809 000 kr.

D 31. Medicinska forskningsrådet
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

158 190216
176356000

Reservation

2055645

183410000

Från anslaget bestrids kostnaderna för den verksamhet som medicinska
forskningsrådet <MFR) finansierar samt för MFR:s förvaltning. Inom ramen för MFR:s anslag bestrids bl. a. kostnaderna för 11 extra ordinarie
tjänster som professor och 30 forskartjänster. För förvaltningskostnader
får budgetåret 1984/85 användas högst 3 I00 000 kr.

Medicinska forskningsrådet

Huvuddelen av MFR:s verksamhet utgörs av grundvetenskapligt inriktad forskning. Ungefär två tredjedelar av MFR:s resurser utnyttjas för
projektanslag. Merparten av projektanslagsmedlen anvisas till forskning
inom ett begränsat antal tyngdpunktsområden. Karakteristiskt för dessa
områden är att de har stor medicinsk betydelse och att svensk forskning
inom dessa har en stark internationell ställning. Även om huvuddelen av
MFR:s verksamhet är och bör vara grund vetenskapligt inriktad, har MFR i
stigande omfattning under senare år initierat, stimulerat och finansierat
forskning inom områden med mer omedelbar samhällelig betydelse. Enligt
riksdagens beslut 1982 och 1984 i anledning av propositionerna om forskning (prop. 1981/82: !06 och 1983/84: 1071 har MFR tilldelats ett huvudansvar för forskning inom följande prioriterade områden: medicinskt inriktad
hälso- och sjukvårdsforskning, epidemiologi, primärvårdsforskning, forskning om missbruksfrågor samt miljömedicinsk forskning.
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I anslagsframställningen har MFR utgått från de överväganden som
kommit till uttryck i den senaste propositionen om forskning samt från
riksdagsbeslutet i anledning av denna. I konsekvens härmed föreslår MFR
ingen utökning av verksamheten 1985/86 jämfört med 1984/85. MFR har
för budgetåret 1985/86 preliminärt anvisats ett anslag om 176 356000 kr.
+4 %. Enligt MFR:s bedömning krävs emellertid en något större ökning av
anslaget för att MFR skall kunna behålla oförändrad realpotential. Sålunda
föreslås en uppräkning med 6,7% av 1984/85 års anslag. Till detta skall
läggas 3 ,2 milj. kr. för fortsatt övertagande av ansvaret för delar av cancerforskningen från Riksföreningen mot cancer under det sista året i den
femårsplan som redovisades 1980 och som i princip accepterats av statsmakterna.
Huvudinriktningen av MFR:s planerade verksamhet 1985/86 kommer att
vara densamma som under innevarande budgetår, dvs. en fortsatt stark
satsning på grundvetenskapligt inriktad medicinsk forskning kombinerad
med insatser inom de prioriterade områdena.
MFR: s anslagsberäkning utgår från nu gällande kostnader för högskolornas förvaltning av rådsanslag.
MFR föreslår för budgetåret 1985/86 ett anslag om 191 376000 kr., dvs.
en ökning med 15 020000 kr. Inom denna ram föreslår MFR följande
förändringar.
I. Pris- och löneomräkning ( + 11,8 milj .kr.).
2. Fortsatt övertagande av delar av ansvaret för cancerforskning från
Riksföreningen mot cancer (+3,2 milj.kr.).
3. Indragning av den ledigblivna professuren i organisk molekylstrukturforskning samt av professuren i experimentell oftalmologi i samband
med den nuvarande innehavarens avgång med ålderspension.

F örcdragandens överväganden

Ökningen av anslaget till MFR är beräknad i enlighet med vad som
angavs i propositionen om forskning (prop. 1983/84: 107, UbU 28, rskr
401 ). Jag hänvisar till vad som tidigare anförts angående internationellt
F o U-samarbete.
Ansvaret för delar av cancerforskningen har successivt förts över från
Riksföreningen mot cancer (RmCI till MFR och naturvetenskapliga forskningsrådet (NFR) i enlighet med beslut med anledning av 1981 års budgetproposition (prop. 1980/81: 100 bil. 12 s. 578). Överföringen skulle ske
under en femårsperiod och skulle således slutföras budgetåret 1985/86.
MFR har inför det femte året föreslagit en anslagsökning om 3,2 milj.kr.
för ändamålet.
En av anledningarna till att ansvaret för cancerforskningen förs över till
forskningsrådsorganisationen var att RmC, vid tiden för förslaget inte
kunde garantera att stödet till cancerforskningen hölls på en rimlig nivå.
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Av anslagsframställningen från RmC framgår att föreningen inför innevarande budgetår ökade sill stöd till cancerforskningen med drygt 19 %.
Med hänvisning till all RmC nu kunnat öka sitt stöd till forskningen och
till att det under rådsanslagen under en fyraårsperiod anvisats betydande
belopp för ändamålet avser jag att föreslå regeringen att MFR inför nästa
anslagsframställning får i uppdrag att efter samråd med NFR redovisa hur
hittills anvisade medel för cancerforskning har använts och att belysa den
samlade ekonomiska situationen för cancerforskningen i Sverige. Därefter
bör ställning tas till huruvida ytterligare medel bör tillföras för ändamålet.
MFR har föreslagit att två extra ordinarie professurer vid rådet dras in,
dels professuren i experimentell oftalmologi i samband med nuvarande
innehavares pensionering, dels den lediga professuren i organisk molekylstrukturforskning. Jag biträder förslagen och avser att i annat sammanhang
återkomma till regeringen med förslag i enlighet härmed.
För MFR beräknar jag för nästa budgetår ett anslag om totalt 183 410 000
kr. vilket innebär en ökning jämfört med innevarande budgetår med
7054000 kr.
Med hänvisning till vad jag har anfört hemställer jag att regeringen
föreslår riksdagen
att till Medicinska forskningsrådet för budgetåret 1985/86 anvisa ett
reservationsanslag av 183 410 000 kr.

D 32. Naturvetenskapliga forskningsrådet m.m.
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

Reservation

339203 243
251092000
259513000

16847003

Från anslaget bestrids kostnaderna för den forskningsverksamhet m. m.
som naturvetenskapliga forskningsrådet (NFR) finansierar samt för NFR:s
förvaltning (anslagsposten 1). Inom ramen härför bestrids bl. a. kostnaderna för 11 tjänster som professor. för Tage Erlanders gästprofessur och
för 45 tjänster som forskare. För förvaltningskostnader får budgetåret
1984/85 användas högst 9254000 kr.
Från detta anslag bestrids också kostnaderna för rymdforskningsprojckt
under statens delegation för rymd verksamhet !DFR) (anslagsposten 2; jfr
prop. 1972:48 s. 37, NU 37, rskr 216).
1984/85

Ber;iknad ändring 1985/86
Myndigheterna

Föredraganden

I. Naturvetenskaplig

,

forskning
Rymdforskning

230 737 000
20355000

+20800000
+ 2 630000

+7607000
+ 814000

251092000

+23430000

+8421000
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Naturvetenskapliga forskningsrådet

NFR:s huvuduppgift är att fördela medel till forskningsprojekt främst
vid universitet och högskolor. De internationella utvärdcringsgrupper som
rådet engagerar för bedömning av de resultat som forskargruppcrna sedan
uppnår ger. med få undantag, högt betyg åt den av NFR stödda naturvetenskapliga forskningen i Sverige. Detta är inte hara uppmuntrande för forskarna utan rådet ser det också som ytterligare ett bevis på riktigheten i de
av N FR valda arbetsmetoderna.
I enlighet med 1984 års forskningsproposition har rådet utgått från en
generell anslagsuppräkning till 1985/86 med 4'JL Relativt stora omfördelningar kommer att ske inom ramen för den angivna totala uppräkningen.
Mot bakgrund av att regeringen enligt forskningspropositionen även i
fortsättningen kommer att prioritera forskningen mycket högt, för NFR
dessutom fram ett begränsat antal förslag om ytterligare medel för vissa
ändamål.
Huvuddelen av rådets verksamhet, i pengar räknat, utgörs av stöd till
forskningsprojekt.
För ökat projektstöd inom de av statsmaktt:rna prioriterade områdena
avser rådet att omdisponera 2,0 milj. kr. inom 4%-ramen. För den allt
viktigare internationaliseringen av forsknings projekten avser N FR likaså
att inom 4 %-ramen omdisponera ytterligare 1,0 milj. kr. På samma sätt
kommer rådet att öka stödet till riktad grundforskning och tvärvetenskap
(+0,5 milj. kr.).
Under 1984/85 görs en mycket kraftfull satsning på datorer och medeldyr
utrustning som under 1985/86 kan vidmakthållas endast med särskilda
medel utanför den normala uppräkningen om 4 %. För detta ändamål äskas
2.0 milj. kr. På motsvarande sätt föreslås ett särskilt tillskott om 2.0 milj.
kr. för nya post-doktorala tjänster.
Erfarenheterna av NFR:s program för post-doktorstipendier har varit
goda och rådet avser att inom minimiuppräkningen utöka antalet stipendier
motsvarande en kostnad av 0.9 milj. kr.
NFR föreslår ett svenskt deltagande i det internationella occanborrningsprogrammet. ODP. De vetenskapliga och teknologiska motiven för
ett sådant engagemang är starka. Tack vare ett samarbete i konsortieform
inom European Science Foundation kan kostnaden begränsas till 1,6 milj.
kr. per år.
För 1985/86 föreslår rådet också en ny e.o. professur. i orogen dynamik
för David Gee. För detta ändamål erfordras ett särskilt medelstillskott om
0.6 milj. kr.
Avslutningsvis understryks att NFR:s äskanden baseras på den för
1984/85 gällande modellen vad gäller förvaltningspålägg vid universitet och
högskolor. Skulle någon ändring ske härvidlag utgår rådet från att den blir
kostnadsneutral så att eventuella merkostnader för forskningsråden kompenseras genom överföringar från andra anslag.
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Statens delegation för rymdverksamhet

Rymdforskningen i Sverige omfattar forskning med hjälp av satelliter,
sondraketer och ballonger.
Statsmakterna har beslutat om en breddning av den tillämpade nationella rymdverksamheten (prop. 1978179: 142. NU 36, rskr 292). Som en följd
härav har regeringen bl. a. i augusti 1980 beslutat om byggande av den
svenska vetenskapliga satelliten VIKING. Projektets vetenskapliga mål
innebär omfattande mätningar av partiklar. plasma, fäll och vågor i en
hittills praktiskt taget outforskad del av magnetosfären och med relation
till uppkomsten av norrsken. Norrskenet kommer även att avbildas uppifrån av satelliten.
De tre jonosfär- och magnetosfärgrupperna, Kiruna geofysiska institut
(KGil. institutionen för plasmafysik vid tekniska högskolan i Stockholm
(KTH-P) och Uppsalajonosfärobservatorium (UJOJ, har experiment ombord.
VIKING-projektet kommer att vara inne i ett mycket intensivt skede
under budgetåret 1985/86. Uppsändningen planeras till andra halvåret 1985
varefter drift, datanedtagning och vetenskaplig bearbetning vidtar. Projektet tar i anspråk stora resurser inom forskningsprogrammet, som kommer
att vara hårt ansträngt för att klara uppföljning av den pågående verksamheten.
Ett nytt område, livsvetenskaperna, har aktualiserats inom det nationella programmet. En forskargrupp vid institutionen för medicinsk teknik vid
karolinska institutet ämnar inom det europeiska rymdsamarbetet studera
fysiologiska processer hos människan vid tyngdlöshet, närmare bestämt
förändringar av kroppsvätskans totalmängd och distribution samt lungfunktion.
DFR finner det angeläget att bredda basen för det svenska rymdengagemanget genom att i forskningsprogrammet inkludera denna forskargrupp.
DFR föreslår därför att resurserna för nationell rymdforskning ökas med
0.5 milj. kr. för budgetåret 1985/86 för att inkludera forskning inom livsvetenskaperna i rymdforskningsprogrammet.
Samarbetet med Sovjetunionen har gått in i ett nytt skede. KGI har
erbjudits att placera ett experiment ombord på en sovjetisk rymdsond till
Mars. Sonden som bl. a. skall studera solvindens växelverkan med Mars
och dess månar planeras för uppsändning omkring år 1988. Det skulle i så
fall bli första gången som Sverige deltar med hårdvara i det direkta utforskandet av en annan planet. Experimentförslag har utarbetats och översänts till Sovjetunionen och ett formellt möte mellan lnterkosmosrådet och
DFR finns inplanerat i början av 1985. DFR föreslår att resurserna för
nationell rymdforskning ökas med 0.5 milj. kr. för budgetåret 1985/86 för
ett utvidgat svensk-sovjetiskt samarbete.
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DFR vill slutligen understryka att äskandena för rymd- och fjärranalysforskning baseras på den för 1984/85 giillande modellen för förvaltningspålägg vid universitet och högskolor. Skulle någon ändring ske härvidlag
utgår DFR från att den blir kostnadsneutral så att eventuella merkostnader
för delegationen kompenseras genom överföringar från andra anslag.
DFR hemställer att ett anslag för nationell rymdforskningsverksamhet
för budgetåret 1985/86 förs upp med 22 985 000 kr. dvs. en ökning med
2 630 000 kr. Förslaget innebär i korthet följande.
I. Pris- och löneomräkning 1630000 kr.
2. Rymdforskning inom livsvetenskaperna (+500000 kr.).
3. Svensk-sovjetiskt rymdsamarbete ( + 500 000 kr.).

Föredragandens överväganden
Ökningen av anslaget är beräknad i enlighet med vad som angavs i
propositionen om forskning (prop. 1983/84: 107. UbU 28, rskr 401).
Jag hänvisar till vad som tidigare har anförts angående internationellt
FoU-samarbete.
Jag hänvisar vidare till vad jag nyss anfört i anslutning till anslaget till
medicinska forskningsrådet (MFR) om fortsatt successivt överförande av
ansvaret för cancerforskningen från Riksföreningen mot cancer till MFR
och NFR.
NFR har på ett förtjänstfullt sätt redovisat hur de medel som tillförs
rådet vid en 4 %-ig ökning av anslaget avses bli utnyttjade. Förutom ökat
projektstöd till de av NFR här nyss särskilt angivna prioriterade områdena
avses särskilda resurser disponeras för internationalisering av forskningsprojekten. En konsolidering av NFR:s stöd till riktad grundforskning och
tvärvetenskap samt viss utökning av post-doktorala stipendier har vidare
givits en hög prioritet. Jag stöder de av NFR angivna prioriteringarna.
Jag har under anslagsposten I. under förevarande anslag i likhet med
tidigare beräknat medel för fortsatt bidrag till forskning inom termonukleär
fusion och plasmafysik (5800000 kr.). Jag har vidare beaktat att vissa av
NFR under denna anslagspost finansierade verksamheter fr. o. m. budgetåret 1985/86, i enlighet med vad chefen för utbildningsdepartementet tidigare angivit. kommer att bestridas från anslag till högskolans fasta organisation ( - I 623 000 kr.).
Med hänvisning till sammanställningen under förevarande anslag och till
vad jag har anfört hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen
att till Naturl'etenskapliga forsknin{?srådet m. m. för budgetåret
1985/86 anvisa ett reservationsanslag av 259 513 000 kr.
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D 33. Nationell halvledarforskning
1983/84 utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag
1

3640100 1
16000000

Reservation

1359900

12 000000

Engångsanvisning ljfr prop. 1983/84: 8).

Enligt riksdagens beslut med anledning av propositionen om forskning
( 1983/84: 107 bil. 5 s. 140-141. UbU 28. rskr 401) har 16 milj.kr. anvisats
naturvetenskapliga forskningsrådet för delprogram 2. Grundforskning i det
nationella mikroclcktronikprogrammet för budgetåret 1984/85.
Medlen har fördelats till forskargrupper inom halvledarforskning vid
universiteten i Lund och Linköping samt vid Chalmers tekniska högskola.
Huvuddelen av medlen används för inköp av dyrbar vetenskaplig utrustning.

Föredragandens överväganden
I enlighet med den plan för det nationella mikroelektronikprogrammet
som beslutats av riksdagen beräknar jag under detta anslag 12000000 kr.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Nationell halvledarforskning för budgetåret 1985/86 anvisa
ett reservationsanslag av 12 000000 kr.

D 34. Delegationen för vetenskaplig och teknisk
informationsförsörjning
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag
1

11562492

Reservation

1649540 1

8677000
8774000

Avser anslag under såväl åttonde som tolfte huvudtitlarna.

Delegationen för vetenskaplig och teknisk informationsförsörjning (DFI)
började sin verksamhet den I juli 1979 (prop. 1978179: 122. UbU 37, rskr
352). DFI är enligt sin instruktion (1979: 479) central myndighet för frågor
om övergripande planering och samordning av informationsförsörjningen
för forskning och utvecklingsarbete eller liknande verksamhet. Medel för
DFI:s verksamhet anvisas även över tolfte huvudtiteln (8500000 kr. för
innevarande budgetår).
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Delegationen för vetenskaplig och teknisk informationsförsörjning

DFI konstaterar att Sverige i dag har en informationsförsörjning av god
kvalitet. Detta innebär dock inte att brister inte finns. fnformationsförsörjningen liksom andra verksamheter måste dock utvecklas kontinuerligt så
att nya behov kan tillgodoses och nya hjälpmedel och tekniker utnyttjas.
Kretsen av användare har vidgats avsevärt utöver dem som arbetar i den
egentliga forskningen och i utvecklingsarbetet i näringslivet. De statliga
och privata satsningarna på FoU-arbete har ökat avsevärt. Däremot har
enligt delegationen resurserna för informationstjänster inte ökat i motsvarande omfattning.
Enligt DFI:s uppfattning måste informationsförsörjningen få större resurser för den löpande. operativa verksamheten vid bibliotek av olika typ.
vid informationscentraler, myndigheter osv. Problem löses dock inte enbart genom att ytterligare resurser tillförs. Även inom informationsförsörjningen måste krav ställas pii rationalisering, på utnyttjande av nya tekniska
och andra hjälpmedel och på en effektivisering genom bättre samordning
och arbetsfördelning. Den initierade och sammanhållande instansen för
detta arbete är enligt statsmakternas beslut DFI.
Mot denna bakgrund bedömer DFI att anslag enligt det s. k. huvudalternativet. innebärande en avsevärd minskning under långtidsbudgetperioden. inte är tillräckliga för att motsvara de krav på utveckling för informationsförsörjningen som måste uppfyllas om denna i sin tur skall kunna
tillgodose de olika användarna i samhället.
I. Pris- och löneomräkning 780000 kr.
.., Besparing 188 000 kr.
3. Resursförstärkning ( + 3 782 000 kr.).

Föredragandens överväganden

I frågor rörande anslag till DFI har jag samrått med chefen för industridepartementet. Jag har därvid bl. a. erfarit att under tolfte huvudtiteln
8800000 kr. beräknats för budgetåret 1985/86 för DFl:s verksamhet.
Som kompensation för kostnadsökningar beräknar jag under detta anslag 347 000 kr.
För att täcka vissa kostnader med anledning av avtal om kopiering i
högskolorna bör detta anslag minskas med 250000 kr. Motsvarande belopp
har chefen för utbildningsdepartementet beräknat under anslaget Vissa
särskilda utgifter för forskningsändamål.
Med hänvisning till vad jag har anfört hemställer jag att regeringen
föreslår riksdagen
att till Delegationen för vetenskaplig och teknisk i1~formationsför
sörjning för budgetåret 1985/86 anvisa ett reservationsanslag av
8774000 kr.
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D 35. Europeisk forskningssamverkan
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

158 158 000
158814000

Från detta anslag bestrids kostnader för Sveriges deltagande i den europeiska rymdorganisationens (ESA) vetenskapliga program (jfr prop.
1974: 1 bil. JO s. 343, UbU 13, rskr 121) samt för Sveriges bidrag till
Esrange specialprojekt (prop. 1972:48 bil. I. UbU 27, rskr 217). Kostnaderna för Sveriges deltagande i ESA:s grundprogram och tillämpningsprogram bestrids från ett särskilt anslag under industridepartementets huvudtitel (prop. 1972:48 bil. 2, NU 37, rskr 216). Statens delegation för rymdverksamhet <DFR) är svenskt beredningsorgan bl. a. för kontakter med
ESA.
Från anslaget bestrids vidare kostnader för Sveriges deltagande i den
europeiska kärnforskningsorganisationen (CERN) (jfr prop. 1953: 127, SU
77, rskr 167 samt prop. 1970: 182, SU 224, rskr 439). den europeiska
organisationen för astronomisk forskning rörande södra stjärnhimlen
<ESO) (jfr prop. 1961: 138. UU 3. rskr 253), det allmänna programmet inom
den europeiska konferensen för molekylärbiologi (CEBM) (jfr prop.
1968: I bil. JO, SU 41, rskr 114) samt dess program för ett europeiskt
laboratorium för molekylärbiologi (EMBL) (jfr prop. 1973: I bil. JO. UbU
JO, rskr J08). Naturvetenskapliga forskningsrådet (NFR) är svenskt kontaktorgan med dessa organisationer.
1984/85

Beräknad ändring 1985/86
Myndigheterna

Bidrag till det europeiska
rymdorganets (ESA) vetenskapliga program
2. Bidrag till Esrange
specialprojekt
3. Bidrag till CERN. ESO,
CEBM och EMBL
Utgift

Föredraganden

\.

35 053 000

+4260000

+ 1635000

6544000

+ 567000

+ 567 000

116561000

+3960000

-1546000

158158000

+8787000

+ 656000

Statens delegation för rymdverksamhet

Inom ESA pågår arbete med att utarbeta en långtidsplan för det europeiska rymdsamarbetet. ESA:s vetenskapsprogram, som utgör ett obligatoriskt program för deltagande länder, har sedan år 1971 haft en oförändrad
ekonomisk ram i fast penningvärde.
Forskningsprojektens ökade komplexitet och därmed högre kostnader
har gjort intervallen mellan satellituppsändningarna allt längre med ökad
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svårighet att bibehålla kontinuiteten inom olika forskningsområden som
följd.
Den långsiktiga planen för vetenskapsprogrammet omfattar därför en
långsiktig, gradvis ökad ambitionsnivå. Programmet skulle därmed bl. a.
komma att inrymma några projekt med astronomisk inriktning av stort
intresse för såväl svenska forskare som svensk industri.
Det föreligger emellertid enighet inom ESA att ett rådsmöte på ministernivå krävs för att lägga fast den framtida inriktningen av ESA:s verksamhet. Mötet är avsett att hållas under våren 1985.
DFR föreslär därför preliminärt att Sverige skall delta i ESA:s program
under budgetåret 1985/86 med i stort sett oförändrad bidragsnivå.
Vid beräkning av kostnaderna för driften av sondraket- och ballongfältet
Esrange har DFR förutsatt att Frankrike och Västtyskland liksom innevarande budgetår bidrar till att täcka det inkomstbortfall som uppstått genom
att övriga deltagarländer i projektet antingen lämnat detta eller reducerat
sitt bidrag. För budgetåret 1985/86 beräknar DFR sålunda det svenska
bidraget till 7,11 milj. kr., en ökning med 8, 7 % vilket beror på kostnadsuppräkning.
Inom ramen för Esrangeavtalet fastställs en ekonomisk ram för en
femårsperiod. Den nuvarande perioden utlöper med utgången av år 1985.
DFR:s beräkning av bidraget för den senare hälften av budgetåret 1985/86
förutsätter att den nya ramen blir kostnadsneutral för svensk räkning.

Naturvetenskapliga forskningsrådet
NFR beräknar att kostnaden för Sveriges deltagande i CERN budgetåret
1985/86 kommer att uppgå till 106 180000 kr. samt för deltagandet i ESO till
7 992 000 kr. Deltagandet i CEBM samt i EMBL beräknar NFR kommer att
uppgå till 1113 000 kr. resp. 4 966 000 kr. De angivna beräkningarna, som
utgår från kända fakta i juni 1984, innehåller även kostnader för svenskt
deltagande i sammanträden i de olika organisationerna. NFR:s preliminära
beräkningar för svenskt deltagande i samtliga organisationer uppgår sålunda till 120251000 kr. eller en ökning med 3960000 kr. jämfört med de
medel som anvisats för ändamålet innevarande budgetår - en ökning med
3,4%.

Föredragandens överväganden
Jag har i enlighet med DFR:s förslag beräknat det svenska bidraget till
ESA:s vetenskapliga program under budgetåret 1985/86 till 36688000 kr.
Jag har vidare med utgångspunkt i från svensk sida kostnadsneutral ram
för kommande Esrangeavtal beräknat Bidrag till Esrange specialprojekt
under budgetåret 1985/86 till 7 111 000 kr.
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Under anslagsposten 3. har jag med utgångspunkt i de i november 1984
föreliggande preliminära uppgifterna om resp. organisations budget samt
de kostnadsindex som kan förväntas bli tillämpade beräknat det sammanlagda svenska bidraget för budgetåret 1985/86 till de aktuella forskningsorganisationerna till 115015000 kr. (-1546000 kr.). I det beräknade beloppet ingår medel för svenska representanters deltagande i sammanträden
med organisationernas olika organ.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Europeisk Jorskningssaml'erkan för budgetåret 1985/86 anvisa ett förslagsanslag av 158 814 000 kr.

D 36. Forskningsinstitutet för atomfysik: Förvaltningskostnader
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

13036051
14140000
14643000

För institutet gäller förordningen (1984: 282) med instruktion för forskningsinstitutet för atomfysik. Enligt instruktionen skall institutet på vetenskaplig grund bedriva forskning och utbildning inom atomfysik i vid bemärkelse, särskilt den acceleratorbaserade atom-, kärn- och elementarpartikelfysiken med angränsande områden. Universitets- och högskoleämbetet (UHÄ) är central myndighet för institutet.
Beräknad ändring 1985/86

1984/85

UHÄ

Personal
f.orskarpersonal
Ovrig personal

Anslag
I. Förvaltningskostnader
2. Lokalkostnader (förslagsvisl

Föredraganden

20
35

of.
of.

of.
of.

55

of.

of.

8992000

+470000

+503000

5 148000

of.

of.

14140000

+470000

+503000

Universitets- och högskoleämbetet
UHÄ hemställer att under ett förslagsanslag Forskningsinstitutet för
atomfysik: Förvaltningskostnader budgetåret 1985/86 anvisas 14610000
kr.
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Föredragandens överväganden

För pris- och löneomräkning har jag beräknat 503 000 kr.
Med hänvisning till sammanställningen under anslaget hemställer jag att
regeringen föreslår riksdagen
att till ForskninKsinstitutet för atomfysik: Förvalcningskostnader
för budgetåret 1985/86 anvisa ett förslagsanslag av 14 643 000 kr.

D 37. Forskningsinstitutet för atomfysik: Materiel m.m.
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

2349656
2268000
2415000

Reservation

22671

Universitets- och högskoleämbetet

Universitets- och högskoleämbetet hemställer att under ett reservationsanslag Forskningsinstitutet för atomfysik: Materiel m. m. budgetåret
1985/86 anvisas 2 461 000 kr.
Föredragandens överväganden

För pris- och löneomräkning har jag beräknat 147000 kr.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Forskningsinstitutet för atomfysik: Materiel m. m. för budgetåret 1985/86 anvisa ett reservationsanslag av 2 4 l 5 000 kr.

D 38. Kiruna geofysiska institut
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

15580161
14 763000
15678000

Reservation

1832838

Kiruna geofysiska institut (KGI) har enligt förordning den 9 juni 1977
med instruktion för KGI till uppgift att bedriva och främja forskning samt
mät- och registreringsverksamhet inom det geokosmofysiska ämnesområdet. KGI bedriver verksamhet vid observatoriet i Kiruna och jonosfärobservatorierna i Lycksele (L10) och Uppsala (UJO) och skall vidare inom
sitt verksamhetsområde medverka i forskarutbildning som anordnas vid
universiteten i Uppsala och Umeå. KGI är, vad avser forskarutbildning, en
institution vid universitetet i Umeå.
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Universitets- och högskoleämbetet (UHÄJ är central myndighet för
KGI.
Med anledning av regeringens proposition 1982/83: 120 Utveckling i
Norrbotten beslöt riksdagen att fr. o. m. budgetåret 1983/84 tillföra anslaget 3 milj.kr. avsedda för tillämpad forskning och utvecklingsarbete inom
området lågfrekventa vågor under en treårsperiod. Av detta belopp får
institutet budgetåret 1984/85 disponera högst 900000 kr.
Av anslaget får budgetåret 1984/85 högst 9 525 000 kr. användas för
lönekostnader, varav 645 000 kr. från de särskilda medel som anvisats för
tillämpad forskning och utvecklingsarbete.
1984/85

Beräknad ändring 1985/86

Före-

UHÄ

draganden

Personal
Forskarpersonal
Övrig personal

13,5

40

of.
of.

of.
of.

53,5

of.

of.

Universitets- och högskoleämbetet

UHÄ hemställer att 15 900000 kr. anvisas under anslaget för budgetåret
1985/86, en ökning med 1 137000 kr. vilket motsvarar pris- och löneomräkning.
I övrigt föreslår UHÄ att en personlig professur i geokosmofysik, särskilt experimentell norrskensforskning, inrättas för docenten Georg Gustafsson. med samtidig indragning av en forskartjänst i högst F 21. Merkostnaden för professuren ( + 20000 kr.) förutsätter UHÄ skall rymmas inom
till institutet anvisade medel. UHÄ föreslår vidare att den tidigare för
Ludwig Liszka inrättade tjänsten som extra ordinarie forskare ändras till
personlig professur i geokosmofysik, särskilt den övre atmosfärens fysik.
UHÄ hemställer att under ett reservationsanslag Kiruna geofysiska
institut budgetåret 1985/86 anvisas I 5 900 000 kr.

Föredragandens överväganden

Jag avser att senare återkomma till regeringen med förslag om inrättande
av en tjänst som professor. personlig för Gustafsson. Tjänsten bör placeras
vid Uppsala jonosfärobservatorium och innehavaren bör ingå i matematisk-fysiska sektionskollegiet vid universitetet i Uppsala.
Jag avser att senare återkomma till regeringen med förslag om inrättande
av en tjänst som professor, personlig för Liszka, i enlighet med UHÄ:s
förslag. Jag förutsätter att de kostnadet som kan uppstå i samband med
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inrättandet av de båda professurerna skall bestridas inom ramen för de
medel som står till KGI:s disposition.
Jag har beräknat medel för pris- och löneomräkning av förevarande
anslag<+ 686000 kr.).
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Kiruna ge<~f.'vsiska institut för budgetåret 1985/86 anvisa ett
reservationsanslag av 15 678 000 kr.

Chefen för utbildningsdepartementet anför.

D 39. Institutet för internationell ekonomi
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

2 291 000
2449000
3069000

Reservation

Institutet för internationell ekonomi (jfr prop. 1962: 1 bil. 10 s. 525, SU
102, rskr 245), som även är en institution vid universitetet i Stockholm, har
enligt förordning med stadgar den 12 juni 1980 till uppgift att bedriva
forskning rörande internationella ekonomiska relationer.
Institutets verksamhet finansieras över universitetets i Stockholm budget (bl. a. en tjänst som professor), genom detta anslag samt genom externa
medel från forskningsråd och stiftelser m. fl.
1984/85

Beräknad ändring 1985/86
Universitetsoch högskoleämbetet

Föredraganden

Personal

Forskarpersonal
Övrig personal

Anslag

5,5
7

12,5

of.

of.

2449000

+142000

+620000

Anslagsframställning har avgivits av universitets- och högskoleämbetet

<UHÄ).
Ändringsförslagen innebär i korthet följande.
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Ändamål
I.
I. I

1.2

Pris- och löneomräkning
Prisomräkning
Löneomräkning

Summa under I
4.

Budgl'lförslag

Summa under../
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Kostnad budgetåret
1985/86 (tkr. J
+ 59
+ 83
+142

±

()

± 0
+142

UHÄ hemställer att under ett reservationsanslag Institutet för internationell ekonomi för budgetåret 1985/86 anvisas 2 591 000 kr.

Föredragandens överväganden

Jag hänvisar till vad jag i det föregående har anfört om förutsättningarna
för arbetet med 1985/86 års anslagsframställning.
Institutet för internationell ekonomi har under de senaste tio åren utvecklats till en forskningsinstitution av hög internationell klass. Institutet
har mycket omfattande kontakter med utländska forskare, bl. a. genom sitt
gästforskarprogram och genom att institutets egna forskare ofta vistas vid
utländska forskningsinstitutioner. Institutet medverkar också i kurser och
seminarier vid andra ekonomiinstitutioner i Sverige och i Skandinavien.
Huvuddelen av institutets budget härrör från medel som anvisas av
externa· finansiärer. Dessa medel är ofta anvisade för relativt korta perioder.
Institutets förmåga att dra till sig forskare och att erhålla forskningsmedel från externa bidragsgivare är ett uttryck för den kompetens som finns
vid institutet. Samtidigt innebär den stora andelen extern finansiering
osäkra arbetsbetingelser för många av institutets forskare.
Förevarande anslag har under de senaste åren kompenserats för prisoch löneomräkningar men har därutöver endast tilldelats en mindre förstärkning av basresurserna. Jag anser därför det nu vara befogat att föreslå
en höjning av institutets anslag. Jag beräknar således en ökning av basresurserna vid institutet om 500000 kr., en höjning som motsvarar drygt 20%
av förevarande anslag.
Ytterligare insatser får i fortsättningen prövas mot andra angelägna
behov inom ramen för de resurser som anvisas samhällsvetenskaplig fakultet vid universitetet i Stockholm.
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till
(2449000+620000 =) 3 069000 kr.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Institutet för internationell ekonomi för budgetåret 1985/86
anvisa ett reservationsanslag av 3 069 000 kr.
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Statsrådet Ingvar Carlsson anför.

D 40. Vissa bidrag till forskningsverksamhet
1983/84 utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

Reservation

12 780855
13 716000
14037000

43144

Under anslaget beräknas de statliga bidragen till verksamheterna vid
Internationella meteorologiska institutet i Stockholm. till Yetenskapsaka·
dcmien samt till Riksföreningen mot cancer.
Internationella meteorologiska institutet i Stockholm lprop. 1955: I bil.
JO s. 697, SU 8. rskr 8) har enligt sina stadgar. fastställda av Kungl. Maj:t
den 29 december 1956, till uppgift att bedriva forskning i meteorologi och
därmed sammanhängande ämnen samt att främja internationellt vetenskapligt samarbete på meteorologins område. Verksamheten vid institutet
bedrivs inom ämnesområdena dynamisk meteorologi, kemisk meteorologi
och atmosfärens fysik. Bidrag till institutets verksamhet beräknas under
förevarande anslag.
Från detta anslag utgår bidrag till Vetenskapsakademiens centrala verksamhet och till driften av vissa av dess institutioner (jfr prop. 1973: 59,
UbU 20, rskr 134).
Från anslaget utgår även bidrag till verksamheten inom Riksföreningen
mot cancer för information och forskning (prop. 1971: I bil. 10 s. 355, UbU
3. rskr 84).
Som villkor för statsbidraget gäller bl. a. att socialstyrelsen och medicinska forskningsrådet skall utse vardera en ledamot i Riksföreningens mot
cancer forskningsnämnd.
1984/85

Beräknad ändring 1985/86
Begärda
bidrag

I. Bidrag till lntcmationella
meteorologiska institutet
i Stockholm
2. Bidrag till Vetenskapsakademien
3. Bidrag till Riksföreningen
mot cancer

Föredraganden

I 037000

+

49000

+ 31000

9679000

+ 1352000

+290000

3000000

of.

of.

13716000

+1401000

+321000

Styrelsen för Internationella meteorologiska institutet i Stockholm

Styrelsen hemställer att medel för budgetåret 1985/86 anvisas till ett
belopp av I 086000 kr. vilket innebär en ökning med 49000 kr.
Ökningen avser kompensation för pris- och löneutveckling.
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Vetenskapsakademien

Vetenskapsakademien hemställer för budgetåret 1985/86 om ett anslag
om 11 031 000 kr. vilket innebär en ökning med I 352 000 kr.
Akademiens förslag innebär följande.
I. Kompensation för pris- och löneut veckling ( + 772 000 kr. I.
2. Ökat anslag för internationellt samarbete samt vissa resursförstärkningar till Vetenskapsakademiens vetenskapliga stationer.

Riksföreningen mot cancer

Riksföreningen mot cancer hemställer om statsbidrag för budgetåret
1985/86 med 3 milj. kr. jämte kompensation för ev. förhöjda förvaltningspålägg. Bidraget avses användas dels för fortsatt stöd till cancerforskningen, dels till breddad information om cancersjukdomarnas uppkomst, förebyggande, symptom och behandling.

Föredragandens överväganden

Jag har under anslagsposten I. Bidrag till Internationella meteorologiska
institutet i Stockholm beräknat l 068 000 kr.
Som bidrag till verksamheten vid Vetenskapsakademien under budgetåret 1985/86 har jag under anslagsposten 2. beräknat 9969000 kr. Bidraget
till akademien ökas därmed med 290000 kr. jämfört med innevarande
budgetår.
Vid min anmälan av anslaget D 31. Medicinska forskningsrådet har jag
redovisat mina förslag vad avser ansvaret för cancerforskningen. För
fortsatt bidrag till främst information om cancersjukdomarnas förebyggande, symptom och behandling har jag under anslagsposten 3. beräknat ett
jämfört med innevarande budgetår oförändrat bidrag till Riksföreningen
mot cancer.
Med hänvisning till sammanställningen under förevarande anslag hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen
att till Vissa bidrag till forskninRs1wk.rnmhet budgetåret 1985/86
anvisa ett reservationsanslag av 14037000 kr.
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D 41. Bidrag till EISCAT Scientific Association
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

184516
700000
700000

I december 1975 ingick forskningsråd i Finland, Norge, Storbritannien,
Förbundsrepubliken Tyskland och Sverige avtal varigenom storprojektet
European lncoherent Scatter Facility (EISCAT) startade. EISCAT är
etablerat som en svensk stiftelse och har högkvarter i Kiruna. En stor
radaranläggning med sändare i Tromsö och med mottagarstationer i Kiruna, Sodankylä och Tromsö ger viktig information om den övre atmosfären
inom norrskenszonen. Den svenska andelen av driftkostnaderna bestrids
av naturvetenskapliga forskningsrådet.
Från detta anslag utgår bidrag till ElSCAT Scientific Association för av
stiftelsen erlagd tull och mervärdesskatt på till Sverige importerad vetenskaplig utrustning (prop. 1976177: :!5, UbU 9, rskr 73).

Föredragandens överväganden

Jag har beräknat ett jämfört med innevarande budgetår oförändrat belopp av 700000 kr. under förevarande anslag.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Bidrag till E!SCAT Scicntijic Association för budgetåret
1985/86 anvisa ett förslagsanslag av 700000 kr.
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E. STUDIESTÖD M. M.
E 1. Centrala studiestödsnämnden m. m.
1983/84 utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

59606648
58832000
67 607 000

Centrala studiestödsnämnden (CSN) är enligt förordningen (1978: 500)
med instruktion för centrala studiestödsnämnden (ändrad senast 1984: 230)
central förvaltningsmyndighet för ärenden om studiesocial verksamhet och
därmed sammanhängande frågor i den mån sådana ärenden ej ankommer
på annan myndighet. Nämnden är chefsmyndighet för sex studiemedelsnämnder och 24 vuxenutbildningsnämnder. CSN:s delegation för utländska studerande handlägger vissa frågor rörande utländska studerandes principiella rätt till svenskt studiestöd.
Studiemedelsnämnderna (SMN) handhar ärenden om studiemedel. För
studiemedelsnämnderna gäller en särskild instruktion (1965: 745).
Vuxenutbildningsnämnderna (VUN) handhar ärenden om vuxenstudiestöd och bidrag till uppsökande verksamhet på arbetsplatser. För vuxenuthildningsnämnderna gäller en särskild instruktion ( 1975: 394 ).

Centrala studiestödsnämnden, studiemedelsnämnderna och 1•11xenuthildningsnämnderna
1984/85

Beräknad ändring 1985/86
Centrala
srudiestödsnämnden

Föredraganden

Anslag
Förvaltningskostnader
Lokalkostnader
Medel för administration av och information om ett förbätlrat
försäkrings skydd
Engangsanvisning
Inkomster från återhetalningsvcrksamheten
Anslag enligt statsbudgeten

69975 000
6012000

+ 5328000
+
16000

+4004000
+ 16000

+

45000
+ 4000000

- 250000
+4000000

17905000

+ I 005000

+I 005000

5111132000

+10394000

+11775000

750000

22 500000 kr. av utgifterna under anslaget rör administration av och
information om vuxenstudiestöden och täcks av medel från vuxenutbildningsavgiften.
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Centrala studiestödsnämnden

1. Pris- och löneomräkning m. m. 4466000kr.
2. För verksamheten vid CSN, SMN och VUN begär CSN medel enligt
tidigare beslutat tilläggsalternativ avseende 1983/84 t. o. m. 1985/86. Medelstilldelning enligt tilläggsalternativet innebär att CSN gör en besparing
på sammanlagt 5 700 000 kr. för anslagen E I. Centrala studiestödsnämnden m. m. och E 2. Ersättning till vissa myndigheter för deras handläggning
av studiesocialt stöd under treårsperioden. 2000000 kr. föreslås i besparing under budgetåret 1984/85 varav 780000 kr. inom anslaget E I. Centrala
studiestödsnämnden m. m. Dessutom görs rationaliseringar för att klara
volymökningar. utvecklingsarbete, trygghetsåtgärder m. m.
3. CSN föreslår att medel engångsanvisas för del i telefonväxel med
923 000 kr. CSN föreslår vidare att denna engångsanvisning finansieras
genom ytterligare besparingar inom verksamheten med 92 300 kr. varje år
under perioden 1985/86 t. o. m. 1994/95.
4. CSN föreslår att instruktionerna för studiemedelsnämnderna och
vuxenutbildningsnämnderna ändras så att CSN blir anställningsmyndighet
för nämnderna.
5. I likhet med vad som gäller för återbetalning av studiemedel föreslår
CSN att aviseringsavgift införs vid återbetalning av studielån enligt studiehjälpsreglcmentet m. m.
6. CSN föreslår att frågan om förhöjd premie vid förtida inbetalning av
studiemedel prövas samt att CSN erhåller 2 600 000 kr. i engångsanvisning
för åtgärdens genomförande.
Fiiredragandens överväganden

För budgetåret 1984/85 beräknades anslaget till centrala studiestödsnämnden (CSN) med utgångspunkt i det huvudförslag enligt ett tilläggsalternativ, som CSN förordade för budgetåren 1983/84- 1985/86 och som
också infattade anslaget E 2. Ersättning till vissa myndigheter för deras
handläggning av studiesocialt stöd. Jag räknade då med att CSN senast
t. o. m. budgetåret 1985/86 skulle ha genomfört en real minskning av de
båda anslagen med sammanlagt 4920000 kr.
CSN har under budgetåret 1983/84 gjort en besparing om 3 700000 kr.
och räknar med att under innevarande budgetår kunna spara ytterligare
1220 000 kr. Nämnden skulle därmed redan budgetåret 1984/85 uppnå det
för treårsperioden uppsatta sparmålet om 6 %.
CSN räknar med att genomföra besparingar enligt följande:
Anslag
E I: I
E I: 2
E2

1984/85

1985/86

Totalt

2900000

520000
260000
1220000

0
0
0

I 320000
260000
4 120000

3 700000

2000000

0

5700000

1983/84

800000
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Besparingarna är i huvudsak att hänföra till administrativa rationaliseringsiitgärder som föriindrad administration av äldre studielån och insiittning av studiemedel pti konto samt olika åtgärder som innebär förtätning
och förändrad disposition av lokaler.
I likhet med föregående år förordar jag att besparingar utöver huvudförslaget får tillgodoräknas myndigheten i ett flerårsperspektiv.
Jag behandlar först förvaltningskostnaderna vid CSN och studiemedelsnämnderna.
Jag har gjort löneomräkningar med hänsyn till träffade avtal samt sedvanliga prisomräkningar. För förvaltningskostnadsamlagets del innebär
det en ökad medelstilldelning med 4004000 kr. Lokalkostnaderna beräknar jag till 6 028 000 kr., vilket innebär en ökning med 16 000 kr.
Beträffande CSN :s äskande om ett engångsanslag för del i en ny telefonväxel i Sundsvall, vill jag anföra följande. Regeringen medgav genom
beslut den 27 september 1984 att statens löne- 0ch pensionsverk (SPVJ får
anskaffa en ny växel, som blir gemensam för en rad myndigheter i Sundsvall. lnvesteringskostnaden täcks genom ett överskridande på SPV:s anslag. De berörda myndigheterna skall sedan täcka sina resp. delar av
kostnaden genom årliga besparingar under en tioårig avskrivningsperiod
fr. o. m. budgetåret 1986/87. CSN :s del av kostnaden belöper sig på I
milj. kr.
CSN har heriiknat inkomsten av de avgifter som debiteras i anslutning
till återbetalningsverksamheten till 16900000 kr., en minskning med
I 005000 kr. Dessa medel bör tillföras anslaget.
En aviseringsavgift i samband med återbetalning av studiemedel infördes den I januari 1983. Aviseringsavgiften uppgår f. n. till 13 kr. per
avisering. Avgifterna skall täcka kostnaderna för återbetalningsverksamheten. CSN föreslår nu att en aviseringsavgift uttas även för de studielån
som övertogs från postgirot under budgetåret 1983/84. Jag biträder CSN:s
förslag. Avgiften bör tas ut med 13 kr. per avisering fr. o. m. den I juli
1985. Detta kräver att p. 6 övergångsbestämmelserna till studiestödslagen
( 1973: 349) ändras.
För administrativa kostnader vid CSN och riksförsäkringsverket i samband med införandet av ett förbättrat försäkringsskydd för studerande
(prop. 1983/84: 127 om förbättrad studichjälp och vissa sjukförsäkringsfrågor, SfU 26, rskr 336) har jag beräknat en kostnad om 500000 kr., en
minskning med 250 000 kr. i förhållande till innevarande budgetår.
Regeringen har den I 3 september 1984 uppdragit åt CSN att slutföra
förberedelserna för ett överförande av studiehjälpsadministrationen från
kommunerna till CSN. Jag beräknar kostnaderna för utvecklingsarbete
och genomförande till 4 milj. kr. Dessa bör anvisas CSN som en engångsanvisning för budgetåret 1985/86. Åtgärden beräknas innebära betydande
besparingar för i första hand kommunerna, men också för staten i form av
bl. a. räntevinster. Jag avser att vid ett senare tillfälle återkomma med
26
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förslag till de bestämmelser som kan krävas för den ändrade administrationen.
På det studiesociala området delas myndighetsansvaret mellan CSN,
studiemedclsnämnderna och vuxcnutbildningsnämnderna. Den närmare
~msvarsfördelningen regleras i särskilda instruktioner för resp. nämnd.
CSN har i en särskild utredning belyst de problem och svårigheter som det
delade myndighctsansvaret i fråga om personalärenden medför och föreslår nu att ansvarsfördelningen ändras så att CSN blir anställningsmyndighet för hela det studiesociala myndighetsområdet. CSN räknar med att
de personaladministrativa frågorna härigenom skall kunna behandlas mer
effektivt och med större konsekvens. Besparingsarbetet bör också underlättas om nämnderna ur anställningssynpunkt betraktas som en myndighet.
Jag delar CSN:s bedömning i frågan och föreslår därför att CSN:s förslag
genomförs. Det bör i fortsättningen få ankomma på regeringen att besluta
om ansvarsfördelningen i detta slag av ärenden.
Jag övergår nu till att behandla vuxenutbildningsnämnderna. För vuxenutbildningsnämndernas förvaltningskostnader samt för arvoden och förlorad arbetsförtjänst beräknar jag en sammanlagd kostnad om 17 430 500 kr.,
en ökning med 939500 kr.
För CSN:s administration av och information om vuxenstudiestöd beräknar jag totalt 5050000 kr., en ökning med 328300 kr.
De sammanlagda kostnaderna för administrationen av vuxenstudiestöden beräknar jag således till 28 909 500 kr., varav 6 429 000 kr. avser ersättning till riksförsäkringsverket. Anslaget bör tillföras 22 500 000 kr. av de
medel som tillfaller statsverket genom inkomsterna från vuxenutbildningsavgiften.
Jag återkommer med förslag till ändring av studiestödslagen under anslaget E5. Vuxenstudiestöd m. m.
Jag hemställer att regeringen föreslär riksdagen att
I. godkänna vad jag har förordat om myndighetsansvaret i personalärenden,
2. godkänna att 22500000 kr. av de medel som tillfaller statsverket
genom vuxenutbildningsavgiften för budgetåret 1985/86 används
för att delvis finansiera anslaget.
3. till Centrala studiestödsnämnden m. m. för budgetåret 1985/86
anvisa ett förs lagsanslag av 67 607 000 kr.
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E 2. Ersättning till vissa myndigheter för deras handläggning av
studiesocialt stöd
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

19986990
16041000
16520000

Från detta anslag bestrids kostnaderna för portoavgifter. riksförsäkringsverkets handläggning av vuxenstudiestöd samt avgifter till kronofogdemyndigheter och tingsrätter för viss kravverksamhet. Kostnaderna för
riksförsäkringsverkets handläggning av vuxenstudiestöd finansieras med
medel från vuxenutbildningsavgifter.

Centrala studiestödsnämnden
Centrala studiestödsnämnden (CSNl beräknar medel till postverket för
portoavgifter med 9200 000 kr. under budgetåret 1985/86. CSN beräknar
medelsbehovet för ersättning till riksförsäkringsverket, vilket finansieras
med den särskilda vuxenutbildningsavgiften, till 6429000 kr. under budgetåret 1985/86.
Slutligen beräknar CSN att kostnaderna för avgifter till kronofogdemyndigheter och tingsrätter kommer att uppgå till 891 000 kr. under budgetåret
1985/86. I dessa medel ingår 25000 kr. för kostnader i samband med krav
till studerande som är bosatta i utlandet.

J<'örcdragandcns överväganden
För ersättning till post verket för följesedelsbunden post beräknar jag ett
medelsbehov om 9 200000 kr.
Ersättningen till riksförsäkringsverket för verkets och de allmänna försäkringskassornas kostnader i samband med beräkning och utbetalning av
särskilt vuxenstudiestöd samt tim- och dagstudiestöd beräknar jag till
6429000 kr.
Slutligen beräknar jag avgifterna till kronofogdemyndigheterna och
tingsrätterna till 891 000 kr. I detta belopp ingår 25 000 kr. som skall täcka
kostnader för indrivning av studieskulder hos studerande som är bosatta
utomlands.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att
I. godkänna att 6429000 kr. av de medel som tillfaller statsverket
genom vuxenutbildningsavgiften för budgetåret 1985/86 används
för att delvis finansiera anslaget,
2. till Ersättning till 1·issa myndigheter för deras handläggning m·
studiesocialt stöd för budgetåret 1985/86 anvisa ett förslagsanslag av 16520000 kr.
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E 3. Studiehjälp m. m.
1983/84 utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

1234637451
I 220 600 000
I 536300000

Från anslaget bestrids utgifter för studiestöd enligt studiestödslagen
(1973: 349, omtryckt 1981: 579, ändrad senast 1984: 564 ). vad avser förlängt
barnbidrag enligt kap. 2 och studiebidrag jämte tillägg. resekostnadsersättning. ersättning till svenska elever utomlands för vissa resor, statsbidrag till lii.nstrafikföretagen för gymnasieelevernas resor samt återbetalningspliktiga studiemedel enligt 3 kap.

Centrala studiestödsnämnden

Med oförändrade regler och belopp beräknar centrala studiestödsnämnden <CSNJ medelsbehovet under anslaget för budgetåret 1985/86 till 1490.6
milj. kr., en ökning med 270 milj. kr. i förhållande till budgetåret 1984/85.
Ökningen beror i första hand på den höjning av det förlängda barnbidraget
och studiebidraget som träder i kraft den I januari 1985.
För det förlängda barnbidraget beräknas medclsbehovet för budgetåret
1985/86 till 46,2 milj. kr., en ökning med 16.5 milj. kr. och för studiebidraget till 924.7 milj. kr., en ökning med 293,4 milj. kr.
CSN föreslår att inackorderingstilläggets grundbelopp slås ihop med
hemreseersättningen med bl. a. en ökad schablonisering. Sammanslagningen av anslagsposterna beräknas medföra en ökning av utgifterna med 15 ,4
milj. kr. till 164,I milj. kr. för budgetåret 1985/86.
För det extra tillägget räknar CSN vid oförändrade regler och belopp
med en kostnad om 65.3 milj. kr.. för budgetåret 1985/86, en ökning med
300000 kr.
CSN föreslår oförändrade regler för resekostnadsersättning till elever
vid statens skolor för vuxna. Medelsbehovet för budgetåret 1985/86 beräknas till 2.8 milj. kr .. en ökning med 1.7 milj. kr.
CSN föreslår vidare, med hänsyn till väntade taxehöjningar, en uppräkning av ersättningen till länsbolagen för gymnasieelevernas resor med 9,5
milj. kr. Ersättningen uppgår därmed till 223.5 milj. kr. för budgetåret
1985/86.
För återbetalningspliktiga studiemedel beräknar CSN minskade kostnader till följd av ett minskat elevantal och de ändrade reglerna för studiemedel till 18-19-åringar. Kostnaden för budgetåret 1985/86 beräknas till 92
milj. kr., en minskning med 20 milj. kr.
Slutligen föreslår CSN att kravet om minst åtta veckors kurstid för att få
studiehjälp slopas. Eftersom förändringen berör ett mycket litet antal
elever beräknar CSN inga ökade kostnader för regeländringen.
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CSN beräknar det totala medclsbehovet för anslaget till 1518,6 milj. kr.
under budgetåret 1985/86, en ökning med 298 milj. kr. i förhållande till
föregående budgetår.
Föredragandens överväganden
Förlängt harnhidrag och studiebidrag

Det förlängda barnbidraget och studiebidrage! är då det gäller den summa som kan utgå per månad samordnade med det allmänna barnbidraget.
Till skillnad från detta utgår dock förlängt barnbidrag och studiebidrag för
högst nio månader per år. För innevarande budgetår har anvisats 29.7 milj.
kr. för förlängt barnbidrag och 631.3 milj. kr. för studiebidrag. I sin
anslagsframställning för budgetåret 1985/86 räknar centrala studiestödsnämnden (CSN) med att totalt ca 34 700 elever skall vara berättigade till
förlängt barnbidrag och ca 279 200 elever berättigade till studiebidrag,
vilket är ca 10000 elever färre än innevarande läsår.
CSN beräknar ändå ökade kostnader på grund av att såväl det förlängda
barnbidraget som studiebidraget höjs den 1 januari 1985. Som jag anfört
under anslaget B 17. Bidrag till driften av gymnasieskolor föreslås antalet
platser i gymnasieskolan öka läsåret 1985/86. Jag har tagit hänsyn till detta
då jag beräknat kostnaderna för studiehjälp. Utgiften för förlängt barnbidrag beräknas till 46,2 milj. kr., vilket är en ökning med 16.5 milj. kr.,
medan kostnaderna för studiebidrag beräknas öka med 301,8 milj. kr. till
933,l milj. kr.
F. n. finns i studiestödslagen ett krav på att en utbildning skall ha en
kurstid om minst åtta veckor för att studiehjälp skall kunna utgå. Jag är
inte nu beredd att biträda CSN: s förslag att slopa detta krav då förutsättningarna för samordning med andra förmåner som har anknytning till
studiehjälpen kräver ytterligare överväganden.
Jnackorderingstillägg

I dag utgår ett inackorderingstillägg med 440 kr. per månad, till alla
elever som måste bo inackorderade på studieorten. Vidare utgår en hemreseersättning, som skall täcka ett visst antal hemresor per månad, med ett
schabloniserat belopp vars storlek beror på bl. a. avståndet till hemorten.
Nu föreslår CSN att inackorderingstilläggets grundbelopp slås ihop med
hemreseersättningen. Jag delar CSN:s uppfattning att en systemomläggning är befogad och jag har, med vissa justeringar, accepterat nämndens
förslag. Detta kräver ändring av studiestödslagen. Förslag till sådan ändring redovisar jag under anslaget E5. Vuxenstudiestöd m. m. Av förslaget
framgår att det i studicstödslagen regleras det högsta och lägsta belopp,
varmed inackorderingstillägg utgår. Det bör emellertid ankomma på regeringen eller på den myndighet regeringen utser att fastställa de närmare
föreskrifterna för inackorderingstillägget och således också att bestämma
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med vilka belopp tillägget skall utgå i olika fall. Som information vill jag
emellertid redovisa med vilka belopp stödet bör utgå budgetåret 1985/86.
A vståndsklass

()- 44
4- 84
85- 124
125- 174
175- 224

225- 599
600- 899
900-1 299
1300-

Förslag
kr.imim.
550

650
725

800
900
I 000

1100
1200
1300

Systemomläggningen innebär en större frihet för eleverna som kan välja
mellan att använda bidraget för att täcka en större del av inackorderingskostnaderna. eller att resa hem oftare. Dessutom innebär omläggningen
administrativa vinster för skolkontoren, som har hand om beviljning och
utbetalning av nuvarande stöd.
Jag beräknar kostnaderna för inackorderingstillägg med ersättning för
hemresor till 161,2 milj. kr. för budgetåret 1985/86, vilket är en ökning med
12,5 milj. kr. Det förslag jag nu lagt fram om en omläggning av inackorderingstillägget kräver ändring av 3 kap. 7 § studiestödslagen (1973: 349).
Ändringen bör träda i kraft den I juli 1985. Jag återkommer med förslag till
lagändringar under anslaget E 5. Vuxenstudiestöd m. m.

Enra tillägg m. m.
Det tidigare behovsprövade tillägget ersattes den 1 juli 1984 av ett extra
tillägg. Då det ännu inte finns något utfall för budgetåret 1984/85 är det
svårt att beräkna kostnaderna för hudgetåret 1985/86.
Med oförändrade regler och belopp beräknar jag emellertid kostnaderna
till 65.9 milj. kr.. en ökning med 1.2 milj. kr.
Anslaget till resekostnadsersättning har varit underbudgeterat. Med
oförändrade regler beräknar jag kostnaderna för resekostnadsersättningar
vid statens skolor för vuxna för budgetåret 1985/86 till 2.8 milj. kr., vilket
är en ökning med 1.7 milj. kr.
Ersättninf; till länsbolagen för ,;ym11asieelcl'ernas resor

Under läsåret 1984/85 beräknas antalet elever i gymnasieskolan minska
något. Sedan ansvaret för gymnasieeleverna~ resor överfördes till länshuvudmänncn. har emellertid andelen resebcrättigade elever ökat. Jag finner
det därför berättigat att höja statsbidragets bas något och beräknar dessutom att statsbidraget bör ökas med hänsyn till ökade kostnader. Anslagspostcn bör därför föras upp med 234.3 milj. kr. för budgetåret 1985/86,
vilket innebär en ökning med 20.3 milj. kr.
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Återbetalningspliktiuu studiemedel
Studiehjälpens bidrag och tillägg kan kompletteras med återbetalningspliktiga studiemedel. Med hänsyn till det minskade elevantalet beräknar
jag kostnaderna för återbetalningspliktiga studiemedel till 92,8 milj. kr., en
minskning med 19,2 milj. kr.

Hemställan
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
alt till Studiehjälp m. m. för budgetåret 1985/86 anvisa ett förslagsanslag av I 536300000 kr.

E 4. Studiemedel m. m.
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

3960923923
4428500000
4458 100000

Från anslaget bestrids utgifter för studiebidrag enligt 4 kap. och för
återbetalningspliktiga studiemedel enligt 4 och 7 kap. studiestödslagen
( 1973: 349, omtryckt 1981: 579, ändrad senast 1984: 564).
Återbetalningen av studiemedel regleras i 8 kap. samma lag.
Centrala studiestödsnämnden

Studiemedel
Vid oförändrade regler beräknar centrala studiestödsnämnden (CSN)
mcdelsbehovet för studiemedel under budgetåret 1985/86 till 4 245 ,3 milj.
kr., vilket är en minskning i förhållande till anslaget för budgetåret 1984/85
med 75 ,2 milj. kr., varav 11, 7 milj. kr. avser bidrag och 63 ,5 milj. kr. avser
återbetalningspliktiga studiemedel. Minskningen föranleds av en beräknad
nedgång i antalet studerande som utnyttjar studiemedel.
CSN föreslår att en begränsning införs av antalet terminer under vilka
studiemedel skall kunna utgå för studier på grundskole- och gymnasial
nivå. Begränsningen beräknas medföra ett minskat utflöde av studiemedel
med ca 2 milj. kr.
Vidare föreslår CSN att all utbildning i gymnasieskolan, även de högre
specialkurser som i dag klassificeras som eftergymnasiala. skall hänföras
till bilaga A till studiestödsförordningen. Detta skulle innebära att studiehjälp utgår till elever under 20 år och studiemedel till elever över 20 år. Den
föreslagna förändringen beräknas medföra ett minskat utflöde av studiemedel på ca 10 milj. kr.
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Utgiften för särskilt vuxenstudiestöd i form av återbetalningspliktiga
studiemedel beräknas till 116.1 milj. kr. för budgetåret 1985/86, vilket är en
ökning i förhållande till anvisade medel för budgetåret 1984/85 med 8, I
milj. kr.
CSN har i särskild skrivelse den 18 oktober 1984 inkommit med en
rapport om studiestöd för utlandsstudier. CSN föreslår en ändrad tolkning
;1v begreppet "platsbristutbildning" i samband med studiestöd för studier
utomlands. Enligt CSN :s mening bör begreppet platsbristutbildning ha
innebörden "utbildningslinjer inom högskolan där antalet sökande klart
överstiger antalet utbildningsplatser". Den som sökt till sådan utbildningslinje bör kunna beviljas studiemedel för studier utomlands oberoende om
han/hon har blivit antagen till utbildningen eller ej. Det bör ankomma på
universitets- och högskoleämbetet att. efter samråd med CSN, i förväg
fastställa vilka utbildningslinjer som skall anses vara platsbristutbildningar. Eftersom det är svårt att överblicka de totala konsekvenserna av
förslaget föreslår CSN att förändringen införs på försök och att en utvärdering görs efter tre år.
Skolöverstyrelsen (SÖ) har i skrivelse den 22 september 1982 redovisat
resultat av utvärdering av försöksverksamhet med finskspråkig gymnasial
utbildning i Stockholms kommun. I skrivelsen hemställer SÖ bl. a. att
regeringen tar initiativ till överläggningar mellan finska och svenska myndigheter i syfte att åstadkomma sådana förändringar av studiemedelsbestämmelserna att antalet studieavbrott av ekonomiska skäl bland i första
hand de finskspråkiga studerande, som vistats mindre än två år i Sverige,
kan reduceras. CSN har den 9 mars 1983 yttrat sig över de studiesociala
frågorna i SÖ:s skrivelse. l sitt yttrande anför CSN bl. a. att huvudprincipen för beviljande av studielandets studiestöd i stället för hemlandets är att
den studerande skall vara inlemmad i studielandet och ha för avsikt att
kvarstanna där efter studierna. Vissa av de finska studerande. som berörs i
SÖ: s skrivelse, uppfyller såvitt CSN kan bedöma inte detta krav. Så länge
överenskommelsen om samnordiska regler på studiestödsområdet gäller är
CSN inte beredd att förorda ett ensidigt svenskt undantag för dessa studerande. Frågan om ett förhöjt studiestöd måste t.v. i första hand vara en
angelägenhet för dessa studerandes hemland.

Återkrai· och återbt·talning
CSN föreslår, på grundval av den utvärdering som CSN har gjort av
försöket med förhöjd premie vid förtida återbetalning av studiemedel under 1983, att ett liknande erbjudande prövas igen men med något ändrade
regler.
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Föredragandens överväganden
Jag har inledningsvis anmält min avsikt att föreslå regeringen att en
kommitte för översyn av vissa studiesociala frågor skall tillsättas.
För kalenderåret 1985 är basbeloppet 21 800 kr. Utgiften för särskilt
vuxenstudiestöd i form av återbetalningspliktiga studiemedel beräknar jag
till 116, 7 milj. kr.. dvs. en ökning med 8. 7 milj. kr. jämfört med innevarande budgetår.
Studerande som har inkomst som överstiger vissa s. k. fribeloppsgränser
får reducerat studiemedclsbclopp. Reduceringen görs på grundval av den
egna inkomsten på resp. kalenderhalvår. De nuvarande reglerna får som
följd att större delen av eventuella sommarinkomster förs till andra kalenderhalvåret (höstterminen). Som jag inledningsvis har anmält finns det skäl
att ta större hänsyn än f. n. till detta. Jag föreslår därför att de s. k.
fribeloppsgränserna vid prövning av rätten till studiemedel mot egen inkomst ändras.
Mitt förslag innebär att olika fribeloppsgränser fastställs för första resp.
andra kalenderhalvåret för dem som studerar på heltid under minst tre och
en halv månad. Det är i huvudsak för dessa studerande som nuvarande
bestämmelser innebär problem. Deltidsstuderande samt heltidsstuderande
som studerar kortare tid än tre och en halv månad berörs alltså inte av
förslaget. Nuvarande och föreslagna fribelopp framgår av följande sammanställning. Recuceringsreglerna bör vara oförändrade.
Studietid
antal månader

5.0
4,5
4,0
3,5

Nuvarande
regler

Föreslagna regler
Första kalenderhalvåret

Andra kalenderhalvåret

45

40

55

55

50
60
70

65

75

}

70
80

Jämfört med nuvarande regler innebär mitt förslag att fribeloppsgränserna sänks något första kalenderhalvåret och höjs andra kalenderhalvåret. På så sätt tas större hänsyn till att huvuddelen av eventuella sommarinkomster faller på andra kalenderhalvåret.
För andra kalenderhalvåret föreslår jag samma fribeloppsgräns vid 4,5
och 4 månaders heltidsstuder. Skälet till detta är att höstterminen för
studerande i högskoleutbildning resp. i gymnasial utbildning som regel
förläggs till något skilda perioder. För högskolan räknas höstterminen i
allmänhet från den I september t. om. den 19 januari (dvs. 4,5 månader)
medan för gymnasieskolan från den 20 augusti t. o. m. den 20 december (4
månader). Den tid som en högskolestuderande har möjlighet att arbeta före
höstterminens start är således som regel ca en halv månad längre.
Jag beräknar att de föreslagna förändringarna kommer att innebära ett
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ökat utflöde av studiemedel med ca 14 milj. kr. Förslaget kräver ändring av
4 kap. 16 § studiestödslagen. Som jag inledningsvis har anmält föreslås
denna reform finan!'iieras genom en överföring av medel från bostadsdepartementets huvudtitel. Medelsöverföringcn sker den I januari 1986. Mitt
förslag om ändrade fribeloppsgränser bör träda i kraft fr. o. m. påföljande
budgetår, dvs. den I juli 1986.
F. n. kan studiemedel och särskilt vuxenstudiestöd utgå under ett obegränsat antal terminer för studier på grundskole- resp. gymnasieskolenivå.
För studier på eftergymnasial nivå kan studiemedel utgå under högst tolv
terminer. CSN påpekar att ett ökande antal äldre studerande söker och
beviljas studiemedel för att genomgå utbildningar på grundskole- eller
gymnasial nivå trots att de har genomgått likartade utbildningar tidigare.
Eftersom det är angeläget för den studerande att skuldsättningen för
grundläggande utbildningar på denna nivå hålls nere, föreslår CSN att
antalet studiemedelsberättigade terminer även på grundskole- och gymnasieskolenivå begränsas. Enligt CSN bör reglerna vara så utformade att
studiemedel inte kan utgå för vidare studier på denna nivå om den studerande uppburit studiemedel eller särskilt vuxenstudiestöd för att uppnå
grundskolekompetens samt för att genomgå en högst fyraårig gymnasieutbildning. Om särskilda skäl föreligger bör studiestöd kunna utgå för ytterligare någon utbildning på gymnasial nivå. Särskilda skäl bör t. ex. anses
föreligga när den studerande genomgått en teoretisk linje och behöver
komplettera med en yrkesinriktad linje.
Jag biträder i sak CSN:s förslag men vill utforma bestämmelsen något
annorlunda. Enligt min mening torde fem års studietid i allmänhet vara
tillräckligt för att en vuxenstuderande skall kunna erhålla grundskole- och
gymnasieskolekompetens. Jag föreslår därför att studiemedel inte skall
kunna utgå för vidare studier på grundskole- eller gymnasieskolenivå om
den studerande redan har uppburit särskilt vuxenstudiestöd eller studiemedel under fem år för sådana studier. Om särskilda skäl föreligger, bör dock
studiestöd kunna beviljas för längre tid än fem år. Särskilda skäl bör alltid
kunna anses föreligga om den studerande på grund av bristfälliga kunskaper eller studieovana behöver fler än fem års studier för sin grundskoleeller gymnasieskoleutbildning. Studiemedel för ytterligare terminer bör
även kunna utgå när det är fråga om gymnasiala påbyggnadsutbildningar.
Övergångsvis bör även särskilda skäl anses föreligga för fullföljande av
påbörjad utbildning. Jag beräknar att den föreslagna regeländringen får till
följd att utflödet av studiemedel minskar med ca 2 milj. kr. Förslaget
kräver ändring av 4 kap. 8 § studiestödslagen (1973: 349) och bör träda i
kraft den 1 juli 1985. Jag återkommer med förslag till ändring i studiestödslagen under anslaget E5. Vuxenstudiestöd.
Vissa gymnasiala påbyggnadsutbildningar (högre specialkurser) inom
gymnasieskolan klassificeras som eftergymnasiala i studiestödssammanhang och berättigar därmed till studiemedel även om eleven är under 20 år.
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För utbildning som bygger på genomgången teoretisk gymnasielinje kan
studiemedel utgå. Enligt CSN :s mening är det lämpligast att all utbildning i
gymnasieskolan hänförs till avdelning A i bilagan till studiestödsförordningen (1973:418), dvs. att alla elever som är under 20 år blir berättigade
till .studiehjälp och alla elever som är över 20 år till studiemedel.
Jag är i princip överens med CSN om att en enklare gränsdragning
mellan studiehjälp och studiemedel är önskvärd. En rad principfrågor om
studiestödens utformning i stort berörs emellertid i detta sammanhang. Jag
avser att återkomma till denna fråga vid min anmälan av den tidigare
aviserade studiesociala kommitten.
Av statsfinansiella skäl är jag inte beredd att hiträda förslaget om en
försöksverksamhet med vidgad rätt till studiemedel för studier utomlands.
Under hösten 1983 utgick en tillfälligt förhöjd premie vid förtida återbetalning av studiemedel (prop. 1982/83: 129' sru 25' rskr 386). Erfarenheterna av denna premiekonstruktion har redovisats av CSN i en särskild
rapport. Av denna framgår bl. a. att 130 milj. kr. betalades in i förtid under
hela kalenderåret 1983. CSN uppskattar att mellan 110 och 120 milj. kr.
inbetalades som en följd av den tillfälligt förhöjda premien. I rapporten
föreslår CSN att regeringen skall medge ett förnyat erbjudande med en
tillfälligt förhöjd premie till dem som i förtid återbetalar studiemedel. Jag
överväger att senare föreslå regeringen att en sådan premiekonstruktion
skall tillämpas under en begränsad tidsperiod.
För nordiska medborgare gäller gemensamma nordiska regler för rätt till
studiestöd i annat nordiskt land än hemlandet (prop. 1973: 189, sru 37,
rskr 33 I). I allmänhet gäller att hemlandets studiestöd utgår vid studier i
annat nordiskt land. Skolöverstyrelsen (SÖ) har i skrivelse den 22 september 1982 redovisat resultatet av en utvärdering av försöksverksamhet med
finskspråkig gymnasial utbildning i Stockholms kommun. I skrivelsen
hemställer SÖ att regeringen skall ta initiativ till överläggningar mellan
svenska och finska myndigheter i syfte au åstadkomma sådana förändringar i studiemedelsbestämmelserna att antalet studieavbrott av ekonomiska
skäl bland i första hand de finskspråkiga studerande, som vistats kortare
tid än två år i Sverige, kan reduceras. CSN har den 9 mars 1983 yttrat sig
över skrivelsen.
Enligt de överenskommelser som har slutits mellan de nordiska länderna
är frågor om studiestöd för dem som studerar i annat land än hemlandet
främst en angelägenhet för dessa studerandes hemland. Jag är av denna
anledning inte beredd att biträda SÖ:s förslag.
Under anslaget D 12. Utbildning för kultur- och informationsyrken har
jag i enlighet med förslag från universitets- och högskoleämbetet (UHÄ)
tagit ställning för att en särskild inriktning av bibliotekarielinjen med
doktorsexamen eller motsvarande kompetenskrav skall inrättas läsåret
1985/86. UHÄ utgår från att de studerande vid den nya utbildningslinjen
skall anses berättigade till studiemedel utan hinder av gällande regler om
maximitid för uppbärande av studiemedel.
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Enligt 4 kap. 8 studiestödslagen ( 1973: 349) utgår studiemedel som
regel under högst sex år. Om särskilda skäl föreligger kan studiemedel
emellertid beviljas utöver denna tidsram. Med hänsyn till att de studerande
vid den nu föreslagna utbildningen måste anses tillhöra dem som normalt
kan påräkna dispens för yllerligare studiemedel. föreligger inte något behov av regeländringar.
Förslaget föranleder inga ytterligare studiestödskostnader eftersom de
här aktuella sökandena avses beredas plats inom nuvarande planeringsramar för bibliotekarielinjen.
Några innehavare av doktorsstipendier finns inte längre. Jag föreslår
därför att en redaktionell ändring görs i 4 kap. 21 § studiestödslagen. Jag
återkommer med förslag till lagändringar under anslaget E 5. Vuxenstudiestöd m. m.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Studiemedel m. m. för budgetåret 1985/86 anvisa ett förslagsanslag av 4458100000 kr.

E 5. Vuxenstudiestöd m. m.
642152 119
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
727300000 1
1985/86 Förslag
698200000
1
100000000 kr. finansieras med skattemedel

Från anslaget bestrids utgifter för timstudiestöd, dagstudiestöd och särskilt vuxenstudiestöd i form av vuxenstudiebidrag enligt 5, 6 och 7 kap.
studiestödslagen (1973: 349, omtryckt 1981: 579. ändrad senast 1984: 564).
Från anslaget bestrids också kostnader för statsbidrag till uppsökande
verksamhet på arbetsplatser. m. m. enligt förordningen (1980: 483, ändrad
senast 1984: 242) därom. Vidare bestrids från anslaget kostnader för bidrag
till centrala fackliga organisationer för planering av uppsökande verksamhet och grundläggande utbildning av fackliga studieorganisatörer samt för
information om vuxenstudiestöd m. m.
Från anslaget bestrids också utgifter för särskilt vuxenstudiestöd för
arbetslösa enligt lag (1983: 1030) därom.
Utgifterna under anslaget täcks genom medel från vuxenutbildningsavgiften.

Centrala studiestödsnämnden

Centrala studiestödsnämnden (CSNJ beräknar utrymmet från vuxenutbildningsavgiften till vuxenstudiestöd m. m. och till administration av <les-
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sa stöd till 701.6 milj. kr. för budgetåret 1985/86. Av detta belopp föreslår
CSN att 672.6 milj. kr. avsätts för vuxenstudiestöd. uppsökande verksamhet och utbildning till studieorganisatörer m. m.
I. CSN räknar. i fråga om det särskilda vuxenstudiestödet. med 14660
helårs stöd för budgetåret 1985/86. vilket .är en ökning med 310 i förhållande
till budgetåret l 984/85. Kostnaderna för budgetåret 1985/86 beräknas till
459.3 milj. kr.; vilket är en ökning i förhållande till budgetåret 1984/85 med
9.8 milj. kr.
CSN föreslår att bestämmelserna i 7 kap. IO och 12
studiestödslagen
ändras så att vuxenutbildningsnämnderna med lagligt stöd kan fördela
medel för särskilt vuxentudicstöd pä grundskole- resp. gymnasieskolenivä.
Nämnden föreslår vidare att en bestämmelse införs med innebörden att
siirskilt vuxenstudiestöd kan utgå tidigast fr. o. m. 20 års ålder liksom att
den övre åldersgränsen höjs från 45 till 55 år.
2. CSN föreslår att antalet timstudiestöd blir oförändrat 18000 men all
beloppet höjs från 38 till 48 kr. per timme. Medelsbehovet beräknas därför
till 77 .8 milj. kr.. vilket är en ökning i förhållande till anvisade medel för
budgetåret 1984/85 med 16,2 milj. kr.
3. CSN föreslår att antalet dagstudiestöd blir oförändrat 15 000 budgetåret 1985/86. men att inkomstbidraget höjs från 228 till 300 kr. och internatbidraget från 190 till 200 kr. per dag. Medelshehovet for budgetåret 1985/86
kan då beräknas till 90 milj. kr. vilket är en ökning med 14.8 milj. kr. i
förhållande till anvisade medel för budgetåret 1984/85.
Vidare föreslar nämnden att bestämmelserna ändras så att det blir möjligt för vuxenutbildningsnämnderna att bevilja dagstudiestöd till ledsagare
åt handikappad studerande i de fall sådan assistans är nödvändig och inte
kan erhållas pä annat sätt.
CSN föreslår vidare att bestämmelserna i 6 kap. 2 andra stycket
studiestödslagen ändras så att vuxenutbildningsnämnderna ges en möjlighet att avslå en ansökan om dagstudiestöd om det är uppenbart att sökanden inte är i ekonomiskt behov av stöd.
4. CSN föreslår att 33.5 milj. kr anvisas för bidrag till uppsökande
verksamhet på arbetsplatser under budgetåret 1985/86. vilket är en ökning
med 3 ..5 milj. kr. i förhållande till anvisade medel för budgetåret 1984/8.5.
5. För planering m. m. av uppsökande verksamhet och utbildning av
fackliga studieorganisatörer samt för de fackliga organisationernas information om vuxenstudiestöd m. m. föreslår CSN att 12 milj. kr. anvisas för
budgetåret 1985/86. Detta är en ökning med I milj. kr. i förhållande till
budgetåret 1984/8.5.
6. CSN föreslår att medel för timstudiestöd och dagstudiestöd anvisas
under en gemensam anslagspost.
CSN har den 16 oktober 1984 inkommit med en rapport angående
utvidgningen av rätten att söka lim- och dagstudiestöd kollektivt.
Landsorganisationen i Sverige har i en skrivelse till utbildningsdepartementet lämnat synpunkter på bl. a. vuxenutbildningsavgiftens disposition.

**

*
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Föredragandens överväganden

Vuxenuthildningsavg{ften
Vuxenutbildningsavgiften är 0.25 % av den totala lönesumman. Jag beräknar inkomsterna frän vuxenutbildningsavgiften till 884 milj. kr. för
budgetåret I 985/86.
Härutöver skall resultatet av slutregleringen av vuxenutbildningsavgiften för budgetåret 1983/84 beaktas vid beräkningen av den tillgängliga
summan för budgetåret 1985/86. Slutregleringen beräknas ge ett överskott
på 15 milj. kr.
Jag föreslår att 89 milj. kr. av medlen från vuxenutbildningsavgiften
överförs till anslaget C 4. Bidrag till studieförbunden m. m.
Vidare förordar jag att anslaget C 8. Ridrag till viss central kursverksamhet i sin helhet skall finansieras av medel från vuxenutbildningsavgiften.
Kostnaden härför beräknar jag till 35 milj. kr., en ökning med I milj. kr.
I likhet med föregående budgetår förordar jag att timersättningen vid
grundutbildning för förvärvsarbetande vuxna finansieras med medel från
vuxenutbildningsavgiften. Kostnaden härför beräknar jag till 47 ,8 milj. kr.
under anslaget E 6. Timersättning vid grundvux.
Kostnaderna för centrala studiestödsnämndens (CSN) administration av
stöden uppgår till 22.5 milj. kr. Därutöver utgår ersättning till riksförsäkringsverket med 6.4 milj. kr.
Utrymmet för vuxenstudiestöd samt uppsökande verksamhet på arbetsplatser blir med hänsyn till nyss nämnda utgifter 698,3 miij. kr.
Särskilt vuxenstudiestöd
Jag beräknar att 509.2 milj. kr. av de medel som inflyter från vuxenutbildningsavgiften kan avsättas till särskilda vuxenstudiestöd. Med oförändrade regler skulle det ge utrymme för ca 17000 årsstudieplatser, en
ökning med ca I 500 i förhållande till föregående budgetår.
I och med att vuxenstudiestöden numera är differentierade och att
barntillägg kan utgå, blir beräkningen av antalet årsstudieplatser bara en
teoretisk modell för att möjliggöra jämförelser gentemot tidigare budgetår.
I praktiken blir antalet studieplatser beroende av hur många studerande
som får det lägre stödet och hur många som får barntillägg. Erfarenheter av
det nya stödet. som skulle kunna ge underlag för mer precisa beräkningar,
saknas f. n.
Som ett led i en mer övergripande utvärdering av vuxenstudiestöden
publicerade CSN under 1984 en rapport om de särskilda vuxenstudiestöden Vilka har fått särskilt vuxenstudiestöd och vad har det betytt? (CSN
rapporter nr I 1984). Sammanfattningsvis konstateras i rapporten att de
särskilda vuxenstudiestöden har nått rätt målgrupp. De studerande som
fått stödet är genomgående kortutbildade och har generellt längre arbetslivserfarenhet och är också äldre än genomsnittet komvux-studerande.
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Ungefär 3/4 är kvinnor, vilket är 10 procentenheter mer än bland vuxenstuderande i allmänhet. En mycket stor majoritet har arbetat och/eller vårdat
barn i 10 år eller mer. Före studierna arbetade 40% på heltid, 40% på
deltid och 20% var inte förvärvsarbetande. De som sökte stöd hade i första
hand yrkesinriktade motiv, de ville få eller byta arbete. Efter 3,5 år hade
också varannan studerande lyckats få den förändring i sin situation på
arbetsmarknaden som de hade hoppats på. Ca 20 % befann sig vid mättillfället fortfarande i utbildning.
Flertalet av dem som sökte särskilt vuxenstudiestöd påbörjade också
studierna och drygt 80% av dem som påbörjade studier fullföljde dem.
Detta måste betecknas som ett mycket gott resultat med hänsyn till att man
vänder sig till en utbildningsmässigt svag grupp med kort föregående
utbildning.
CSN drar i rapporten slutsatsen att stöden, framför allt genom urvalsreglernas utformning, i genomsnitt har beviljats de mest kortutbildade, dem
med längst tid på arbetsmarknaden och dem med störst försörjningshörda.
Det är dock tveksamt om stöden har inneburit någon större nyrekrytering
till studier. Man tror snarare att stöden går till studiemotiverade personer
inom målgruppen, som kanske hade börjat studera under alla omständigheter men nu fått en bättre studiefinansiering. För utvecklingen mot heltidsstudier har såväl studiemedel som de särskilda vuxenstudiestöden betytt
mycket.
Slutligen konstateras att det bara är de som har en relativt god ekonomi i
övrigt som kan utnyttja det alternativ som särskilt vuxenstudiestöd erbjuder. Det är således bara personer. som har marginaler i sin ekonomi, som
kan leva på stödet. Många i målgruppen saknar sådana marginaler. Noteras bör att rapporten bygger på en utvärdering av vuxenstudiestöden före
den differentiering som genomfördes den I juli i år.
Jag återkommer strax med några synpunkter och förslag i anslutning till
rapporten.
I december 1983 beslutade riksdagen att. med anledning av sysselsättningsläget, införa en speciell form av studiestöd. särskilt vuxenstudiestöd
för arbetslösa (prop. 1983/84: 150, SflJ 33, rskr 398). Det första kalenderhalvåret 1984 anvisade riksdagen 50 milj. kr. för sådana stöd och för
budgetåret 1984/85 anvisades ytterligare 100 milj. kr. De första 50 milj.
kronorna fördelades på 13 län med särskilt höga arbctslöshetssiffror. medan de 100 milj. kronorna fördelades på samtliga län. Enligt underhandsuppgifter från CSN och vuxenutbildningsnämnderna har efterfrågan på de
särskilda vuxenstudiestöden för arbetslösa varit mycket stor. Hela den
tillgänglig;i resursen var i oktober 1984 fordel;id och flertalet län hade
anmält behov av resurser för att kunna bevifj;i ytterligare stöd. Riksdagen
har nu med anledning av prop. 1984/85: 45 om vissa ekonomisk-politiska
åtgärder m. m. beslutat anvisa ytterligare 50 milj. kr. till SVUXA för innevarande budgetår.
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CSN aviserar i sin anslagsframställning en sammanställning av data
kring stöden och de personer som har beviljats stöd. Det kan finnas
anledning att återkomma till frågan om ytterligare resurser för särskilt
vuxenstudiestöd för arbetslösa i samband med eventuella förslag till särskilda sysselsättningsskapande åtgärder.
I 1984 års budgetproposition föreslog jag att de särskilda vuxenstudiestöden skulle differentieras samt kompletteras med ett särskilt harntillägg
(prop. 1983/84: 100 bil. 10. SfU 16. rskr 184). I mina förslag till regler för
barntillägget anknöt jag till motsvarande regler för barntillägg inom studiemedelssystemet.
Vuxenstudiestödets barntillägg kan emellertid med nuvarande bestämmelser utgå till båda föräldrarna för samma barn. Det anser jag inte rimligt
och föreslår nu ett tillägg till 7 kap. 7 c ~ studiestödslagen ( 1973: 349) med
innebörden att endast ett barntillägg skall kunna utgå för samma barn.
Jag föreslår i övrigt inga regelförändringar beträffande det särskilda
vuxenstudiestödet. men återkommer i det följande med några allmänna
synpunkter på stöden och deras fördelning.
Tim- och dagstudiestöd

Jag beräknar att det skall finnas utrymme för ett oförändrat antal timoch dagstudiestöd. dvs. ca 18 000 resp. 15 000. Jag förordar att ersättningen
per timme höjs med 2 kr. till 40 kr. Jag räknar med en höjning av dagstudiestödets inkomstbidrag med 12 kr. till 240 kr. och av internatbidraget
med 10 kr. till 200 kr. Förslaget kräver ändringar av 5 kap. 5 §och 6 kap. 7
och 11 §§ studiestödslagen (1973: 349).
CSN har föreslagit att medel för timstudiestöd och dagstudiestöd i
fortsättningen skall anvisas under en gemensam anslagspost. En uppmjukning av den ursprungliga strikta uppdelningen av medel för tim- och dagstudiestöd har redan gjorts genom att vuxenutbildningsnämnderna har
getts möjligheter att inför det tredje ansökningstillfället under ett läs;tr
omfördela medel mellan de båda anslagsposterna. Motivet var då liksom
nu att uppnå ett effektivare medelsutnyttjande. Jag är beredd att bifalla
CSN:s framställning om en sammanslagning av resurserna och lägger nu
fram förslag om de lagändringar som detta påkallar. Den friare resursanvändningen leder till att mina beräkningar angående antalet tim- resp.
dagstudiestöd blir osäkrare. Samtidigt vill jag emellertid framhålla vikten
av att det även i fortsättningen blir en rimlig fördelning mellan de båda
stödformerna och att följden av sammanslagningen inte far bli en drastisk
omfördelning. Detta är särskilt viktigt mot bakgrund av att tim- och dagstudiestöden delvis utnyttjas av olika grupper löntagare. Frågan belyses i
CSN:s rapport. Vilka har fått timstudiestöd och dagstudiestöd och vad har
utbildningen betytt för dem? <CSN rapporter nr 2 1983). Gt:nomgaende är
t. ex. de sökande som har fått timstudiestöd sämre utbildade. fler tillhör
arbetargrupperna och färre har tidigare deltagit i liknande studier på friti-
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den. iin motsvarande sökande till dagstudie~töd. Det ankommer på CSN
att noga följa utvecklingen vad gäller tim- och dagstudiestöd och fördelningen av resurserna mellan dem.
Jag är också beredd att biträda CSN:s förslag om att dagstudiestöd skall
kunna beviljas ledsagare åt handikappade kursdeltagare. om detta är en
förutsättning för att den handikappade skall kunna delta i en viss kurs.
Förslaget förutsätter ändringar i 6 kap. 10 studiestödslagen ( 1973: 349).
I anledning av 1982 års budgetproposition (prop. 1982/83: 100 bil. 10,
sru 19. rskr 268) behandlade riksdagen frågan om en utvidgad rätt att söka
tim- och dagstudiestöd kollektivt. Utskottet avvisade därvid frågan om en
generellt utvidgad rätt för andra än fackliga organisationer att ansöka om
dagstudiestödens internatbidrag kollektivt. Utskottet förutsatte emellertid
att regeringen ånyo skulle pröva om det utan större administrativa svårigheter ginge att utvidga rätten att göra kollektiva ansökningar till att avse
även De Handikappades Riksförbund <DHRJ och Handikappförbundens
Centralkommittc !HCKJ. Prövningen borde avse såväl tim- som dagstudiestöd. Regeringen gav med anledning av riksdagens uttalande ett uppdrag till CSN i frågan den 19 maj 1983. CSN har i en skrivelse den 16
oktober 1984 redovisat sitt uppdrag. CSN presenterar de författningsändringar som är nödvändiga för att DHR och HCK skall kunna söka tim- och
dagstudiestöden kollektivt. Samtidigt framhåller dock CSN att bestämmelserna leder till ohållbara konsekvenser om nuvarande urvalsregler skall
tillämpas. CSN anser att regeringen i stället bör överväga andra alternativ
att stödja de handikappades kursverksamhet. Slutligen konstaterar CSN
att om regeringen trots allt finner att en utvidgning av rätten att söka timoch dagstudiestöd kollektivt är lämplig, aktualiserar detta en total översyn
av tim- och dagstudiestödens konstruktion.
Beredningen av denna fråga är ännu inte avslutad.
I övrigt föreslår jag inga ändringar beträffande reglerna för tim- och
dagstudiestöd.

*

Uppsökande 1·erk.rnmhet m. m.
Jag räknar med ökade kostnader för uppsökande verksamhet på arbetsplatser och för planering m. m. av uppsökande verksamhet och utbildning
av fackliga studieorganisatörer och har räknat upp anslaget med 3 milj. kr.
till 33 milj. kr.

Gemensamma fråw1r
CSN :s statistik visar att budgetåret 1983/84 kunde 56 % av antalet nya
ansökningar om särskilt vuxenstudiestöd beviljas. På grundskoknivå kunde 77 <;-;,av ansökningarna beviljas. Det framgår emellertid också att bifallsprocenten varierar ganska kraftigt mellan länen. Så kunde t. ex. Stockholms län bifalla 80 % av ansökningarna på grundskolenivå vid ansökningstillfället i maj 1984. medan motsvarande procentsats i Malmöhus län var
27
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4'.! %. Detta aktualiserar frågan om den läns visa fördelningen av resurserna
för särskilda vuxenstudiestöd. Tillgängliga medel fördelas av CSN enligt
de riktlinjer som lades fast i prop. 1975: '.!3 om vidgad vuxenutbildning
samt studiestöd till vuxna m. m. Dåvarande chefen för utbildningsdepanementet anförde då att det grundläggande kriteriet för fördelningen borde
vara befolkningsunderlaget. Vid fördelningen av medel för det särskilda
vuxenstudiestödet borde CSN härutöver ta hänsyn till utbildningsstrukturen inom länen. Jag vill redan nu anmäla att jag har för avsikt att senare
ta upp frågan om resursfördelningen med CSN och i den man det visar sig
nödvändigt återkomma till regeringen med förslag till kompletterande riktlinjer.
CSN :s nyss nämnda rapporter ger mig också anledning att ta upp ytterligare frågor som rör resursfördelning och resursutnyttjande. Jag har under
hand inhämtat att det på flera vuxenutbildningsnämnder finns ett stort
intresse av att få möjlighet att bedriva försöksverksamhet med ett friare
utnyttjande av främst resurserna för tim- och dagstudiestöd och medel för
uppsökande verksamhet. Syftet med en sådan försöksverksamhet skulle
vara att finna former för att nå de kortutbildade som är högt prioriterade
för studiestöd, men som är svåra att rekrytera till studier. En sådan
försöksverksamhet skulle väl anknyta till och kunna komplettera den
försöksverksamhet med friare resursutnyttjande av studiecirkelmedel som
jag tidigare har förordat under anslaget till studieförbunden. Det skulle ur
dessa perspektiv vara intressant att inom ramen för tillgängliga resurser för
vuxenstudiestöd ge en möjlighet till något eller några län att utnyttja dessa
friare. Jag avser därför att senare föreslå regeringen att uppdra åt CSN att
utreda de närmare förutsättningarna för en begränsad försöksverksamhet
med ett friare utnyttjande av medlen för tim- och dagstudiestöd och uppsökande verksamhet.
En annan fråga som väckts av vuxenutbildningsnämnderna gäller ansökningstiderna för de särskilda vuxenstudiestöden. Även här skulle det vara
intressant med en försöksverksamhet med ett mera flexibelt ansökningsförfarande. Ett sådant skulle också ligga helt i linje med de strävanden.
som finns inom vuxenutbildningen, till en större smidighet och anpassning
till efterfrågan och behov när det gäller kursstarter och utbildningens
förläggning under ett läsår. Jag avser att senare aktualisera också denna
fråga med CSN och i den mån det visar sig lämpligt och nödvändigt föreslå
regeringen regcländringar.
Under anslaget bör för budgetåret 1985/86 sammanlagt 698.2 milj. kr. tas
upp. Dessa medel bör fördelas enligt följande uppställning:
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Milj. kr.

33

Uppsökande verksamhet på arhetsplatser
Planering av uppsökande verksamhet och
utbildning av studieorganisatörer samt
information om vuxenstudiestöden
Timstudiestöd och dagstudiestöd
Särskilt vuxenstudiestöd

12
144
509,2

Summa

698,2

Jag förordar att anslaget i sin helhet skall finansieras med de medel som
tillfaller statsverket genom vuxenutbildningsavgiften.
Rcgc/iindringar

De förslag jag nu har lagt fram om en gemensam anslagspost för tim- och
dagstudiestöd kräver lindringar i 5 kap. 7 §och 6 kap. 9 studiestöd slagen.
Förslagen om ändrade belopp för tim- och dagstudiestöd samt om dagstudiestöd till ledsagare åt handikappade kursdeltagare kräver ändringar i 5
kap. 5 § och 6 kap. 7. I0 och 11 §§ och förslaget om ändrade regler för
barntillägg kräver ändring i 7 kap. 7 c samma lag.
Jag vill erinra om att jag under anslagen E I. Centrala studiestödsnämnden m. m., E 3. Studiehjälp m. m. och E 4. Studiemedel m. m. har lagt fram
förslag om vissa ändrade regler som kräver ändringar i 3 och 4 kap.
studiestödslagen samt i övergångsbestämmelser till lagen. Jag föreslår
dessutom att en redaktionell ändring görs i 9 kap. 2 b § samma lag.
Samtliga regeländringar bör träda i kraft den I juli 1985.
Det fullständiga förslaget till ändringar i studiestödslagen bör fogas till
detta protokoll som hilaga /0.3.

*

*

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att
I. anta ett inom uthildningsdepartementet upprättat förslag till lag
om ändring i studiestödslagen (1973: 349),
2. godkänna att 698,2 milj. kr. av de medel som tillfaller statsverket
genom vuxenutbildningsavgiften för budgetåret 1985/86 anviinds
för att finansiera anslaget.
3. till Vuxenstudiestiid m.m. för budgetåret 1985/86 anvisa ett reservationsanslag av 698 200000 kr.
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E 6. Timersättning vid grundvux 1
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag
1

66696200
72600000
83 200000

Anslagets tidigare namn Timersättning viJ grun<lutbilJning för vuxna

Från anslaget bestrids utgifter för timersiittning vid grun<lvux enligt
förordningen ( 1976: 327) om timersättning vid grundutbildning för vuxna
(ändrad senast 1984: 231 ). Kostnaderna för timersättning till den som förlorar arbetsinkomst finansieras med medel från vuxenutbildningsavgiften.
Reglerna för timersättning kommer att ändras fr. o. m. den I juli 1985
med anledning av riksdagsbeslut <prop. 1983/84: 169. UbU 1984/85: I, rskr
Il).

Centrala studiestödsnämnden
Antalet deltagare i grundutbildning för vuxna beräknas fortsätta öka.
Med oförändrade regler och belopp räknar centrala studiestödsnämnden
(CSNl därför med att medelsbehovet kommer att uppgå till 88.8 milj. kr..
vilket är en ökning i förhållande till anvisade medel för budgetåret 1984/85
med 16.2 milj. kr.
CSN föreslår en höjning av timersättningen till de studerande som har
inkomst bortfall från 38 till 48 kr. Förslaget beräknas medföra en kostnadsökning pii 13, I milj. kr. Det sammanlagda medelsbehovet för budgetåret
1985/86 blir därför I0 I, 9 milj. kr.

Föredragandens iiverväganden
Centrala studiestödsnämnden <CSN l föreslår en höjning av timersättningen vid grundvux för studerande som har inkomstbortfall med anledning av studierna. Jag tillstyrker att beloppet höjs från 38 kr. per timme till
40 kr. per timme. Medelsbehovet beräknas till följd av höjningen öka med
2,4 milj. kr.
Under innevarande budgetår beräknas antalet elever i grundvux till ca
18 400 vilket innebär en ökning i förhållande till beräkningarna i föregående
års budgetproposition med 3 900 elever. Riksdagen har nyligen beslutat
(prop. 1983/84: 169, UbU 1984/85: I, rskr 11) att grundvux i princip skall
bedrivas som deltidsstudier. Det innebär att studerande kan tas in i grundvux inom den oförändrade timram. som jag har förordat under anslaget
C 3. Bidrag till kommunal utbildning för vuxna. Förevarande anslag påverkas inte av denna förändring. Jag förutser nämligen att antalet deltagare
med timersättning under budgetåret 1985/86 kommer att ligga på samma
nivå som innevarande budgetår. Medelsuttlödct beriiknas till följd härav
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öka med 8.2 milj. kr. i förhållande till vad som beräknades
prnp.
1983/84: 100.
Riksdagen har i anledning av prop. 1984/85: 59 <AU 9. rskr 101) om ny
organisation för den särskilt anordnade arbetsmarknadsutbildningen m. m.
beslutat att undervisning av vuxna zigenare skall föras över till grundvux
och att deltagarna skall erhålla samma studiestöd som övriga studerande i
grundvux. Jag avser att i ett senare sammanhang återkomma beträffande
förslagets konsekvenser då det gäller kostnaderna för timersättning.
Timersättningen vid grundvux för förvärvsarbetande vuxna med inkomstbortfall finansieras med medel från vuxenutbildningsavgiften. Jag
beräknar kostnaderna härför till 47.8 milj. kr.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att
I. godkänna att 47800000 kr. av de medel som tillfaller statsverket
genom vuxenutbildningsavgiften för budgetåret 1985/86 används
för att finansiera delar av anslaget,
2. till Timersiittning l'id grundl'ux för budgetåret 1985/86 anvisa ett
förslagsanslag om 83 200000 kr.

E 7. Kostnader för avskrivning av vissa studielån med statlig
kreditgaranti
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

33973
200000
100000

Från detta anslag bestrids kostnader dels för avskrivning med 25 % av
kapitalskulden på statsgaranterade studielån i enlighet med kungörelsen
( 1961: 384) om avskrivning av lån för studier. dels för avskrivning i de fall
låntagaren avlidit eller varaktig betalningsoförmåga inträtt. De låneformer
som är förbundna med allmän avskrivning med 25 % har upphört enligt
1964 års riksdagsbeslut om reformering av det studiesociala stödet till
studerande ungdom. Genom konstruktionen av den allmänna avskrivningen kommer dock anslaget att belastas med kostnader under en övergångstid.

Centrala studiestödsnämnden
Centrala studiestödsnämnden föreslår att anslaget för nästa budgetår
minskas till 100000 kr. på grund av ett minskat antal avskrivningar.
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Föredragandens överväganden
Jag föreslår att anslaget minskas med 100000 kr.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Kostnader för m·skrivninR ai· vissa studie/ån med statliR
kreditgaranti för budgetåret 1985/86 anvisa ett förslagsanslag av
100000 kr.

E 8. Bidrag till vissa studiesociala ändamål
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag
1

3 201 200 1
6990000
10348000

Gäller det tidigare anslaget Bidrag till hälso- och sjukvård för studerande.

Från anslaget bestrids dels kostnader för bidrag till hälso- och sjukvård
för studerande dels stöd till synskadades merkostnader för studielitteratur
vid högskolestudier.
Enligt riksdagens beslut (prop. 1982/83: 129. StU 25. rskr 386) utövas
tillsynen över studerandehälsovården av universitets- och högskoleämbetet (UHÄ). Statsbidrag för verksamheten på berörda högskoleenheter fördelas enligt bestämmelser som regeringen meddelar i reglcringsbrev.
Statsbidrag för synskadades merkostnader för studielitteratur vid högskolestudier disponeras av talboks- och punktskriftsbiblioteket (TPBJ. Regeringen meddelar i regleringsbrev hur medlen får användas.

Universitets- och högskoleämbetet
Enligt riksdagens beslut utövas tillsynen av studerandehälsovården av
UHÄ fr. o. m. budgetåret 1984/85. Ett nytt statsbidragssystem införs
fr. o. m. budgetåret 1985/86.
Budgetåret 1984/85 har 3 375 000 kr. beräknats under anslagsposten för
bidrag till hälso- och sjukvård för studerande. I enlighet med prop.
1982/83: 129 överförs fr.o.m. budgetåret 1985/86 2500000 kr. från socialdepartementets huvudtitel. anslaget Bidrag till sjukförsäkring.
I nämnda proposition anges att verksamheten med studerandehälsovård
har olika omfattning på olika orter. och att denna verksamhet helt saknas
på några orter. Ca 16000 studerande inom den statliga delen av högskolan
beräknas stå utanför hälsovårdsorganisationen. I propositionen förutsätts
att flertalet av dessa studerande nu skall få del av studerandehälsovården
via sina studerandekårer. I det betänkande <Os U 1982: 12 Hälsovård för
högskolestuderande) som låg till grund för propositionen föreslogs att ca
400000 kr. skulle anslås för en nödvändig utbyggnad av verksamheten.

Prop. 1984/85: 100

Bilaga 10

Utbildningsdepartementct

423

I sin anslagsframställning har UHÄ prisuppräknat bidraget till hälso- och
sjuk vård för studerande. bidraget till sjukförsäkringen samt de av utredningen föreslagna medlen för studerande som tidigare inte omfattats av
bidragssystemet till 1985/86 års prisnivå ( + I 041 000 kr. l.

Talboks- och punktskriftsbiblioteket
Den förändrade finansieringen av läromedel för synskadade högskolestuderande kommer sannolikt att stimulera fler synskadade att söka sig till
högre utbildning. Under senare år har allt fler synskadade studerande sökt
sig till tekniska utbildningslinjcr på gymnasienivå. Hur många av dessa
som kommer att fortsätta med utbildning på högskoleniva är svårt att säga,
men enligt TPB måste man räkna med att andelen litteratur som kräver
punktskriftsframställning kommer att öka och kostnaderna därigenom att
stiga.
TPB kommer att verka för att alla synskadade som antas till högre
studier också får fria läromedel i form av talböcker och/eller punktskriftsböcker. Den begränsade skrivningen i 1984/85 års regleringsbrev innebärande en prioritering mellan olika studerande finner TPB otillfredsställande om det visar sig att vissa synskadade härigenom inte kan genomföra den
utbildning eller kurs de har antagits till.
För budgetåret 1984/85 har 3 615 000 kr. beräknats för produktion av
studielitteratur för högskolestuderande. För budgetåret 1985/86 begär TPB
404 000 kr. i prisomräkning.
TPB får för budgetåret 1984/85 beställa sådan produktion av studielitteratur som förfaller till betalning under budgetåret 1985/86 upp till ett belopp
av 1500 000 kr. Med hänsyn till prishöjningar och det väntade antalet
studerande under höstterminen 1986 bör denna ram höjas till minst
2 000 000 kr. för budgetåret 1986/87.
TPB har i skrivelse den 13 november 1984 anmält att de medel som för
budgetåret 1984/85 har anslagits för läromedclsproduktior. för synskadade
högskolestuderande är otillräckliga.

Föredragandens överväganden
Riksdagen beslutade med anledning av prop. (1982/83: 129) om vissa
studiesociala frågor (SfU 1982/83: 25. rskr 386) att ett nytt statsbidragssystem för studerandehälsovården skall träda i kraft budge1[1ret 1985/86. Jag
föreslår därför att de medel som hittills utgått till studerandehälsovård från
ifrågavarande anslag, 3375 000 kr.. samt från anslaget Bidrag till sjukförsäkringen förs samman under en reservationsvis betecknad anslagspost.
Enligt riksdagens beslut med anledning av nämnda proposition bör ytterligare ca 16000 studerande inom den· statliga delen av högskolan få tillgång
till studerandehälsovård. Jag beräknar medelsåtgången för detta till 416 000
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kr. för budgetåret 1985/86. Efter en prisomräkning blir den sammanlagda
summan 6480000 kr. för budgetåret 1985/86.
I prop. 1983/84: 100 anförde jag då det gällde produktion av studielitteratur för synskadade högskolestuderande, bl. a. följande:
"Trots anslagsuppräkningen blir det troligen inte heller i fortsättningen
möjligt att täcka kostnaderna för alla typer av studielitteratur, även om det
nu bör bli möjligt för TPB att planera verksamheten bättre och rationellare.
Det kan därför bli nödvändigt för TPB att göra en bedömning av behoven
såväl för enskilda studerande som för skilda ämnesområden. I en sådan
situation bör företräde liksom hittills ges åt produktion av kurslitteratur för
studerande som genomgår grundläggande högskoleutbildning eller annan
utbildning som kan antas vara av direkt värde för vederbörandes yrkesverksamhet. En prioritering av kurslitteratur på bekostnad av litteratur av
bredvidläsningskaraktär bör också göras."
Talboks- och punktskriftsbiblioteket <TPB) har i skrivelse den 13 november 1984 till regeringen anmält att medelsåtgången för produktion av
studielitteratur för synskadade högskolestuderande under innevarande
budgetår kraftigt kommer att överstiga den summa jag beräknade för detta
ändamål. Överskridandet har inte orsakats av någon ökning av antalet
studerande som får litteraturservice. Genomsnittskostnaden per studerande har i stället ökat kraftigt på grund av bl. a. stora prisökningar och av att
ny litteratur har lästs in i ökad omfattning. Orsakerna till den stora kostnadsökningen har dock inte helt klarlagts ännu, och jag har erfarit att en
undersökning pågår inom TPB. Den omfattande inläsning av ny litteratur
som skett under budgetåret 1984/85 bör innebära att behovet av ytterligare.
mycket kostnadskrävande inläsning bör vara mindre under budgetåret
1985/86. Med hänsyn härtill och mot bakgrund av behovet av en fastare
budgetering av anslaget föreslår jag att anslagsposten fortsättningsvis blir
reservationsvis betecknad och för budgetåret 1985/86 förs upp med
3 868000 kr.
Med hänsyn till de förhållandevis långa leveranstiderna för den aktuella
studielitteraturen finner jag det lämpligt att TPB ges bemyndigande att
beställa sådan produktion av studielitteratur som förfaller till betalning
först under budgetåret 1986/87 upp till ett belopp av 2 milj. kr.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att
I. medge att regeringen lämnar talboks- och punktskriftsbibliotekct
det beställningsbemyndigande om 2 000 000 kr. för budgetåret
1986/87 som jag har förordat,
2. till Bidrag till vissa studiesociala ändamål för budgetåret 1985/86
anvisa ett reservationsanslag av 10 348 000 kr.
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KULTURVERKSAMHET M. M.

Allmän kulturverksamhet m. m.
F 1. Statens kulturråd
1983/84 lJ tgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

16 560890
15 398 000
15957000

Enligt sin instruktion ( 1974: 644, omtryckt 1982: 604, ändrad senast
1984: 325) skall statens kulturråd främja förverkligamlct av målen för den
statliga kulturpolitiken. Rådet handlägger ärenden om statliga åtgärder
som rör teater, dans och musik, litteratur och folkbibliotek, konst, museer
och utställningar samt folkbildning och folkrörelser. Rådet skall varje år. i
anslutning till sin anslagsframställning, göra en sammanfattande bedömning av utvecklingen inom dessa delar av kulturområdet och lämna förslag
till de åtgärder som kan föranledas av bedömningen.
1984i85

Beräknad ändring 1985/86
Statens
kulturrad

Personal

of.

59

Föredraganden
of.

Anslag
Förvaltningskostnader
(därav lönekostnader)
Lokalkostnader
Utrednings- och
ut vecklings verksamhet inom barnkulturområdet

13306000
f9 256000)
1092000

+ 898000
(+ 478000)
+ 65000

1000000
15398000

+519000
(+317000)
+ 40000

60000

of.

+l 023000

+559000

+

Statens kulturråd
I. Pris- och löneomräkning m. m. I 023 000 kr.

2. Kulturrådet har fördelat besparingen enligt huvudförslaget på lönekostnader (- 194 000 kr.) och övriga förvaltningskostnader (- 88 000 kr.).
Rådet föreslår dock att besparingen återtas ( + 282 000 kr.). Rådet har
markerat att någon ytterligare nedskärning av förvaltningsanslaget inte kan
göras om inte regering och riksdag samtidigt begränsar det kulturpolitiska
uppdraget.
3. För konferensvcrksamheten begär kulturrådet en ökning med 100000
kr.

Föredragandens överväganden
Vid min beräkning av anslaget har huvudförslaget tillämpats. Uttaget
har skett enligt den fördelning kulturrådet har föreslagit. Jag har utgått från
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att detta inte kommer att påverka kulturrådets möjligheter att fullgöra sina
uppgifter.
Jag vill erinra om vad jag har anfört under inledningen om statens
kulturråds medverkan att föra ut kulturverksamhekr på arbetsplatserna.
Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen
föreslår riksdagen
att till Statens kultumld för budgetåret 1985/86 anvisa ett förslagsanslag av 15 957 000 kr.

F 2. Bidrag till kulturverksamhet inom organisationer m. m.
1983/84 utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

Reservation

10616700
13 325 000
15 725000

1921

Ur detta anslag utgår bidrag dels direkt till organisationer, som bedriver
en omfattande kulturverksamhet. dels till statens kulturråd för fördelning
till olika kulturprojekt inom organisationslivet m. m.
1984/85

'

Beräknad ändring 1985/86
Statens
kulturråd

I. Centrala amatörorganisationer
1
Centrumbildningar på
teaterns. dansens, musikens. filmens. bildkonstens och litteraturens områden
3. Folkparkernas centralorganisation för central
service och andra
gemensamma insatser samt
för Folkparkernas artistförmedling
4. Folkets husföreningarnas riksorganisation
för anordnande av bl.a.
konstutställningar och
s. k. kulturhörnor
5. Bygdegårdarnas riksförbund för kulturverksamhet
6. Till kulturrådets
disposition för kulturella
ändamål
7. Våra gårdar för konst.
musik och teaterverksamhet
8. Utveckling av kulturverksamhet på arbetsplatserna

Föredraganden

2695 000

+

762000

+

3 185 000

+

691 000

+ 90000

3 285 000

+

597000

+ 100000

I 165 000

+

270000

+

35000

200000

+

62000

+

20000

2795000

+

668000

+

80000

+

100000

13325000

75000

+ 7000000

+2000000

+IO 150000

+2400000
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Statens kulturråd
Kulturrådet föreslår att varje anslags post räknas upp med 61:'r som
kompensation för pris- och löneökningar. Detta motsvarar en ökning av
anslaget med 800000 kr. Under resp. anslagspost redogörs för övriga
förslag.

I. Under anslagsposten till centrala amatörorganisationer föreslår kulturrådet en anslagshöjning med 600000 kr. för utökad verksamhet.

2. Kulturrådet föreslår under anslagsposten till centrum bi Id ni n g ar
att Teatercentrum, Konstnärscentrum. Fotograficentrum och Författarcentrum får en uppräkning av sina bidrag med 100000 kr. vardera. För
Danscentrum och Illustratörscentrum föreslås en höjning med 50000 kr.
vardera.
3. Bidraget till Folkparkernas centralorganisation (fPCl
syftar bl. a. till att göra parkerna mindre kommersiellt beroende. Folkparkerna har viktiga kulturpolitiska uppgifter, då de genom ett seriöst syftande kulturutbud kan nå nya målgrupper. FPC begär för verksamheten
exkl. artistförmedlingen en höjning med I 375 000 kr. Kulturrådet tillstyrker en höjning med 400000 kr.
4. Statsbidraget till Folkets husföreningarnas riksorganisat i o n (FHRJ avser bl. a. konstutställnings verksamhet och utbyggnad av
s. k. kulturhörnor. För att vidareutveckla sin verksamhet begär FHR en
ökning av bidraget med I 661 000 kr. Kulturrådet föreslår att bidraget
räknas upp med 200000 kr.
5. Bidraget till Bygde gårdarnas riksförbund avser bl. a. utställningar och teaterföreställningar. Förbundet begär en uppräkning med
338 000 kr. Kulturrådet tillstyrker 50 000 kr.
6. Ur anslagsposten Till kulturrådets disposition för kultur e Ila ända må 1 utgår bidrag till bl. a. seminarier kring konstnärlig
utveckling, erfarenhetsutbyte mellan institutioner samt invandrarnas kulturfestivaler. Kulturrådet föreslår en höjning med 500000 kr. för att bättre
kunna tillgodose de många och stora behov som finns.
7. Kulturrådet begär under denna anslagspost ett nytt bidrag på 100000
kr. till Våra gårdar. Bidraget avser konst-, musik- och teaterverksamhet.

Föredragandens överväganden
Med hänvisning till vad jag har anfört i inledningen under avsnittet
Kultur i arbetslivet beräknar jag 2 milj. kr. för aktiviteter inom hl. a.
främjandeorganisationerna. Det bör ankomma på regeringen att fördela
dessa medel. Beträffande resurser för verksamheten med arbetsplatsbibliotek återkommer jag i samband med propositionen med anledning av
hl. a. folkbiblioteksutredningens förslag.
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Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen
föreslär riksdagen
att till Bidrag till k11lt11rverk.1·amhl't inom organisationer m.111. för
budgetåret 1985/86 anvisa ett reservationsanslag av 15 725 000 kr.

F 3. Bidrag till särskilda kulturella ändamål
1983/84 utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

7758 153

Reservation

1460538

37 960000
6051000

Från detta reservationsanslag. det s. k. kulturmedelsanslaget, utgår f. n.
bidrag för skilda iindam<11 till organisationer och institutioner på kulturområdet.
Fördelning a1· anslaget budgetåret 1984185
Ändamål

Belopp

I. Stiftelsen Gcrlesborgsskolan för verksamheten i Gerlesborg
, Riksförbundet Invandrarnas kulturcentrum för verksamheten
3. Engångsanvisningar till arkiv. kulturminnesvärd. museer och utställningar
4. Till regeringens disposition
al bidrag till arkiv. kulturminnesvård, museer och utställningar
b,l övriga kulturella ändamål

470000
220000
3010000
611000
33649000 1
37960000

1

Därav 32 milj. kr. för bidrag till vis~a byggn<dsinvcsteringar

I. Stiftelsen Gerlesborgsskolan begär ett statsbidrag av
700 000 kr. för verksamheten i Gcrlesborg ( + 230000 kr.).
2. Riksförbundet Invandrarnas kulturcentrum begär ett
verksamhetsbidrag av 240000 kr.(+ 20000 kr.).

Nya ändamål
För att säkerställa sin fortsatta verksamhet begär B a It is k a In st itute t ett årligt verksamhets bidrag ( + 540000 kr.).
Svenska Penn klubben begiir medel för att arligen kunna dela ut
ett stipendium till en flyktingförfattare för vistelse i Sverige ( + 75 000 kr.).

Föredragandens överväganden
Från posten till engångsanvisningar har innevarande budgetår anvisats
bl. a. 340000 kr. för vissa kostnader i samband med medelhavsmuseets
utställningsverksamhet och 110000 kr. för konservering av fotografier vid
moderna museets fotografiska avdelning. Dessa iindamål bör fr. o. m. näs-
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ta budgetår bekostas från anslaget Statens historiska museer resp. anslaget
Statens konstmuseer. Med anledning härav bör förevarande anslag minskas med 450000 kr.
För nästa budgetår beräknar jag sammanlagt 3 235 000 kr. för engångsanvisningar till arkiv. kult urminnes vård, museer och utställningar. Av denna
summa bör 945 000 kr. fördelas mellan vissa myndigheter på arkiv- och
kulturminnesvårdsområdet. Jag avser alt närmare redovisa ändamålen
under resp. myndighetsanslag. Aterstoden. 2 290000 kr., bör statens kulturråd få disponera för tillfälliga bidrag till museer och utställningar.
Regeringen disponi:rar innevarande budgetår under detta anslag ett engångsbelopp av 32 milj. kr. (prop. 1983/84: 100 bil. 10 s. 292) för fullgörande av tidigare åtaganden om statsbidrag till bl. a. ny- och ombyggnad av
regionala teatrar, konserthus och museer. Anslaget bör minskas med
nämnda belopp.
Från anslagets dispositionsmedel har innevarande budgetår anvisats
100000 kr. som bidrag till verksamheten vid ett nyinrättat Design Center i
Stockholm. Detta bidrag bör i fortsättningen anvisas från anslaget Vissa
bidrag till bildkonst. Jag beräknar motsvarande minskning av förevarande
anslag.
Genom omfördelning inom åttonde huvudtiteln har anslaget tillförts
400000 kr. Genom denna förstärkning bör sammanlagt 500000 kr. kunna
avsättas från anslagets dispositionsmedel för finsk teater i Sverige. Jag
äterkommer till frågan om finsk teaterverksamhet under anslaget Bidrag
till Svenska riksteatern.
För nästa budgetår bör två nya anslagsposter föras upp under detta
anslag. Den ena avser verksamhetsbidrag med 300000 kr. till Baltiska
Institutet. Jag beräknar motsvarande minskning av anslagets dispositionsmedel. Den andra posten avser bidrag till Svenska Pennklubben för att
klubben skall få möjlighet att dela ut ett faligt gäststipendium till en
llyktingförfattare. för sistnämnda ändamt1l beräknar jag en ökning av
anslaget med 65 000 kr.
Anslaget bör föras upp med 6 051 000 kr. Jag hemställer att regeringen
föreslär riksdagen
att till Bidra1,: till siirskilila kulturella ändamål för budgetåret
1985/86 anvisa ett reservationsanslag av 6051000 kr.

F 4. Bidrag till samisk kultur
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

1633458
I 960000
2029000

Ur detta anslag kan bidrag utgå till olika former av samisk kulturverksamhet och till de samiska organisationerna i enlighet med de i prop.
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1976/77: 80 (s. 116. 122, 128-132 och 148, KrU 43, rskr 289) angivna
riktlinjerna. Medlen disponeras av samefonden och beslut om bidrag fattas
av samefondens kulturdelegation.

Styrelsen för samefonden
Kulturdelegationen föreslår en höjning av anslaget med 283 000 kr. för
nästa budgetår. Delegationen framhåller att anspråken på bidrag ur anslaget är mycket stora och vill särskilt peka på två områden där det föreligger
behov av ökade insatser, nämligen dels stödet för utgivning av samisk
litteratur, dels stödet till gemensamma nordiska samiska konstnärsorganisationer.

Fiiredragandens överväganden
Jag anser att bidraget till samisk kulturverksamhet är ett viktigt komplement till det stöd som i andra former kan komma det samiska kulturarbetet
till del. Anslaget bör räknas upp med 69 000 kr.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Bidrag till samisk kultur för budgetåret 1985/86 anvisa ett
anslag av 2029000 kr.

F 5. Visningsersättning åt bild- och formkonstnärer
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

20318000
20928000
21 556000

Från anslaget utgår ersättning åt bild- och formkonstnärer för att deras
verk i offentliga institutioners ägo visas för allmänheten eller används på
annat allmännyttigt sätt <visningsersättning).
Visningsersättningen utgår i form av ett fast årligt belopp som tillförs
Sveriges bildkonstnärsfond. inrättad den I juli 1982. Fondmedlen skall användas för ändamål som i första hand syftar till att ge yrkesverksamma konstnärer ekonomisk och arbetsmässig trygghet. Ur fondmedel betalas också viss del av konstnärsnämndens förvaltnings- och lokalkostnader.
Frågor rörande fonden och fondmedlens användning handläggs av en
styrelse inom konstnärsnämnden. kallad styrelsen för Sveriges bildkonstnärsfond. Styrelsens verksamhet regleras i instruktionen för konstnärsnämnden ( 1976: 531. omtryckt 1982: 60 I, ändrad 1984: 585) och i förordningen ( 1982: 600) om Sveriges bildkonstnärsfond.
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Styrelsen för Sveriges bildkonstnärsfond

Styrelsen har på regeringens uppdrag redovisat de hittills gjorda erfarenheterna av den försöksverksamhet meds. k. grundersättning, som inleddes
budgetåret 1982/83. Styrelsen finner att principen bakom grundersättningen är riktig. Vissa brister i systemet har dock påtalats. Styrelsen avser att
efter en kompletterande utvärdering våren 1985 fatta beslut om hur ersättningarna till bild konstnärer skall vara utformade fr. o. m. budgetåret
1985/86.
En förutsättning för att de ersättningar och bidrag som utgår från fonden
skall få avsedd effekt är att anslaget höjs betydligt. Styrelsen föreslår en
höjning till 43 milj. kr., vilket motsvarar nivån på författarnas hihlioteksersättning.
Konstnärliga och litteriira yrke.1·111iil'{1rcs samarhetsniimnd ( KLYSJ finner det angeläget att staten under kommande budgetar inleder samtal med
Konstnärernas riksorganisation i syfte att finna en modell för värdering av
samhällets totala nyttjande av bildkonst.

Föredragandens överväganden

Styrelsen för Sveriges bildkonstnärsfond har i sin redovisning av erfarenheterna av den pågående försöksverksamhetcn med s. k. grundersättning till hildkonstnärer pekat på vissa brister i systemet. Efter en kompletterande utvärdering kommer styrelsen att våren 1985 fatta beslut om den
fortsatta verksamheten.
För nästa budgetår beräknar jag ingen annan förändring än en viss
uppräkning av anslaget med hänsyn till prisutvecklingen.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Visningsersiittning åt bild- och formkonstniirer för budgetåret 1985/86 anvisa ett anslag av 21556000 kr.

F 6. Bidrag till konstnärer
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

12466857
14 180000
14 730000

Reservation

2454638

Från anslaget utgår bidrag enligt förordningen ( 1976: 528> om bidrag till
konstnärer (ändrad senast 1984: 586). Bidragen kan ha formen av konstnärshidrag eller projektbidrag.
Konstnärs bidrag kan utgå för att ge aktiva konstnärer ekonomisk
trygghet. Konstnärsbidrag kan ocksil tilldelas konstnärer för andra ändamål, t. ex. för resor. Konstnärshidrag får f. n. uppgå till högst 53 000 kr. om
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året för varje mottagare. Det kan utgil till samma konstnär för högst fem år
i sänder utan omprövning. Bidrag av pensionskaraktiir och bidrag till
efterlevande får utgå t. v.
Projektbidrag skall avse målinriktat konstnärligt utvecklingsarbete
av mer kostnadskrävande natur. Hidrag kan utgå för avgränsade projekt
som kan antas få betydelse för utvecklingen inom det aktuella konstområdet eller som utgör försök att vidga användningen av konstnärlig verksamhet till nya områden i samhiillet.
Konstnärsbidrag och projektbidrag utdelas av styrelsen för Sveriges
författarfond i fråga om dramatiker. författare. översättare och kulturjournalister. av styrelsen för Sveriges bildkonstnärsfond i frtiga om bild- och
formkonstnärer och av konstnärsnämnden i fr{iga om övriga konstnärer.
Konstnärsnämnden skall enligt sin instruktion (1976:531. omtryckt 1982: 60 I. ändrad 1984: 585 l vid sidan av uppgiften att handha iirenden om bidrag till konstnärer hålla sig underrättad om konstnärernas
ekonomiska och sociala förhållanden. Nämnden skall också. gemensamt
med styrelsen för Sveriges författarfond. avge förslag till innehavare av
inkomstgaranti för konstnärer. Inom konstnärsnämnden finns en särskild
styrelse för ärenden rörande bild- och formkonstniirer. kallad styrelsen for
Sveriges bildkonstnärsfond.

Anslagets .fi"irdl.'/11i11g b11Jgetill"l't 1984185
1.

Bidrag till
Bidrag till
3. Bidrag till
4. Bidrag till

författare. översaltare och kulturjournalister m. m.
dramatiker m. m.
bild- och formkonstniircr
wn-. scen- och filmkonstniircr m. m.

1 105000'
1 290 uoo'
2970000
8 815 uuo'

14180000
1
Därav högst 10000 kr. för administrativa kostnader
' Därav höµ st t:;Q 000 kr. för administrativa kostnader
3 Inkl. vissa förvaltnings- och lokalkostnader vid konstniirsnämnden

Styrelsen för Sveriges författarfond
Bidragen till författare. översiittarc och kulturjournalist c r bör bli fkr och bidragsbcloppcn bör hli större. Vidare bör högstbcloppet för handHi.ggningskostnader höjas (+410000 kr.). För bidrag till dramatiker föreslås en höjning av anslaget för att förhindra urholkning till
följd av prisutvecklingen (+ lOOOOOkr.J.

Konstnärsnämnden och styrelsen för Sveriges bildkonstnärsfond
För bidrag till bild- och formkonstnärer begiirs en uppräkning
av medclsramen med IO'H bl. a. som kompensation för kostnadsutvecklingcn sedan budgetåret 1982/83 ( + 297 000 kr.). En ökning med 20 <;(-. av
medlen för bidrag till ton-. scen- och filmkonstniirt!r behövs för
att återställa bidragens värde till 1982/83 års nivå ( ;- 1763000 kr.).
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Konstnärliga och li1terära yr/.:e.Hl/1)1'1/res samarhetsniimnd (KLYSi förordar - bl. a. mot bakgrund av att tonsättarnas verk utnyttjas i skolor och
vid gudstjänster utan ersättning - inrättandet av en tonsättarfond, vilken
bör tillföras tonsättarnas andel av bidragsmedlen till ton-. scen- och filmkonstnärer. Föreningen Sl'ens/.:a tonsiittare <FST) har framfört förslag av
samma innebörd.

Föredragandens överväganden
F. n. anvisas under detta anslag bidrag ur en och samma anslagspost till
alla förekommande konstnärsgrupper inom ton-. scen- och filmområdet.
Bakom det redovisade yrkandet om en tonsättarfond ligger dds upphovsrättsliga motiv. dels en önskan att undvika konkurrens om bidragsmedlen
med konstnärsgrupper som har annorlunda arbetsvillkor och hidragsbehov
än de musikaliska upphovsmännen. Denna önskan kan enligt min mening
tillgodoses genom att bidragen till de musikaliska upphovsmännen bryts ut
till en särskild anslags post under anslaget. Jag förordar att så sker fr. o. m.
nästa budgetår. Från anslagsposten bör bidrag kunna utgå till upphovsmän
inom skilda musikgenrer.
Alla ärenden rörande ton-. scen- och filmkonstnärer handläggs f. n.
direkt av konstnärsnämnden. I fortsättningen bör ärenden rörande upphovsmän på musikområdet handläggas av en särskild arbetsgrupp inom
myndigheten konstnärsnämnden. Denna grupp bör i huvudsak bestå av
företrädare för de berörda upphovsmännens organisationer. Det bör ankomma pä regeringen att efter samråd med berörda organisationer besluta
om gruppens sammansättning och arbetsformer. Det bör även ankomma
på regeringen att ta ställning till vilka organisatoriska förändringar i övrigt
som kan krävas inom konstnärsnämndcn till följd av att en ny arbetsgrupp
inrättas. Jag räknar inte med något ökat mcdelsbehov med anledning av
omorganisationen. Kostnaderna för arbetsgruppens verksamhet bör betalas med medel ur den nya anslagsposten.
Mina förslag i det föregående innebär inte någon principiell förändring
av statens insatser för tonsättarna. Direkt stöd till denna grupp bör således
även i fortsättningen utgå enligt förordningen ( 1976: 528) om bidrag till
konstnärer.
Anslaget bör föras upp med 14 730000 kr. Förutom viss kompensation
för prisstegringar har jag beräknat en förstärkning av anslaget med 100000
kr. för höjda bidrag till de musikaliska upphovsmännen.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att
I. godkänna vad jag har förordat angående konstnärsnämndens organisation.
2. till Bidrag till /.:011st11iirer för budgetåret 1985/86 anvisa ett reservationsanslag av 14 730000 kr.
2~

Rik.l'dtl/.l<'n /9X-l/85. I sam/. Nr 1011. Bilaga JO
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F 7. Inkomstgarantier för konstnärer
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

5 703 932
5949000
6844000

Enligt förordningen (1976: 504) om inkomstgarantier för konstnärer
(ändrad 1984: 587) kan inkomstgaranti beviljas konstnärer som står för
konstnärlig verksamhet av hög kvalitet och stor betydelse för svenskt
kulturliv. Beslut om innehavare av inkomstgaranti fattas av regeringen
efter gemensamt förslag av konstnärsnämnden och styrelsen för Sveriges
författarfond eller efter yttrande av dessa organ.
Inkomstgaranti kan per år uppgå till högst fem gånger det basbelopp som
enligt lagen (1962: 381) om allmän försäkring gällde vid kalenderårets ingång. Det för kalenderåret 1985 fastställda basbeloppet är 21 800 kr. Garantins maximibelopp för år 1985 uppgår således till 109 000 kr. Detta maximibelopp minskas med innehavarens årsinkomst upp till ett basbelopp och
med 75 % av årsinkomsten i övrigt.
Antalet inkomstgarantier är innevarande budgetår 122. Här;;iv avser två
garantirum personer som innehaft tjänst som professor vid konsthögskolan
resp. huvudlärare vid konstfackskolan.
Konstnärsnämnden upprepar sitt i tidigare anslagsframställningar framförda förslag om en ökning av antalet garantirum till 140.
Universitets- och högskoleämbetet redovisar behov av ytterligare garantirum åt f. d. innehavare av tjänster som professor eller huvudlärare vid
viss konstnärlig utbildning.

Föredragandens överväganden
Under innevarande budgetår har inkomstgaranti tilldelats två personer i
samband med att de avgått från tidsbegränsade lärartjänster vid konstnärlig högskoleutbildning. Efter samråd med chefen för utbildningsdepartementet förordar jag att ytterligare tre garantirum inrättas i syfte att tilldelas
f. d. innehavare av sådana lärartjänster under budgetåret 1985/86. Jag
beräknar med hänsyn härtill en höjning av anslaget med 175 000 kr., vilken
möjliggjorts genom omfördelning inom åttonde huvudtiteln.
Vidare räknar jag med att medelsbehovet för befintliga garantier till följd
av basbeloppets höjning kommer att öka med 720000 kr.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Inkomstgarantier för konstnärer för budgetåret 1985/86 anvisa ett förslagsanslag av 6844000 kr.
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F 8. Ersättning åt författare m. fl. för utlåning av deras verk genom
bibliotek m. m.
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

41096000
44675000
45707000

Gällande bestämmelser om bi b I i o te k ser sättning finns i förordningen (1962:652) om Sveriges författarfond (omtryckt 1979: 394. ändrad
senast 1984: 584). Ersättning utgär för utlåning genom folkbibliotek och
skolbibliotek av litterärt verk i original av svensk eller i Sverige bosatt
upphovsman och litterärt verk i svensk översättning. Ersättning utgår även
för böcker som ingår i folk- och skolbibliotekens referenssamlingar.
Från detta anslag överförs årligen till Sveriges författarfond medel motsvarande vissa grundbelopp för biblioteksersiittningen. Innevarande budgetftr uppgår grundbeloppen i fråga om originalverk till 40 öre för hemlån
och till 160 öre för referensexemplar samt i fråga om översatt verk till 20
öre för hemlån och till 80 öre för referensexemplar. Av fondens medel
utbetalas individuell ersättning till författare och översättare (författarpenning och översättarpenning). Författarpenningen utgår f. n. med 24 öre för
hemlån och 96 öre för referensexemplar. Översättarpenningen utgår med
12 öre för hemlån och 48 öre för referensexemplar. För upphovsmän med
höga utlåningssiffror gäller vissa begränsningar. Styrelsen för Sveriges
författaifond kan bestämma att ersättning till viss upphovsman skall utgå
med högre belopp än det statistiskt beräknade. Denna möjlighet används
för att ge f. n. ca 196 upphovsmäns. k. garanterad författarpenning, vilken
för innevarande budgetår av styrelsen har fastställts till 55 000 kr. Återstoden av fondens medel, den s. k. fria delen. används efter styrelsens bestämmande till pensioner. understöd. stipendier och andra för författare.
översättare m. tl. gemensamma ändamål.
Ersättning åt författare och översättare för utnyttjande av deras verk i
form av talböcker och taltidningar fördelas av Sveriges författarförbund enligt regler som förbundet fastställer.
Biblioteksersättningen har för innevarande budgetår beriiknats till
42 927000 kr. För talboks- och taltidningsersättning har anvisats
I 748000kr.

Styrelsen för Sveriges författarfond

I. För att medge en anpassning till den allmänna inkomstökningen under
år 1984 begär styrelsen att biblioteksersättningens grundbelopp för hemlån
av svenskt originalverk höjs från 40 öre till 44 öre och att övriga grundbelopp höjs i motsvarande mån. Styrelsen beräknar att den sammanlagda
utlåningen i folk- och skolbiblioteken under år 1985 kommer att uppgå till
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108 miljoner lån. Antalet referensböcker i folkbiblioteken bt:räknas till 1,3
miljoner volymer. Skolornas referensböcker beräknas till !U miljoner
volymer. varvid styrelsen utgfrr från antagandet att referensböckerna utgör
23 % av ett totalt bokbestånd i skolorna om 36 miljoner volymer år 1985.
Förslaget innebär ett medelsbehov för budgetåret 1985/86 av 48697000 kr.
(+ 5 770000 kr.).
::?.. För att inhämta en sjättedel av grundbeloppens eftershipning i förhållande till den allmänna inkomstutvecklingcn sedan mitten av 1970-talct
begär styrelsen en uppräkning av grundbeloppet för hemlån av svenskt
originalverk med ytterligare tre ön: till 47 öre och av övriga hclopp i
motsvarande mfm ( + 3 321 000 kr.).
3. Styrelsen hemställer att statsmakterna som mål för den framtida
utvecklingen av bibliotek~ersättningen fastslår att grundhcloppcns eftersläpning i förhallande till den allmänna inkomstutvecklingen sedan mitten
av 1970-talet skall inhiimtas fullt ut.

Sveriges författarförbund

Författarförbundet begär 1,9 milj. kr.(+ 152000 kr.) för ersättning åt
författare och översättare för utnyttjandet av deras verk i form av talböcker och taltidningar. Förbundet har vid beräkningen av medelsbehovet
för talhoksersättning utgått från bl. a. ett grundbelopp av 3 kr. 40 öre per
halvtimme speltid för prosaverk i original. För taltidningsersättning begärs
ett samlat belopp av 76000 kr.

Föredragandens öven·äganden

Vad gäller biblioteksersättningens grundbelopp förordar jag en uppräkning med ett öre av grundbeloppet för hemlån av svenska originalverk och
av övriga grundbelopp i motsvarande mån. Beloppen bör sålunda vara 41
öre för hemlån och 1 kr. 64 öre för referensexemplar av svenskt originalverk samt 20.5 öre för hemlån och 82 öre för referensexemplar av översatt
verk.
Vid mina överväganden rörande grundbeloppens storlek har jag funnit
det rimligt att ta samma hänsyn till prisutvecklingen som jag har gjort i
fråga om flertalet bidragsanslag på kulturområdet.
Med utgångspunkt i nämnda grundbelopp beräknar jag medelsbehovet
för biblioteksersättning till 43 907 000 kr. för nästa budgetår. Jag har därvid
gtldtagit de prognoser om utvecklingen av hemlån och folkbibliotekens
referensbok bestånd som styrelsen för Sveriges författarfond redovisat i sin
anslagsframställning. Vad gäller skolornas referensböcker har jag som
beräkningsgrund utnyttjat samma schablon som i föregående budgetproposition (prop. 1983/84: 100 bil. 10 s. 302). Jag beräknar sålunda att referens-
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böckerna utgör 20% av skolornas samlade bokbestånd. vilket enligt fondstyrelsens prognos kommer att uppgå till 36 miljoner volymer år 1985.
Det ankommer på regeringen att efter överläggningar med berörda upphovsmannaorganisationer besluta om reglerna för bestämmande av författarpenning och översättarpenning.
För talboks- och taltidningsersättning beräknar jag en höjning av bidraget med 52000 kr.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att
I. godkänna vad jag har anfört om biblioteksersiittningens grund belopp,
2. till Ersättning iit för.f{lTUJrC m.jl. för utlåning a\" deras verk genom hih/iotek m. m. för budgetåret 1985/86 anvisa ett förslagsanslag av 45 707 000 kr.

F 9. Ersättning till rättighetshavare på musikområdet
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

4800000
5000000
3000000

Från anslaget utgår ekonomisk kompensation till rättighetshavare på
musikområdet för verkningarna av privatkopiering av fonogram. Efter
överläggningar med berörda organisationer har medlen fördelats på följande sätt för budgetåret 1984/85.
Mottagare
Svenska tonsättares internationella
musikhyra <STIM)
Svenska gruppen av the lnternational
Federation of Producers of Phonograms
and Videograms (IFPI)
Nordiska icke-kommersiella fonogramproducenters förening !NIFFl
Svenska artisters och musikers
intresseorganisation <SAM!)

Belopp 1984185
2000000
1404000
96000
I 500000

5000000

Föredragandens öven·äganden
Den redovisade försäljningen av oinspelade kassettband fortsätter att
understiga de prognoser som gjorts. Mot bakgrund av det samband som
finns mellan försäljningen av tomkassetter och privatkopiering av fonogram bör enligt min mening ersättningen under detta anslag minska eftersom kassettförsäljningen inte uppnår den förutsatta volymen.
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För nästa budgetår beräknar jag en minskning av anslaget med 2 milj. kr.
Jag vill i sammanhanget erinra om att upphovsrättsutredningen (Ju
1976: 02) i delbetänkandet (SOU 1983: 65) Översyn av upphovsrättslagstiftningen föreslagit en civilrättslig reglering av kompensationen för privatkopieringens verkningar. Ärendet bereds f. n. inom justitiedepartementet.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Ersättning till rättighetslwvare på musikområdet för budgetåret 1985/86 anvisa ett anslag av 3 000 000 kr.

F 10. Lotterinämnden
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

1140703
1176000
1246000

Lotterinämnden, som inrättades år 1983, är enligt sin instruktion
()982: 1013) central förvaltningsmyndighet för frågor om tillämpning av
lotterilagen (1982: 1011, ändrad 1983: 1083) och lotteriförordningen
(1982: 1012). Nämnden har framför allt till uppgift att som sista instans
pröva besvär över länsstyrelsebeslut i lotteriärenden och utfärda allmänna
råd för tillämpningen av lotterilagen och lotteriförordningen samt pröva
frågor om tillstånd till s. k. rikslotterier.
1984/85

Beräknad ändring 1985/86
Lotterinämnden
6

Personal

of.

Föredraganden
of.

Anslag
Förvaltnings kostnader
(därav lönekostnader)
Lokalkostnader

I 108000
003 000)
68000

+76000
(+31000)
+ 16000

+54000
(+39000)
+16000

1176000

+92000

+70000

(!

Lotterinämnden
I. Pris- och löneomräkning m. m. 92 000 kr.
2. En besparing enligt huvudförslaget innebär att organisationen måste
minskas med en halv tjänst.
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Föredragandens överväganden
Huvudförslaget innchär en minskning av anslaget med 26000 kr. Min
beräkning innebär att anslaget minskar med 13 000 kr.
Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen
föreslår riksdagen
att till Lotterinämnden för budgetåret 1985/86 anvisa ett förslagsanslag av 1246000 kr.
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Teater. dans och musik
F 11. Bidrag till Svenska riksteatern
107691000
104 976000 1

1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

Reservation

115158000

1

Härutöver föreslås 8 757 000 kr. på tilläggs budget 11 till statsbudgeten for budgetarct 1984/85.

Svenska riksteatern är en riksorganisation för lokala teaterföreningar.
Till Riksteatern är även länsteateri'öreningar knutna.
Enligt de av Kungl. Maj:t den 28 juni 1974 utfärdade bestämmelserna
angående statsbidraget till Svenska riksteaterns verksamhet skall bidraget
användas för central och regional produktion och distribution av teater
som komplettering till regional och lokal teatervcrksamhet. Riksteatern
skall vidare förmedla teaterföreställningar och gästspel av andra institutioner och ensembler samt ge allmän information och rådgivning till yrkesmässigt arbetande teatrar och amatörteatrar. Teatern skall samarbeta med
Institutet för rikskonsener, Operan och Dramatiska teatern och i övrigt
samverka med myndigheter och folkbildningsorganisationer och med institutioner inom teatern och andra konstområden.
För budgetåret 1983/84 anvisades till Svenska riksteatern ell statligt
bidrag av 97 675 000 kr. Genom riksdagens beslut om ytterligare anslag på
tilläggsbudget

Il

till

statsbudgeten

för

budgetåret

1983/84

(prop.

1983/84: 101. KrU 12. rskr 155) höjdes ifrågavarande statsbidrag med
10016000 kr.. avseende ökade kostnader till följd av avtalsenliga löneökningar och heslutade sociala avgifter.
Svenska riksteatern har under spelåret 1983/84 framfört 3O17 föreställningar. Antalet besök var ca 562 000. Riksteaterns utbud bestod av ca 87
turneer varav den egna produktionen omfattade ca 54 program av de totalt
80 olika program som framfördes under spelttret. Vid en jämförelse med
föregående års siffror skall beaktas att Örebroensemblen under år 1983/84
har omvandlats till länsteater och därmed bytt huvudmannaskap.
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Beräknad ändring 1985/86
Svenska
Riksteatern 1

Föredraganden

Statsbidrags beräkning
U11:(fier

Förvaltnings kost nadc r
(lönekostnader)
t Bidrag till vcrbamhcten
på Södra teatern i
Stockholm)
(Bidrag till 1ea1<:rverksamhelen för döva och
hörselskadade)
(finsk tcaterverksamhet)
(Bidrag till dans verksamheten pii Cirkus i
Stockholml
Lokalkostnader

Jnkomsler
Egna inkomster
Statligt bidrag

120 573 000
( 77 292 000)

+32 783000
( + 19609 000)

-r 11 167000
t+ 8312000)

4114000)

t+ 1120000)

(+

46600())

1629000)
I 162000)

t+
t+

323 000)
862 000)

t+
(+

178000!
88000)

825 000)
4989000

(+ 1612000)
+ 445 000

(+

80000)
400000

(

+

125 562000

+33228000

+11567000

20 586000
104976000

+ 2300000
+30928000

+ I 385 000
+IO 182000

125 562000

+33228000

+11567000

1 I institutionens siffror ingår även belopp motsvarande tilläggsbudget Il till statsbudgeten för budgetåret 1984/85

Riksteatern
I. För allmänna kostnadsstegringar inkl. ökade lönekostnader beräknas
ett behov av 17464000 kr.
2. Riksteatern begär ett återtagande av besparingen enligt huvud förs I a get ( + 2 785 000 kr.). Ett genomförande av huvudförslaget skulle bl. a.
leda till minskad repertoar, att små scener och glesbygd drabbas, något
skolstadium blir utan produktion varje termin, visst turnerande måste
inställas samt personal av alla kategorier minskas. Riksteatern begär också
en uppräkning till tidigare nivå ( + I 008000 kr.).
3. På teaterområdet begär Riksteatern en förstärkning av teater p rod u k tio n en bl. a. för en musical ( + 7 500000 kr. l.
4. för barn- och ungdomsteater föreslås ökat stöd (+3000000
kr.).

5. Riksteaterns förenings avd e In in g föreslås fä ökat stöd bl. a. för
länsteaterkonsulenter ( + I 800000 kr.).
6. Förstärkning av gästspelsverksamheten på Södra teatern föreslås(+ 300000 kr.).
7. När det gäller finsk teaterverksamhet föreslås ökade medel
för gästspelsvcrksamhet och för amatörteaterverksamhet ( + 840 000 kr.).
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8. För dansvcrksamhet på cirkus heräknas ökade medel
1503000 kr.).
9. Riksteatern har i skrivelse bl. a. begärt att statens anslag till Riksteatern höjs till en sådan nivå att en för teaterföreningarnas behov tillräcklig
produktion kan bibehållas.
10. Kronobergs läns teaterförening har i en särskild skrivelse framhållit
att Riksteaterns utbud i länet behöver ökas för att motsvara ett ökat
teaterintresse i länet. Vidare har länsteaterföreningen i Kopparbergs län
inkommit med skrivelse om Riksteaterns stiillning och framtid. Även Västerbottens länsteaterförening, Värmlands länsteaterförening. Jämtlands
länsteaterförening, länsteaterföreningen i Götehorgs- och Bohuslän m. fl.
har inkommit med särskilda skrivelser i frägan.
11. Samrådsgruppen för finsk teaterverksamhet har i en skrivelse begärt
medel för en ca två månader lång utbildning vid folkhögskola för en
finskspråkig amatörteatergrupp. Som ett resultat av utbildningen föreslås
gruppen repetera in en barn- eller ungdomstcaterproduktion på finska.
Denna produktion föreslås föras ut på turne.

(+

Statens kulturråd

Kulturrådet föreslår att anslaget ökas med 6 299000 kr. Besparingen
enligt huvudförslaget föreslås återtas.

Föredragandens överväganden

Det är ännu inte möjligt att beräkna kostnaderna till följd av 1986 års
löneavtal på teater- och musikområdena. Jag avser att återkomma i dessa
frågor liksom när det gäller kostnaderna för sociala avgifter för år 1985.
Vid mina beräkningar av medelsbehovet för Riksteatern har jag utgått
från att behovet av ökade resurser till en del kommer att motsvaras av
ökade intäkter från Riksteaterns föreställningsverksamhet. Riksteaterns
intäkter förutsätts öka med I 385 000 kr. Jag har därvid vägt samman
konsekvenserna för verksamheten av det ökade inkomstkravet och tilllämpningen av huvudförslaget, som enligt min beräkning bör begränsas till
en minskning av statsbidraget med 1385 000 kr.
Jag vill erinra om vad jag tidigare anfört om bidrag till finsk teater under
anslaget Bidrag till särskilda kulturella ändamål. BiJraget bör användas för
en försöksverksamhet med finsk teaterverksamhet.
I 1984 års budgetproposition (prop. 1983/84: 100 bil. 10 s. 307) redovisade jag att avtalen för teater- och musikområdena i framtiden skulle
kompenseras i en utsträckning som motsvarar löneutvecklingen under det
statligt reglerade avtalsområdet. Bl. a. Riksteatern har nu träffat avtal som
överstiger nivån för det statliga avtalsområdet. Jag har inte funnit det
möjligt att kompensera avtalen på teater- och musikområdena i full utsträckning.
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Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Bidrag Till Si·ens/.:a ri/.:srcaTcm för budgetån:t 1985/86 anvisa
ett reservationsanslag av 115 158 000 kr.

F 12. Bidrag till Operan
1983/84 utgift
1984/85 Anslag
J985/86 Förslag
1

205423000 1
78957000
JJI 606000

Reservation

Tidigare anslagsbctcckning Bidrag till Operan och Dramatiska teatern.

Operan bedriver sin verksamhet i aktiebolagsform. För verksamheten
vid teatern gäller de av regeringen den 30 juni 1977 utfärdade bestämmelserna om statsbidraget till Operan (KRFS 1977: 23).
För budgetåret 1983/84 uppgick det efter förslag i budgetpropositionen

anvisade statsbidraget till Operan till 131 617 000 kr.
Under spelåret 1983/84 gav Operan 343 föreställningar och konserter i
Operahuset. på Drottningholmsteatern och på andra scener samt 21 föreställningar under turneer. Dessutom har ett antal specialevenemang getts.
Antalet premiärer eller andra nyuppsättningar uppgick till 14. Genomsnittligt har 89% av platserna varit belagda. Antalet besök vid Operans föreställningar och turneer uppgick sammanlagt till ca 263 000.
Operan
1984/85

Beräknad ändring 1985/86
Operan

Föredraganden

Statsbidragsberäkning
Utgifter
Förvaltningskostnader
I.därav lönekostnader)
Lokalkostnader

Inkomster
Egna inkomster
Statligt bidrag

1

124 957 000
(115 654 ()(101
19000000

155 151 000
(137 680 000)
20323 000

137883 000
( 136400000) 1
20323000

143957000

175474000

158206000

65000000
78 957 000

13 !00000
162 374 000

26600000
131606000

143957000

175474000

158206000

Inkl. löner för lokalvårdare

Operan

I. För allmänna kostnadsstegringar inkl. löner m. m. beräknas ett ökat
medelsbchov av 31 517 000 kr.
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2. Besparing enligt huvudförslaget ( - 2 800 000 kr.) innebiir en minskad
produktion och en minskning av pen.onalen med ca 15 personer. Främst
skulle antalet turneer och spelning på andra scener iin i Operahuset minska.
3. Enligt Operan är en fiirutsiHtning för att Operan skall kunna genomföra sin planerade verksamhet dels obeskurna anslag och dels att lokalfrågorna löses. l31. a. måste ersättningslokalcr hyras i samband med ombyggnad. Vidare behöver Operan ersätta repetitionsscenen i Posthuset med
andra lokaler. Härför kommer eventuellt ökade hyreskostnader att krävas.

Statens kulturråd
Kulturr[idet förordar en pris- och löneomräkning med 7297 000 kr. Kulturrådet utgär ifrån att Operan skall kunna bedriva oförändrad verksamhet. Anslagsbehovet för budgetåret 1985/86 beror bl. a. på resultatet av den
redovisningsrevision som genomförs.

Föredragandens överväganden
Som framgår av sammanställningen föreslår jag att statsbidraget till
Operan för nästa budgetår skall uppgå till 131 606000 kr. Jag vill i sammanhanget anföra följande.
I 1984 års budgetproposition (prop. 1983/84: 100 bil. 10 s. 309-311)
anförde jag att Operans verksamhet budgetåret 1984/85 i princip skulle
vara oförändrad i jämförelse med budgetåret 1983/84. Uttryckt i budgettermer innebar det en total verksamhetsomslutning för budgetåret 1984/85
av 143 957 000 kr. Verksamheten förutsattes finansierad genom ett statsbidrag av 78957000 kr. och beräknade egna medel av 65000000 kr.. varav
huvuddelen beräknades utgöras av de medel som Operan under årens lopp
har fonderat.
För nästa budgetår har jag - med utgångspunkt i en i princip oförändrad
ambitionsnivå för verksamheten - beräknat en omslutning av verksamheten om 158 206 000 kr. Vid beräkningen av Operans möjligheter att med
egna inkomster och fonderade medel finansiera vissa delar av denna verksamhet har jag utgått från följande.
I 1984 års budgetproposition redovisade jag bl. a. att en studie av riksdagens revisorer hade utvisat att Operan hade fonderat medel i betydande
utsträckning. Omfattningen av denna fondering kunde inte närmare preciseras men uppskattades till 80-100 milj. kr. Mot denna bakgrund anförde
jag att budgeteringen av statsbidraget för budgetåret 1984/85 måste betraktas som preliminär i avvaktan på resultatet av en närmare studie av
Operans ekonomi.
I egenskap av aktieägare har staten på 1983 års bolagsstämma aktualiserat en granskning av Operans förvaltning och räkenskaper enligt 10 kap. 14

Prop. 1984/85: 100

Bilaga JO

Utbildningsdepartementet

445

* aktiebolagslagen. Av den granskning som nu har utförts framgår att
Operans fonderade medel per den 30 juni 1983 uppgi<.:k till ca 109 milj. kr.
Av detta belopp utgör 6,6 milj. kr. en behållning till följd av föriimlrade
avskrivningsregler som har använts i granskningsrapporten. Enligt vad jag
vidare har inhämtat uppgår de fonderade medlen. exkl. de belopp som
följer av ändrade former för avskrivning, per den 30 juni 1984 till ca 96 milj.
kr.
Av denna fond kommer betydande belopp att tas i anspråk under innevarande budgetår, dels för att komplettera det reducerade statsbidraget. dels
för att delvis täcka konsekvenserna av 1984 års löneavtal. Jag heräknar att
behållningen i slutet av budgetåret 1984/85 därför kommer att uppgå till ett
belopp i storleksordningen 25-30 milj. kr. 1 detta belopp ingår ca 5 milj.
kr. som byggnadsstyrelsen preliminärt har beräknat för hyra men inte
slutligt debiterat Operan.
Enligt vad som framgår av Operans anslagsframställning till regeringen
kommer den faktiska omslutningen av verksamheten under innevarande
budgetår att ligga högre än vad som förutsatts i budgetproposition och
regleringsbrev. Detta har möjliggjorts genom ett delvis utnyttjande av
fonderade medel. En anpassning av verksamheten till de förutsättningar
som statsbidraget o<.:h ordinarie inkomster uppställer måste enligt min
mening ske. Med hänsyn till de åtaganden som Operan har till följd av
denna högre omslutning kan anpassningen dock ske successivt.
Jag har vidare utgått ifrån att Operan, med hänsyn till verksamhetens
karaktär, bör ha ekonomiska möjligheter att jämna ut sina resultat mellan
budgetåren. En rimligt avvägd resultatutjämningsfond bör därför stå till
Operans disposition.
Slutsatsen av mina överväganden är att den behållning om rn 25-30
milj. kr. som Operan kan beräknas disponera inför budgetåret 1985/86 bör
utnyttjas för att su<.:cessivt anpassa verksamheten till den av statsmakterna
förutsatta nivån och för en rimligt avvägd resultatutjämningsfond, vilket
för budgetåret 1985/86 innebär en högre omslutning än vad som nyss
anförts. Vidare har jag räknat med att av de fonderade medlen 10 milj. kr.
skall användas för att delvis täcka konsekvenserna av 1984 och 1985 års
avtal under budgetåret 1985/86. Därmed bör behovet av statsanslag för
nästa budgetår kunna reduceras med samma belopp dvs. 10 milj. kr.
Konsekvenserna av nämnda avtal för innevarande budgetår räknar jag
med skall regleras genom ett medgivande till överskridande av anslaget
Täckning av merkostnader för löner m. m. vid Operan. Jag avser att
återkomma till regeringen i denna fråga. Omfattningen av Operans egna
inkomster i i.ivrigt i form av recetter, r~inteinkomster m. m. har jag beriiknat till 16,6 milj. kr. Det sammanlagda beloppet för Operans inkomster bör
således vid statsbidragsberäkningen uppgå till 26.6 milj. kr.
Fr. o. m. innevarande budgctiir har inrättats ett särskilt anslag för täckande bl. a. av de konsekvenser av löneavtal som utfaller under löpande
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budgetår. Som jag anförde i förra årets budgetproposition bör anslaget som är ett I 000 kr.-anslag med rätt för regeringen att medge överskridande
- även kunna utnyttjas för att täcka eventuellt konstaterad skattskyldighet
för viss del av verksamheten. Enligt vad jag har inhämtat debiteras Operan
för skatt på ränteinkomster.
När det gäller kompensation för slutna löneavtal vill jag hänvisa till vad
jag har anfört under anslaget Bidrag till Svenska riksteatern.
Det är ännu inte möjligt att beräkna kostnaderna till följd av 1986 års
löneavtal på teater- och musikområdena. Jag avser att återkomma i dessa
frågor liksom när det gäller kostnaderna för sociala avgifter för år 1985.
Tillämpningen av huvudförslaget skulle för Operans del innebära en
anslagsminskning med 3.2 milj. kr. Jag har vid min beräkning av anslaget
räknat med ett huvudförslag av 1.6 milj. kr.
Fråga har vidare aktualiserats om att Dramatens aktiekapital bör öka
från 50000 kr. till 5 milj. kr. med hänsyn till omfattningen av verksamheten. Denna fråga är också aktuell för Operan. Jag avser att inom utbildningsdepartementet låta se över systemet för statsbidragsberäkning för
Operan och Dramaten. Denna översyn bör syfta till att pröva möjligheterna för en ny och enklare modell för beräkning av statsbidraget. I samband
därmed bör även frågan om aktiekapitalets storlek behandlas.
I förra årets budgetproposition ( s. 310) anmälde jag att statens kulturråd
har utfört en studie (Rapport från statens kulturråd I 983: 8) av Operan.
Rapporten behandlar huvudsakligen frågor som Operan själv har att besluta om eller i övrigt bör övervägas vidare av Operan. Vissa delar av
rapporten berör dock mer allmänna kulturpolitiska frågeställningar. såsom
televisering av föreställningar m. m. Studien kan i denna del komma att
ligga till grund för regeringens överväganden. Mot denna bakgrund har jag
för avsikt att senare föreslå regeringen att rapporten jämte remissyttranden
- i den del som materialet direkt berör Operan - skall överlämnas till
Operan.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Bidrag till Operan för budgetåret 1985/86 anvisa ett reservationsanslag av 131606000 kr.

F 13. Täckning av merkostnader för löner m. m. vid Operan
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

I 000
I 000

Ur detta anslag får medel utgå för täckande av merkostnader på grund av
slutna löneavtal, ändrade sociala avgifter samt kompensation för Operans
skallskyldighet.
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Föredragandens överväganden
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Täckning m• merkostnader för /iincr m. m. 1·id Operan för
budgetåret 1985/86 anvisa ett förslagsanslag av I 000 kr.

F 14. Bidrag till Dramatiska teatern
1983/84 Utgift

205 423 000 1

1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

Reservation

70359000~

77 239000

1

Tidigare anslagsbeteckning Bidrag till Operan och Dramatiska teatern.
~Härutöver föreslas 7 116000 kr. pa tilläggsbudget Il till statsbudgeten för budgetåret 1984/85

Dramatiska teatern bedriver sin verksamhet i aktiebolagsform. För
verksamheten vid teatern gäller de av regeringen den 30 juni 1977 utfärdade bestämmelserna om statsbidrag till Dramatiska teatern (KRFS
1977: 22).

Det för budgetåret 1983/84 anvisade statsbidraget till Dramatiska teatern
uppgick till 66 826 000 kr. Riksdagen beslöt om ytterligare anslag på tillläggsbudget Il till statsbudgeten för budgetåret 1983/84 (prop. 1983/84: 101,
KrU 12, rskr 155) varigenom statsbidraget höjdes med 6980000 kr.. med
hänsyn till kostnadsökningar till följd av avtalsenliga löneökningar och
beslutade sociala avgifter.
Dramatiska teatern hade under spelåret 1983/84 15 premiärer och gav
sammanlagt ca 1143 föreställningar, inkl. föreställningar på andra än teaterns egna scener. Det sammanlagda antalet besök uppgick till ca 346000.
Beläggningen beräknas till ca 851'.J·c vid stora scenen och till i genomsnitt ca
85 % vid teaterns övriga fasta scener.
Dramatiska teatern
1984/85

Beräknad ändring 1985/86
Dramatiska 1
teatern

Föredraganden

Statsbidrai:sberäkning
Uti;iftcr
Förvaltningskostnader
!därav lönek0stnader)
Lokalkostnader

lnkonutt'r
Egna inkomster
Statligt bidrag

66951000
(57246000)
12002000

+ 13 183 000
(+ 9770000)
+ I 222 000

+ 6570000
C+ 11 642 000) 2
+ I 185000

78953000

+14405000

+ 7755000

8 594000
70359000

of.
+ 14405000

+ 875 000
+ 6880000

78953000

+14405000

+ 7755000

1
I institutionens siffror ingar även hclopp motsv<m\ndc tilläggshudget Il till stahbudgeten för hudgctaret 1984/85.
'
2
Inkl. löner för lokalvårdare
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Dramatiska teatern
I. För allmänna kostnadsstegringar beräknas ett ökat medelsbehov av
11605000 kr.
2. Besparing enligt huvudförsiaget motsvarar 1.4 milj. kr. Ett genomförande av besparingen sk11!le innebära en minskning av personalen med ca
tio personer och därmed färre teaterproduktioner.
3. Dramaten föreslår att teatern får samma reella anslagsnivå som budgetåret 1982/83. Detta bör ske uppdelat på två budgetår vilket innebär en
ökning av anslaget till budgetåret 1985/86 med 2.8 milj. kr.
4. Dramatens revisorer har i skrivelse till Dramaten begärt att Dramatens aktiekapital ökas från 50000 kr. till 5 milj. kr. Dramaten har hemställt
att en sådan ändring genomförs.

Statens kulturråd
Kulturrådet föreslår en pris- och löneomräkning med 4 222 000 kr. För
Dramatiska teatern föreslås att besparingen enligt huvudförslaget får återtas.

Föredragandens övenäganden
Som framgår av sammanställningen beräknar jag att statsbidraget till
Dramatiska teatern ökar med 6880000 kr. Det ökade medelsbehov som
kan uppkomma genom 1986 års löneavtal har inte kunnat beräknas. Jag
avser att återkomma i denna fråga. Jag avser även att återkomma vad
gäller de förändringar av medelsbehovet som följer av ändrade sociala
avgifter för år 1985. Vid mina beräkningar av medelsbehovet för Dramaten
har jag utgått från att behovet av ökade resurser till en del kommt:r att
kunna täckas genom en ökning av teaterns intäkter. Jag beräknar denna
ökning till 875 000 kr. Tillämpningen av huvudförslaget för Dramaten skulle innebära en anslagsminskning med 1,6 milj. kr. Detta skulle få alltför
negativa konsekvenser för Dramatens föreställningsverksamhet. Jag har
vid min beräkning av anslaget utgått från en minskning med 875 000 kr.
När det gäller kompensation för slutna löneavtal vill jag hänvisa till vad
jag har anfört under anslaget Bidrag till Svenska riksteatern.
Beträffande frågan om aktiekapitalets storlek och statsbidragsberäkningen i framtiden vill jag hänvisa till vad jag har anfört under anslaget
Bidrag till Operan.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Bidrag till Dramatiska teatern för budgetåret 1985/86 anvisa
ett reservationsanslag av 77 239 000 kr.
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F 15. Rikskonsertverksamhet
1983/84 Utgift

4 5 344 000

1984/85 Anslag

46 538 000 1

1985/86 Förslag

5 1822 000

Reservation

1

Hiirutöver föreslås 5 000 000 kr. på tilläggsbudget lI till statsbudgeten för budgetåret 1984/85
Stiftelsen Institutet för rikskonsertcr har till uppgift att främja musiklivet
genom att ge råd och informera i frågor om konsert verksamhet och andra
musikframträdanden, anordna och förmedla konserter som komplettering
till annan musikverksamhet i landet samt i övrigt verka för musiklivets
utveckling. Rikskonserter skall därvid särskilt informera om och främja
nya tendenser i svenskt musikliv. verka för kontakter med musiklivet i
utlandet samt främja utvecklingsarbete inom skolkonsertverksamheten.
Vidare hedriver Rikskonserter produktion och distribution av fonogram.
Budgetåret 1983/84 uppgick arrangemangen under medverkan av Rikskonserter till följande antal, nämligen förskoleaktiviteter 607 varav regionmusiken svarade för JO I, skol musikaktiviteter 8 680, varav regionmusiken
svarade för 3 793. lägerkurser inom ramen för Musik för Ungdom 38,
interna konserter inkl. interna ungdomskonserter 785, varav regionmusiken svarade för 95. och offentliga konserter I 263, varav regionmusiken
svarade för 216.
Anslagspost/program

1984/85

I. Skclkonsertverksamhct
14 924 000
2. MusikförUngdom
1165000
3. Intern konsert verksamhet inom vårdanstalter och föreningsliv m. m. 3 600000
4. Offentlig konsertverksamhet
12916000
5. Utlandsvcrksamhct
2900000
6. Försöks verksamhet med social och pedagogisk inriktning
978 000
7. Produktion av fonogram
5 155 000
8. Konsult- och informations verksamhet
4 600 000
9. Vidareutbildning av regionmusiker
300 000

46538000

Rikskonsertverksarnhct
1. För allmänna kostnadsstegringar beräknas ett medelsbehov av
996 000 kr.

2. Besparing enligt huvudförslaget skulle innebära en minskning med
951 OOOkr. Med hänvisning till prop. 1984/85: 1 om omorganisation av
regionmusiken och Rikskonserter hemställer Rikskonserter om undantag
från huvudförslaget.
3. Gemensamma kostnader för Rikskonscrter beräknas för ADB-rationalisering, utbyte av telefonväxlar på regionkontoren samt för personal utveckling ( + I 500 000 kr. J.
29
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4. För skolkonsert verksamheten föreslås ökade medel bl.a. för
att cngagera musikhandledare på främst förskoleområdet ( + 478 000 kr.).
5. Musik för ungdom föreslås få ytterligare medcl ( + 205 000 kr.).
6. Inom den offcntlig<i konsertverksamheten föreslås
250000kr. för ökat antal engagemang för jazzmusiker. IOOOOOkr. för en
festival meds. k. tidig musik och 180000kr. för musiksamarbete på Nordkalotten. Vidare föreslås 900000 kr. till det europeiska musikåret.
7. För informationsverksamheten föreslås ökadc medel bl.a.
för arrangörsutbildning. extra utg{1vor av utlandsbulletinen i samband med
europeiska musikåret ( + 315 000 kr.).
8. För fonogramverksamheten föreslås att de medel som Rikskonserter får från anslaget Stöd till fonogramverksamhet förs över till
Rikskonserter. Därigenom skulle hela budget- och beslutsprocessen finnas
inom Rikskonserter.

Statens kulturråd
Rikskonserters anslag föreslås öka med 2 792 000 kr. som utgör pris- och
löneomräkning. Med utgångspunkt från prop. 1984/85: I om omorganisation av regionmusiken och Rikskonscrter räknar kulturrådet med oförändrat realanslag för Rikskonserter vilket innebär ett återtagande av besparingen enligt huvudförslaget.

Föredragandens överväganden
Vid min beräkning av anslaget har jag inte kunnat ta hänsyn till kostnadsstegringen till följd av 1986 års avtal samt kostnaderna för sociala
avgifter för år 1985. Jag avser att återkomma i dessa frågor.
Riksdagen har med anledning av proposition 1984/85: I beslutat om
omorganisation av regionmusiken och Rikskonserter (KrU 1984/85: 7. rskr
53). En organisationskommittc (U 1984: 0 I) har tillsatts för att förbereda
omorganisationen av regionmusiken och Rikskonserter. Regeringen har
vidare uppdragit åt statens förhandlingsnämnd att förhandla med berörda
landstingskommuner och kommuner för att bl. a. träffa överenskommelser
med anledning av nämnda riksdagsbcslut. Med hänsyn härtill bör inte
huvudförslaget tillämpas vid beräkningen av anslaget till Rikskonserter.
Regeringen har genom beslut den 27 september 1984 uppdragit åt Rikskonserter att se över och avge förslag om inriktningen och omfattningen av
Rikskonserters fonogramutgivning. Jag räknar med att utredningsarbctet
slutförs i sådan tid att förslaget kan ingå i Rikskonserters anslagsframställning för budgetåret 1986/87.
Vid anslagsberäkningen har jag tagit hänsyn till kostnadsökningar och
till effekterna av 1984 och 1985 års löneavtal.
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När det gäller kompensation för slutna löneavtal vill jag hiinvisa till vad
jag har anfört under anslaget Bidrag till Svenska riksteatern.
För riksdagens information vill jag meddela att frågan om inrättandet av
en för~öksverksamhet med artistförmedling ben:ds inom n;gningskansliet.
Jag räknar med att aterkomma till regeringen i frågan.
Jag förordar att anslaget ökas med sammanlagt 5 284 000 kr.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Rikskonsert1·erk.rnmhc1 för budgetåret 1985/86 anvisa ett
rcservationsanslag av 51822000 kr.

F 16. Regionmusiken
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/l\6 Förslag

97988 752
96 322 ()()()

103 152000

För myndigheten gäller förordningen ( 1973: 446) med instruktion för
regionmusiken (ändrad senast 19114: 452). Enligt denna har regionmusiken
uppgifter inom både det allmänna musiklivet och försvaret. En betydande
del av regionmusikens insatser i det allmänna musiklivet sker inom ramen
för rikskonsertverksamheten. Viss kapacitet disponeras dock för direkta
lokala insatser. Verksamheten innefattar främst skolkonserter. framträdanden i föreningsliv och vid vårdanstalter m. m. samt insatser till stöd för
amatörmusiken.
Organisationen omfattar 22 musikavdelningar fördelade på åtta regioner.
På huvudorten i vai:jc region finns förutom en musikavdelning även ett
regionkansli.
1984/85

lkriiknad iindring 1985/86
Föredraganden

Region-

musiken
Personal

610

of.

of.

116502000

+16700000

+8216000

Plan
Urg(flcr

Ko,;tnader för
verksamheten
lnkomsrer

Intäkter för
verksamheten

20 180000

nf.

Nelloutgift

96322000

+16700000

+I

.~86000

+6830000
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Regionmusiken
1. Pris- och löneomriikning m. m. 9 700 000 kr.
2. Med hänvisning till prop. 1984/85: I om omorganisation av regionmusiken och Rikskonserter beräknas inte niigon besparing enligt huvudförslaget.
3. Regionmusiken utgår från i realvärde oförändrade anslag och oförändrade intiikter. Vidare räknar regionmusiken med kompensation för hyreshöjningar till följd av nya lokaler samt för eventuella avtalsenliga merkostnader for ersättningen till kapellmästart: och musiker vid ljud- och bild upptagningar.
4. Regionmusiken begär ytterligare resurser under en övergångsperiod
för att finansiera regionmusikens insatser i samband med förändringsarbetet inför regionaliseringen av regionmusiken. Vidare begär regionmusiken
medel för inventarier till de avdelningar som under vt!rbamhetsåret får
nya lokaler. ( + 7 000 000 kr.)

Statens kulturråd
Kulturrådet föreslår en ökning av anslaget med 5 779 000 kr. I rådets
förslag har besparingen om I 847 000 kr. återtagits. Kulturrådet hänvisar
till prop. 1984/85: I om omorganisation av regionmusiken och Rikskonserter och räknar med oförändrat realanslag för regionmusiken 1985/86.

Föredragandens överväganden
Jag hänvisar till vad jag har anfört under anslaget Rikskonsertverksamhet rörande den beslutade omorganisationen av regionmusiken och Rikskonserter. Jag har vid min beräkning av anslaget till regionmusiken utgått
från att huvudförslaget inte skall tillämpas.
Regionmusikens intäkter bör öka med I 386000 kr.
Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen
föreslår riksdagen
att till Regionmusiken för budgetåret 1985/86 anvisa ett förslagsanslag av 10315'.!000kr.
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F 17. Bidrag till regionala och lokala teater-, dans- och
musikinstitutioner
1983/84 utgift

191485696

1984/85 Anslag

199685 000

1985/86 Förslag

215581000

Enligt förordningen (] 974: 451) om statsbidrag till teater-. dans- och
musikinstitutioner samt regionala skådebanor far institution, som bedriver
yrkesmässig teater-. dans- eller musikverksamhet och som uppbär bidrag
från kommun eller landstingskommun. statsbidrag till kostnader för verksamheten, om regeringen förklarat institutionen berättigad till sådant.
Statsbidraget utgår i form av grund bidrag och för teater-, dans- och
musikinstitutioner även i form av tilläggsbidrag. Underlaget för beräkningen av grund bidraget utgörs av det antal grund be I opp som varje
år fastställs för institutionen eller den regionala skådebanan. Enligt beslut
av regeringen är f. n. 24 teater- och dansinstitutioner. 10 musikinstitutioner
och 7 regionala skådebanor berättigade till bidrag. Grundbeloppet för
teater- och dansinstitutioner samt för regionala skådebanor är innevarande
budgetår 139200 kr. och för musikinstitutioner 170600 kr.. varav 10355 kr.
resp. 12 700 kr. avser kostnader för lönekostnadspfllägg. För institutioner
där lönekostnadspftlägg ej skall beräknas är grund beloppet 128 800 kr.
resp. 157 900 kr. Regeringen har bemyndigat statens kulturrad att besluta
om fördelningen av grundbcloppcn på de enskilda statsbidragsberättigade
institutionerna och skådebanorna. Fördelningen skall redovisas för påföljande års riksmöte.
Bidragsunderlaget för varje institution motsvaras i första hand av de
tilldelade grundbcloppen.
Statsbidrag utgår med 55 % av bidragsunderlaget. Till nyinrättade institutioner kan efter regeringens prövning statsbidrag utgå med 60 % av
bidragsunderlaget under högst tre ar.
Teater-. dans- eller musikinstitution med regional verksamhet av viisentlig omfattning kan efter prövning av statens kulturråd få tilläggsbidrag
inom ramen för tillgängliga medel.
Under anslaget utgår vidare bidrag till nothyra och bidrag till tonsättare
m.m.

Prop. 1984/85: 100

Bilaga 10

Utbildningsdepartementet

454

Statens kulturråd
Statens kulturråd föreslår följande fördelning av statsbidraget till regionala och lokala teater-. dans- och musikinstitutioner samt till regionala
skådebanor budgetåret 1985/86.
Institution

Beslutad fördelning av antalet grundbelopp 1984/85

Föreslagen
ökning av antalet grundbclopp 1985/86

Teater- och dansinstitutioner
Borås stadsteater
Folkteatern. Gävle
Folkteatern. Göteborg
Stora teatern. Göteborg
Helsingborgs stadsteater
Upsala stadsteater
Göteborgs stadsteater
Malmö stadsteater
Stiftelsen Östergötlands länsteater
Stockholms stadsteater
Musikteatern i Värmland
Norrbottensteatern
Norrlandsoperan
Länsteatern i Dalarna
Västmanlands länsteater
Älvsborgs läns barn- och
ungdomsteater
Stiftelsen Västerbottens taltcater
Länsteatern i Blekinge
Jönköpings länsteater
Stockholms läns- och skärgårdsteater
Västernorrlands regionteater
Regionteatern i Säffle
Örebro länsteater
Stiftelsen Kronobergsteatern

51
35
64

280
68

80
191
352
154

280
21
58
34
19

35

12

29
16
14
10

42
12
38.5
25

1920,5
1

+s2 1

Varav två grundbelopp avser anställning av koreografer

Musikinstitutioner
Gävleborg~

läns orkesterförening
Göteborgs teater- och konsert AB
Malmö konserthusstiftelse
Helsingborgs konsertförening
Norrköpings orkesterförening
Oskarshamnsensemblen
Stockholms konserthusstiftelse
Upplands musikstiftelse
Västerås musiksällskap
Örebro orkesterstiftelse

57
105.5 1
85.51

56
75.5 1
18.51
170
13
19

29
629

1

+12

Varav ett halvt grundbelopp avser anställning av tonsättare/tonsiittarbeställning.

Regionala skådebanor
Stiftelsen Skådebanan i Göteborg
Skådebanan i Norrbottens län, Luleå
Stiftelsen Skådebanan i Stockholms län
Skådebanan i Södra regionen. Malmö
Skådebanan i Uppsala län
Skådebanan i Östergötland. Linköping
Skådebanan i Östergötland, Norrköping

5
3
37
5
4
4
4
62

of.
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Statens kulturråd
I. Till följd av avtalsenliga löneökningar och höjda sociala avgifter
föreslår kulturrådet en ökning med 11980000 kr.
2. För budgetåret 1985/86 föreslås ytterligare 52 nya grundbelopp för
teater- och dansinstitutioner. Av de begärda grundbeloppen
föreslås ökningarna främst för de små regionteatrarna. Vidare föreslås att
två grundbelopp används for tidsbegränsat engagemang av koreografer
(+ 3380000 kr.).
3. För musikinstitutionerna föreslås en ökning av 12 grundbelopp ( + 970000 kr.J.
4. För att främja bl. a. uppförande av ny svensk musik föreslås en ökning
med 500000 kr. Vidare har en promemoria om tonsättarnas villkor övcrliimnats från statens kulturråd.
5. Jönköpings kommun har ansökt om 13,5 grundbelopp för Jönköpings
Orkester- och kammarmusikförening.
6. Hallands länstcatcrförening och Jämtlands länsteaterförening har i
särskilda skrivelser anhållit om medel för sin barn- och ungdomsteaterverksamhet, som ersättning for att länen saknar regionteatrar.
7. Kulturrådet har i en särskild skrivelse redogjort för diskussioner som
förts med Värmlands läns landsting och Säffle kommun angående ett
samarbete mellan Musikteatern i Värmland och regionteatern i Säffle.
Kulturrådet avser att återkomma i anslagsframstiillningen för budgetåret
1986/87 när det gäller musikteaterverksamhcten i Värmland grundad på ett
viintat samarbetsavtal mellan de båda teatrarna.

Föredragandens överväganden
Vissa regionala teaterinstitutioner har f. n. ett lågt antal grundbelopp.
Kulturrådet har i olika sammanhang framfört att det är önskvärt alt en
regional teater- och dansinstitution har minst 35 grundbelopp. För att ge
kulturrådet möjlighet att öka antalet grundbelopp för vissa av de små
regionala teater- och dansinstitutioncrna har jag beräknat ytterligare 28
grundbclopjJ för sådana institutioner. Jag har därvid utgått ifrån att det
regionala tilläggsbidragct kommer att minska och till viss del omvandlas till
grundbclopp.
Jag är f. n. inte beredd att föreslå någon förändring av antalet grundbelopp för musikinstitutioner.
Vid min beräkning av medelsbehovet har jag utgått från ett preliminärt
beräknat grundbelopp av 139 200 kr. för teater- och dansinstitutioner där
lönekostnadspålägg skall beräknas. För de institutioner där lönekostnadspålägg inte skall beräknas och för regionala skådebanor är grundheloppet
preliminärt beräknat till 128 800 kr. För musikinstitutioner där lönekostnadspålägg skall beräknas är grundheloppet preliminärt 170600 kr. och för
institutioner där sådant pålägg inte skall beräknas preliminärt 157900 kr.
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Regeringen har tidigare i särskild ordning tilldelat Hallands- och Jämtlands länsteaterföreningar medel för försök med regional teaterverksamhet
främst för barn och ungdom. Jag beräknar nu under detta anslag 380000 kr.
för fortsatt verksamhet med barn- och ungdomsteater i Hallands- och
Jämtlands län. Jag har diirvid räknat med att 180000 kr. skall tillfalla
Hallands län och 200000 kr. Jämtlands län.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Bidrag till rcf;:ionala och lokala teater-, dans- och musikinstitutioner för budgetåret 1985/86 anvisa ett förslagsanslag av
215 581 000 kr.

F 18. Bidrag till fria teater-, dans- och musikgrupper
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

24917 462
27 500000
28 325 000

Reservation

141 l

Enligt förordningen ( 1974: 452) om statsbidrag till teater-, dans- och
musikverksamhet i mindre ensembler och fria grupper utgår bidrag till
ensemble eller grupp som bedriver sin verksamhet i yrkesmässiga former
eller under liknande förhållanden.

Statens kulturråd
I. Kompensation för pris- och löneökningar 1650000 kr.
2. Kulturrådet föreslår en ökning med 3 milj. kr. för teater- och dansgrupper. Kulturrådet anser att statsbidraget till de fria teater- och dansgrupperna under en treårsperiod bör öka med 9 milj. kr. Inonl den ramen är
det enligt rådet möjligt att finna lösningar på frågor som kan för~ättra
gruppernas situation.
3. När det gäller musikgrupper har kulturrådet valt att föreslå en ökning
till arrangerande föreningar under anslaget Vissa bidrag till teater-, dansoch musikverksamhet.

Föredragandens överväganden
Ökningen för nästa budgetär, som främst bör gå till teater- och dansgrupperna. hör uppgå till 825 000 kr. Anslaget uppgår därmed till 28 325 000 kr.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Bidrag till fria teater-. dans och musikf;rupper för budgetåret
1985/86 anvisa ett reservationsanslag av 28 325 000 kr.
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F 19. Bidrag till Musikaliska akademien
1983/84 utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

I 541 500
1589000
1637000

Musikaliska akademien skall enligt sina av regeringen den 17 juni 1982
fastställda stadgar främja tonkonsten och vårda musiklivet. Akademien
skall även följa utvecklingen inom det svenska och internationella musiklivet. ta initiativ som främjar den svenska musikkulturen och inom musikens
områden stödja konstnärligt utvecklingsarbete m. m.

Musikaliska akademien
Akademien begär en ökning av anslaget med I 103 000 kr., varav 474 000
kr. avser ökade lokalkostnader inkl. lokalvård och 245 000 kr. ökade lönekostnader.

Statens kulturråd
Kulturrådet föreslår en ökning av bidraget med 508 000 kr., varav 95 000
kr. avser kompensation för pris- och löneökningar och 413 000 kr. bidrag
till bl. a. ökade lokalkostnader.

Föredragandens överväganden
Anslaget bör föras upp med J 637000 kr.
Jag tar upp frågan om bidrag till akademien för utgivning av en musikhistorisk skivantologi under anslaget Stöd till fonogramverksamhet.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Bidrag till Musikaliska akademien för budgetåret 1985/86
anvisa ett anslag av I 637 000 kr.
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F 20. Vissa bidrag till teater-. dans- och musikverksamhet
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1984/85 Förslag

Reservation

10786206
9893000
10350000
1984/85

Beräknad iindring 1985/86
Statens
kulturråd

I. Stiftelsen Ribskåd.:banan for verksamheten
2. Stiftelsen Drottningholms
teatermuseum for föreställnings verksamheten
3. Stiftelsen Elektronmusikstudion !EMS) för
verksamheten
4. Stiftelsen Internationella Vadstena-akademien för kurs- och
föreställnings verksamheten
5. Arrangerande musikföreningar
6. Svenska tonsättares
internationella musikbvrå
(STIM) för informatio~s
verksamhet om svensk
musik

44300

1188000

Föredragandcn

71000

+ 20000

2 2ti9000

-

208000

+ 68000

1748000

+ 505000

+220 000

22000

+ 20000

+ 713000

+100000

46000

+ 29000

+1149000

+457000

3ti7000
3 554 000

767 000

9893000

+

+

Statens kulturråd
Kulturrådet föreslår att varje anslagspost räknas upp med 6% som
kompensation för pris- och löneökningar. Detta motsvarar en ökning av
anslaget med 574 000 kr. Under vissa anslags poster redogörs för övriga
förslag.
2. Stiftelsen Drottningholms teatermuseum för föres t ä 11 ni n g s verksamheten. Kulturrådet hänvisar till kulturutskottets
uttalande (KrU 1983/84: 18) att de ökade medlen för föreställningsverksamhetcn budgetåret 1984/85 inte bör tas till intäkt för att staten är beredd
att öka sitt ansvarstagande i förhållande till Stockholms kommun. och
föreslår, i avvaktan på förhandlingar mellan staten, Stockholms kommun
och Stockholms läns landsting, att anslagsposlen utöver prisomräkningen
minskas med 325 000 kr. för all därigenom återgå till tidigare anslagsnivå.
3. Kulturrådet föreslår en ökning av bidraget till Stift c Isen E I ekt ron musikstudion <EMS) med 400000 kr., varav 160000 kr. avser
ökade lokalkostnader i samband med flyttning och 240000 kr. personalförstärkning.
5. Kulturrådet förcslar att bidraget till arrangerande musikföreningar ökas med 500000 kr. för att stödja regionala satsningar.
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Föredragandens överväganden
Jag har beräknat en ökning av bidraget till Stiftelsen Elektronmusik.studion med 220000 kr. bl. a. som kompensation för ökade hyreskostnader i
samband med flyttning till nya lokaler.
Med hänvisning i övrigt till sammanstiillningcn hemstiiller jag att regeringen föreslår riksdagen
att till Vissa bidrag till tl'afer-, dans- och m11.1·ik1·crkswnhct för
budgetåret 1985/86 anvisa ett reservationsanslag av 10350000 kr.

F 21. Stöd till fonogramverksamhet
1983/84 utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

Reservation

6756517
7600000
7 679000

4000167

Från anslaget utgår stöd enligt förordningen ( 1982: 505) om statsbidrag
för framställning och utgivning av fonogram. Fr. o. m. budgetåret 1983/84
lämnas inom ramen för detta stöd även bidrag till Rikskonserters fonogramproduktion. Under anslaget finns också medel till regeringens disposition för vissa informations- och distributionsåtgärder m. m. Bidrag utgår
vidare till Musikaliska akademien för utgivning av den musikhistoriska
fonogramantologin Musica Sveeiae.
1984/85

Beräknad ändring 1985/86
Statens kullllrrad resp.
Musikaliska
akademiens
styrelse

I. Stöd till fonogramproduktion
Vissa informationsoch distributionsåtgärder m. m.
~. Stöd till utgivning
av en musikhistorisk
fonogramantologi

,

4 785 000

+ 287000

I :'iOOOOO

Före<lraganden

}

of.

1315000

+ 935000

+79000

7600000

+1222000

+79000

Statens kulturråd
Kulturrådet föreslår att anslagsposten Stöd t i 11 fonogram p rod u k tio n höjs med 287 000 kr., motsvarande prisomräkning. Vidare begär
kulturrådet att av anslagsposten få disponera 15 % för utrustningsbidrag
och 230000 kr. för administration av stödet. inbegripet en utvecklad kontakt med producenterna.
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Musikaliska akademiens styrelse

Styrelsen har på regeringens uppdrag lagt fram en reviderad utgivningsplan för den musikhistoriska fonogramantologin Musiea Sveciae. Planen omfattar ca 160 LP-skivor och förutsätter en utgivningstakt
om 15 LP-skivor per år om projektet skall kunna fullföljas inom tio år.
Styrelsen begär för nästa budgetår en höjning av bidraget med 935 000 kr.
för alt kunna öka utgivningen från 10 till 15 LP-skivor.

Föredragandens överväganden

För innevarande budgetår har regeringen riksdagens bemyndigande att
dispom:ra ett samlat belopp om 6 285 000 kr. för stöd till produktion och
distributiL1n av fonogram. Av detta belopp har regeringen tilldelat statens
kulturråd 4 785 000 kr. för stöd till fonogramproduktion medan återstående
1.5 milj. kr. står till regeringens disposition för vissa informations- och
distributionsåtgärder m. m. Av nämnda dispositionsmedel har regeringen
tilldelat Grammofonleverantörernas förening ett bidrag av 160000 kr. för
att säkerställa utgivningen budgetåret 1984/85 av föreningens katalog över i
Sverige lagerförda fonogram, den s. k. GLF-katalogen. Frägan om eventuella övrig<1 insatser för fonogramdistributionen är alltjämt under beredning.
Det hör därför även under nästa budgetår ankomma på regeringen att, mot
bakgrund av utvecklingen på distributionssidan. fördela medel mellan produktionsstöd och stöd till distributions- och informationsåtgärder inom en
samlad ram.
För fonogramantologin Musica Svcciae beräknar jag, utöver prisomräkning. en ökning av stödet med 40000 kr. för presentation av antologin
utomlands. Jag är inte beredd att förorda någon ökning av stödet i syfte att
medge en större årlig utgivning än som förutsatts i föregående budgetproposition (prop. 1983/84: 100 bil. 10 s. 327). Självfallet är Musikaliska akademien oförhindrad att genom uppgörelser om ökade insatser från de i
antologin medverkande skivbolagen eller på annat sätt öka den årliga
utgivningen.
Anslaget bör för nästa hudgetår föras upp med 7 6 79 000 kr.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Stöd till fonogramverksamhet för hudgetåret 1985/86 anvisa
ett reservationsanslag av 7 679 000 kr.
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Bildkonst
F 22. Statens konstråd
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag

1983 589
2 210000

1985/86 Förslag

2 337000

Enligt sin
1984: 31 och
konstnärliga
myndigheter

instruktion (1965: 746, omtryckt 1976: 502. ändrad senast
753) har statens konstråd till uppgift att genom förvärv av
arbeten till statens byggnader och andra lokaler för statliga
verka för att konstnärliga värden införlivas med samhällsmil-

jön.

1984/85

Beräknad ändring 1985/86
Statens
konstråd

Personal

6,5

+I

Föredraganden
of.

Anslag
Förvaltningskostnader
!därav lönekostnader)
Lokalkostnader

1

1673000
(1106000)
537000

+354000
(+ 147000)
+ 43000

+ 84000
( + 322 000) 1
+ 43000

2210000

+397000

+127000

Inkl. löner till lokalvårdare

Statens konstråd
I. Pris- och löneomräkning m. m. 162 000 kr.
2. En besparing enligt huvudförslaget innebär enligt konstrådet att informations verksamheten drabbas hårt. En fortsatt nedskärning innebär att
denna verksamhet inte kan fullgöras på ett meningsfullt sätt.
3. Rådet begär medel för en ny tjänst för informationsfrågor (+ 130000
kr.).

4. För att kunna öka antalet sammanträden begärs 15 000 kr. och för
ökad informationsverksamhet begärs 90 000 kr.

Statens kulturråd
Kulturrådet föreslftr en ökning av anslaget med 223 000 kr. utöver kompensation för pris- och löneutvecklingen. Ökningen avser en förstärkning
av informationsverksamheten samt inrättande av en assistenttjiinst. I rådets förslag ingår att besparingen 47 000 kr. återtas.
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Föredragandens överväganden
Huvudförslaget innebär en minskning av anslaget med 47 000 kr. Mitt
förslag innebär att anslaget minskas med 23 000 kr. Denna besparing bör
kunna tas ut i enlighet med konstrådets förslag.
Jag vill erinra om vad jag har anfört i inkdningen om statens konstråds
medverkan i arbetet med att föra ut kulturvcrksamheten på arbetsplatserna.
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till
2337000 kr.
Jag hemställer att regeringen föresHlr riksdagen
att till Statens konstråd för budgetåret 1985/86 anvisa ett förslagsanslag av 2 337 000 kr.

F 23. Förvärv av konst för statens byggnader m. m.
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

16923 718
26000000
26520000

Reservation

224057

Från anslaget bekostas sådana förvärv av konst till statens byggnader
och andra lokaler för statliga myndigheter som beslutas av statens konstråd. Förvärven kan avse dels konst som särskilt beställts i anslutning till
olika byggnader. dels stafflikonst. skulptur. grafik. konsthantverk m. m.
Till dessa ;i.ndamål har för budgetåret 1984/85 anvisats 22 950000 kr. Utöver beställningar som är möjliga inom anslagets ram får konstrådet innevarande budgetår beställa konst intill ett belopp av högst 6.8 milj. kr. för
betalning under följande budgetfir. Under budgetåret 1984/85 disponerar
konstrådet 545 000 kr. under detta anslag för beställningar hos Föreningen
Handarbetets vänner.
Från anslaget utgår vidare bidrag med sammanlagt 3 050 000 kr. för
konstinköp till folkparker. folkets hus. bygdegårdar och nykterhetsorganisationcrnas samlingslokaler. För budgetåret 1984/85 har bidrag utgått med
I 075 000 kr. till Folkparkernas centralorganisation och med 1975000 kr.
till Samlingslokalorganisationernas samarbetskommitte att fördelas mellan
allmänm1 samlingslokaler inom Folkets husföreningarnas riksorganisation.
Bygdegårdarnas riksförbund och Riksföreningen Vara g<irdar.

Statens konstråd
Konstrfidets anslagsframställning avser endast de medel som konstrådet
disponerar.
I. Konstrådet föreslar att anslagsposten för konstnärlig utsmyckning av
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nya statliga hyggnader skall hestämmas till en procent av aktuella byggnadsinvesteringar.
2. För konstnärlig utsmyckning i befintliga statliga byggnader hegär
konstrådet en ökning med 6 milj. kr.
3. Utöver de heställningar som blir möjliga inom anslagets ram hör
konstrådet få beställa konst till ett belopp av 9,5 milj. kr. för betalning
under följande budgetår.

Statens kulturråd
Kulturrådet föreslår en ökning av anslaget med I 560 000 kr. som kompensation för kostnadsutvecklingen. Av ökningen avser 1377000 kr. förvärv för statens byggnader och 183 000 kr. förviirv till samlingslokalhållande organisationer.

Föredragandens överväganden
Anslaget bör föras upp med 26 520 000 kr. För statens konstråds inköp
har jag beräknat 23 410 000 kr. Konstrådet bör enligt samma principer som
gäller för innevarande budgetår medges att utöver beställningar som blir
möjliga inom anslagets ram beställa konst till ett belopp av högst 6,8 milj.
kr. för betalning under följande budge1år.
Föreningen Handarbetets vänner bör tillförsäkras stöd genom att ett
visst belopp av de medel för konstinköp som statens konstrad disponerar
används för beställningar hos Handarbetets vänner.
Bidraget för konstförvärv till samlingslokaler och folkparker beräknar
jag till 3 110 000 kr.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att
I. godkänna vad jag har anfört om beställningar av kons! som
föranleder utgifter under senare budgetår än budgetåret 1985/86,
2. till Fiin•iin-

ai·

konst för starrns byf{gnada 111. 111. för budgetåret

1985/86 anvisa ett reservationsanslag av 26520000 kr.

F 24. Bidrag till Akademien för de fria konsterna
1983/84 Utgift

1 105000

1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

1 138000
1172000

Akademien för de fria konsterna har till uppgift att inom Sverige friimja
utvecklingen av målar-, bildhuggar- och byggnadskonsten och övriga till
den bildande konsten hänförliga konstarter samt att yttra sig i frågor som
hör till akademiens verksamhetsområde.

Prop. 1984/85: 100

Bilaga 10

Utbildningsdepartementet

464

Akademien för de fria konsterna
Akademien begär en ökning av anslaget med totalt 181 OOOkr., varav
81 000 kr. utgör kompensation för pris- och löneökningar och 100 000 kr.
engångsbidrag för

re~taurering

av konstsamlingen.

Statens kulturråd
Kulturrådet föreslår en anslagsökning med 148 000 kr.. varav 68 000 kr.
utgör kompensation för pris- och l0neomräkningar och 80000 kr. förstärkning av anslaget för att bibehålla bas verksamheten. Därutöver föreslås ett
engångsbidrag om 50000 kr. för restaurering av konstsamlingen.

Föredragandens överväganden
Anslaget bör föras upp med I I 72 000 kr. Jag hemställer att regeringen
föreslår riksdagen
att till Bidrag till Akademien för de fria konsterna för budgetåret
1985/86 anvisa ett anslag av I 172000 kr.

F 25. Vissa bidrag till bildkonst
1983/84 Utgift

6939000

1984/85 Anslag

7423000

1985/86 Förslag

7789000

Reservation

Från anslaget utgår verksamhetsbidrag till vissa organisationer med
uppgifter inom konstbildning och konstförmedling samt formgivning.
1984/85

Beräknad ändring 1985/86
Statens
kulturråd

Föredraganden

I. Konstfrämjandet
2. Sveriges konstföre-

4575 000

+ 825000

+177000

ningars riksförbund

I 080000
231 000

+ 485 000
+ 244000

+ 32000
+ 8000

30000
896000

+ 20000
+ 354000

of.
+ 130000

106000
425 000

+
6000
+ 626000

+

3. Grafiska sällskapet
4. Föreningen för nu-

tida svc::nskt silver
föreningen Svensk form
6. Föreningen Handarbetets
vänner
7. Konsthantvcrkskooperativ
8. Eskilstuna kommun för
svenskt barnbildarkiv

5.

80000
7423000

4000

of.

165000

+ 15000

+2725000

+366000

+
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Statens kulturråd
Kulturrådet föreslår att varje an slagspost riiknas upp med h "{ som
kompensation för pris- och löneökningar. Detta motsvarar en ökning av
anslaget med totalt 447 000 kr. Under vissa anslagsposter redogörs för
övriga förslag.
I. Kulturrådet föreslår att bidraget till Konstfrämjandet ökar med
550000 kr. för förstärkt konstnärlig ledning och vidgat konstpedagogiskt
arbete.
2. Kulturrådet föreslår att bidraget till Sveriges konst fö rc ningar~ riksförbund ökar med 420000 kr. för utökad tjänst ~om
konstpedagog, kompensation för eftersläpning samt utökad verksamhet.
3. Kulturrådet föreslår en ökning av bidraget till Grafiska sällskapet med 230000 kr. avseende förstärkt verksamhet.
4. Kulturrådet föreslår en ökning av bidraget till Föreningen för
nu t i cl a svenskt si Iver med 18 000 kr. avseende utökad verksamhet.
5. Kulturrådet föreslår en ökning av bidraget till Föreningen
Svensk form med 300 000 kr. för ökad verksamhet inkl. ökat stöd till
Form Design Center i Malmö.
7. Kulturrådet föreslår en ökning av bidraget till konst hantverkskooperativ med 600 000 kr. för ökad verksamhet.
8. Kulturrådet föreslar en ökning av bidraget till Eskilstuna kommun för
Svenskt ba.rnbildarkiv med 160000 kr. motsvarande medel för en
tjänst.

Föredragandens överväganden
Statens industriverk och Föreningen Svensk form har den 22 februari
1984 träffat avtal om att som huvudmän driva ett Design Center i Stockholm. Enligt vad jag har erfarit kommer verksamheten att starta under år
1985. För att stödja verksamheten i ett nytt Design Center föreslår jag att
100000 kr. förs över från anslaget Bidrag till särskilda kulturella ändamål
och beräknas under detta anslag.
Frågan om utställningsersättning till konstnärer hereds i regeringskansliet bl. a. genom kontakter med berörda intressenter.
Med hänvisning i övrigt till sammanställningen hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen
att till Vissa hidraf: till hildkonst för budgetåret 1985/86 anvisa ett
reservationsanslag av 7 789000 kr.

30
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Arkiv
F 26. Riksarkivet och tandsarkiven
1983/84 utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

59505 995
63 187 000
7'2440000

Riksarkivet är central förvaltningsmyndighet för arkivfrågor och chefsmyndighet för landsarkiven. De sju landsarkiven i Uppsala. Vadstena.
Visby. Lund. Göteborg, Hiirnösand och Östersund är regionala arkivmyndigheter. I arkivmyndigheternas uppgifter ingår att vara arkivdepåer och
att understödja forskning.
Inom Stockholm fullgörs landsarkivfunktionen av Stockholms stadsarkiv och inom Malmö av Malmö stadsarkiv.
För riksarkivet gäller förordningen ( 1977: 553) med instruktion för riksarkivet (ändrad senast 1984: 461) och för landsarkiven förordningen
(1965: 743) med instruktion för landsarkiven.
1984/85

Personal

Beräknad ändring 1985/86
Riksarkivet

Föredraganden

184,5

of.

of.

32 864000
<29273000)
26 104 000

+2 367000
(+ 1565000)
+6627000

+ 1867000
( + 2 904 OOl))'

Anslag
Uti;ifier

Förvaltningskostnader
(diirav lönekostnader)
Lokalkostnader
Riksarkivets nämnd
för enskilda arkiv
Yis~a transportkostnader m. m.
Stockholms stadsarkiv
Sarskilda projektinsatser
Svensk arkivinformation
i Ramsele m. m.

Inkomster
Publikations-,
reproduktions- och
konsultverksamheten
Nettoutgift
1

Inkl. löner till lokalvårdare

-'-6 332 000

832 000

+

116000

+ 164000

+ 164000

2416000

of.

+ 129000

605 000

+ 643000

+ 692000

700000

+ 42000

+

63637000

+9923000

+9298000

450000
63187 000

+

80000

24000

+9899000

+

+

77000

37000

45000

+9253000
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Riksarkivet
I. Pris- och löneomräkning 9 686 000 kr.

2. Riksarkivet föreslflr att ett belopp motsvarande den beräknade besparingen enligt ett modifierat huvudförslag återförs till anslaget för ytterligare
engångsinsatser i form av särskilda arkivprojekt ( + 605 000 kr. I. Uesparingarna åstadkoms genom partiell avveckling av förhyrda kontorslokaler
samt genom vakantsättning av tjänster.
3. Riksarkivet föreslår att engångsanvisningarna om 60000 kr. för inredning och utrustning m. m. samt 400000 kr. för anskaffning av brukskopior
av mikrofilmade kyrkoskrivningshandlingar förnyas. För det senare ändamålet föreslår riksarkivet att ytterligare 500000 kr. anslas.

l<'öredragandens överväganden
Riksarkivet har föreslagit att sådana särskilda arkivprojekt hos ett antal
myndigheter vilka inletts under innevarande budgetär skall fortsätta även
under budgetåret 1985/86. Jag har för detta ändamål beräknat en omföring
inom anslagets ram av ett belopp om 660000 kr.. vilket motsvarar en
begränsad tillämpning av huvudförslaget i enlighet med riksarkivets förslag. Jag har funnit att dessa projekt. som syftar till en bättre arkivordning
och utökad gallringsverksamhet i statsförvaltningen och därmed till rationaliseringsvinster. väl överensstämmer med regeringens intentioner om
tillämpning av huvudförslaget över en flerårsperiod. Innevarande budgetår
bör räknas som det första i en treårsperiod. Det ankommer på riksarkivet
att i anslagsframställningen för budgetåret 1986/87 redovisa dels effekterna
av projektarbetet. dels konsekvenserna av en samlad tillämpning av huvudförslaget för den aktuella treårsperioden i enlighet med regeringens
budgetanvisningar.
Jag har för inredning och utrustning m. m. hos arkivmyndigheterna samt
för anskaffning av brukskopior av mikrofilmade kyrkoskrivningshandlingar beräknat en engangsanvisning om 475 000 kr. Medlen har bcräkr.ats
under anslaget Bidrag till särskilda kulturella ändamål.
Med hänvisning till vad jag har anfört och i övrigt till sammanställningen
hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen
att till Riksarkivet nch land.rnrkivcn för budgetåret 1985/86 anvisa
ett förslagsanslag av 72440000 kr.

Ortnamns värde och ''ård

Inledning
Ar 1980 bemyndigade regeringen chefen för utbildningsdepartementct
att tilhätta en Särskild Utredare I (U 198(): 02) för att Utreda frågor rörande
ortnamns verksamheten i riket m. m.
1

F. d. riksarkivarien Akc Kromnow.
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Utredaren avlämnade den 17 september 1982 hetänkandet (SOU
1982: 45) Ortnamns värde och värd. En sammanfattning av betiinkandet
hör fogas till protokollet i detta ärende som hilaga JO. I 3.
En förteckning över remissinstanserna och en sammanställning av remissyttrandena bör fogas till protokollet i detta ärende som hilaga 10.14.
Riksförbundet för hembygdsvård har kommit in med en skrivelse som
bl. a. kräver att postens adresseringssystcm anpassas till individens önskemål och att ort- och bynamn bevaras och görs kända.
Svenska Tornedalingarnas riksförbund har kommit in med en skrivelse
ang{1cnde översyn av användningen av de tornedalsfinska och samiska
ortnamnen i officiella funktioner samt en anhållan om principbeslut att
ortnamn på fler än ett språk fftr användas i officiella funktioner.
Därutöver har en skrivelse kommit in från Nordiska samcrådet den 9
april 1984 angående vägskyltars namn i Kirunatrakten. Yttranden över
skrivelsen har avgetts av vägverket den 9 augusti, statens lantmäteriverk
den 13 september och ortnamnsarkivet i Uppsala den 24 september varefter Samerådet kommit in med en skrivelse.

Föredragandens öven·äganden
Bokgrund
Bakgrunden till behovet att se över ortnamns verksamheten är att frågor
om ortnamn aktualiseras i många skilda sammanhang. De kulturhistoriska
intressena att bevara ortnamnen och därigenom vidmakthålla kunskap om
och förståelse för den historiska utvecklingen av kolonisation och bebyggelse kommer ibland i konflikt med det behov av namngivning som skapas
hl. a. av dagens administrativa utveckling. De problem som uppkommer i
dessa sammanhang försväras i viss mån av att det i stor utsträckning
saknas allmänt godtagna riktlinjer för ortnamnssättning och av att bcslutsbefogenhcterna är splittrade.
Jag vill först framhålla att flertalet av de åtgärder som utredningen
föreslagit kan vidtas av regeringen eller av myndigheterna utan godkännande av riksdagen. Jag anser ändå att förslagen är av så stor principiell
vikt att regeringen hör hereda riksdagen tillfälle att ta del av vad som enligt
min mening bör vara vägledande för ortnamnsverksamheten.

Ortnamns/ag m. m.
För att tillgodose samhällets behov av en ändamålsenlig och vårdad
ortnamnsgivning och skapa klarhet i och en lämplig samordning av beslutshefogenheterna har utredningen i enlighet med sina direktiv lagt fram ett
lagförslag som avser att reglera den offentliga ortnamnsverksamheten.
Utredningen har också föreslagit att kungörelsen (1927: 380) angående
stavning av ortnamn i officiella handlingar skall upphöra om den föreslagna
ortnamnslagen träder i kraft.
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Jag vill i detta sammanhang först framhålla att det är av stort kulturhistoriskt och socialt värde att de nedärvda ortnamnen vårdas och bevaras
och att ny namngivning sker så att kulturarvet skyddas.
Många människor är för sin hemkänsla och trivsel starkt beroende av de
upplevelser som den omgivande miljön kan ge. I det sammanhanget är
ortnamnen en viktig del av vår geografiska och kulturella miljö och som
kan ge oss kunskap om de förändringar som samhället under lång tid
genomgått. Ortnamnen är därför enligt min mening en mycket viktig del av
vårt kulturarv.
Jag delar den uppfattning som förts fram av många remissinstanser att
utredningen på ett mycket förtjänstfullt sätt belyst de frf1gcställningar och
problem som är förknippade med ort namnsfrågorna. Även jag finner i
huvudsak utredningens bedömningar och förslag väl avvägda. Jag är dock
av den uppfattningen att de problem som utredningen diskuterar inte löses
häst genom lagstiftning. Utredningens lagförslag anger bl. a. vissa riktlinjer
för ortnamnsskicket. Regler för ortnamnsgivning, som måste ske genom
lämpliga avvägningar mellan språkvetenskapliga. kulturhistoriska och administrativa aspekter, måste dock med nödvändighet vara mycket allmänt
hållna och ger därför knappast en sådan vägledning som är önskvärd.
Enligt min mening bör man i stor usträckning kunna lösa problem som
uppstår i samband med ortnamnsfrågorna genom att utöka och fördjupa
samarbetet mellan olika av ortnamnsverksamhcten berörda parter och
intressenter. Jag vill i detta sammanhang också erinra om att regeringen
allmänt strävar mot att förenkla och avreglera olika samhällsverksamheter
och att ny lagstiftning inte bör införas om det inte finns ett klart dokumenterat behov. Enligt min mening bör någon särskild ortnamn slag mot denna
bakgrund inte införas.
I kungörelsen angående stavning av ortnamn i officiella handlingar föreskrivs att grunderna i åttonde upplagan av Svenska akademiens ordlista
skall följas vid stavning av ortnamn i handlingar som upprättas hos regering och statliga myndigheter. Mot bakgrund av att jag inte är beredd att
föreslå en särskild ortnamnslag bör nu övervägas vad som bör ske med
1927 års kungörelse. Enligt min mening är behovet av en sådan särskild
stavningsföreskrift för statliga myndigheter i dag ringa. Jag anser därför att
kungörelsen hör upphävas. Det ankommer på regeringen att besluta om
sådant upphävande. Jag har i denna fråga samrått med chefen för justitiedepartementet.
Principer och mål fiir en ROd ort namnspolitik

Utredningen diskuterar ingående principer och mfö för samhällets ortnamnspolitik. Utredningen anser att en imdamålsenlig ortnamnsgivning
skall medföra ett ortnamnsskick. där stavningen är enhetlig och de enskilda namnen har en klar syftning. Vårdad ortnamnsgivning innebär enligt
utredningen att namngivning sker med beaktande av kulturhistoriska och
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sociala aspekter samt gällande språkriktighetsregler. Jag delar. liksom
remissinstanserna. dessa synpunkter.
Ortnamn bör vara funktionella. Det innebär att de bör vara spr{1kligt
korrekta. lätthanterliga och identifierande. Dessa krav tillgodoses i allmiinhet av redan befintliga namn. Det är också viktigt att de tillgodoses vid ny
namngivning. Det svenska riksspråket bör ligga till grund för stavning av
svenska ortnamn i alla officiella sammanhang. Ett sådant synsätt utesluter
inte att en avvägning mellan riksspråk och dialekt måste göras i åtskilliga
fall. Från kulturhistoriska utgångspunkter är det viktigt att slå vakt om
existerande ortnamn och att ta hänsyn till det lokala och regionala namnskicket vid ny namngivning. Olika stavningsprinciper korsar varandra i
Svenska akademiens ordlista. Ett val måste i många fall träffas mellan de
olika principerna. Jag kommer senare att förorda att ett särskilt ortnamnsriid inrättas. Det bör vara en viktig uppgift för ett sådant råd att närmare
utveckla och avväga principerna och målen för en god ortnamnspolitik.
Statli1-: ort1wmn.1Terksamhct

Inom den statliga ortnamnsverksamheten är beslutsbefogenheterna
spridda på ett flertal olika myndigheter. Mot denna bakgrund föreligger
vissa samordningsbehov. Avsikten är att få till stånd en i huvudsak enhetlig tillämpning hos de myndigheter som har att ta ställning till ortnamnsfrågor. Jag delar dock utredningens uppfattning att det inte finns tillräckliga
skäl att överväga några genomgripande förändringar i heslutshefogenheterna utan att det snarare gäller att finna lämpliga samarhetsformer.
Statens lantmäteriverk (LMVJ intar en särställning i fråga om ortnamnsverksamheten. LMV har hl. a. befogenhet att besluta i ortnamnsfrågor i
den mån sådan heslutsbefogenhet inte tillkommer annan. LMV bedriver
också en omfattande ortnamnsverksamhet genom framställningen av de
allmänna kartorna. Myndigheten har därigenom en bred erfarenhet av
ortnamnsfrågor. För att åstadkomma en bättre enhetlighet och samordning
i ort namns verksamheten förordar jag att LMV ges en allmänt samordnande uppgift när det gäller ortnamnsfrågorna. Jag återkommer strax till de
organisatoriska konsekvenserna av mitt förslag. LMV skall självfallet.
liksom hittills. samråda om ortnamnsfrågorna med dialekt- och ortnamnsarkiven samt svenskt visarkiv (DOV AJ och riksantikvarieämbetet \RAÄ).
LMV hör också svara för samordningen i enskilda ortnamnsärenden.
Jag delar utredningens uppfattning att detta bör ske genom att LMV träffar
överenskommelser med berörda statliga organ beträffande formerna för
denna samordning. Förslaget ger enligt min mening LMV möjlighet till
överblick över ortnamnsfrågorna utan att detta fråntar berörda myndigheter de befogenheter de nu har.
I instruktionen för postvcrket. televerket och statens jiirnvägar föreskrivs bl. a. att verken skall samråda med varandra i namngivningsfrågor.
Av olika skäl framstår detta samråd numera som mindre viiscntligt jämfört
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med behovet av ett samråd med berörd kommun. Detta ömsesidiga obligatoriska samräd bör därför ersättas av ett samråd med berörd kommun.
Sjöfartsverket, luftfartsverket, byggnadsstyrelsen och vattenfallsverket
fa~tställer f. n. namn enligt praxis. Även dessa myndigheter bör i förekom-

mande fall samråda med berörda kommuner.
Det ankommer på regeringen att besluta om nödvändiga instruktionsändringar m. m. med anledning av vad jag anfört om samr{tdsskyldigheten.
Allmänna kartor spelar en väsentlig roll som ortnamnsförmedlare och
har en grnndWggande betydelse för ortnamnsvården. Jag vill som exempel
nämna att den ekonomiska kartan innehåller ca 1 miljon granskade ortnamn. Jag anser i likhet med utredningen att det finns starka skiil för att de
namnformer som återfinns på de allmänna kartorna bör användas i all
offentlig verksamhet. t. ex. på vägverkets vägmärken, på sjöfarts verkets
sjökort, i postadresser samt i skrivelser från myndigheter och kommunala
organ. Det är således min uppfattning att kartornas namn bör vara normerande för annan namnsältning och i tillämpliga fall vid ny namngivning. Jag
utgår också ifrån att även t. ex. enskilda kartproducenter kommer att
använda de allmänna kartornas namn och namnformer. Sjöfarts verket har
tagit upp speciella problem vad gäller ändringar av namn på sjökort i
förhållande till sjösäkerhetsaspekter m. m. Verkets synpunkter bör beaktas på så sätt att en övergång till användning av de allmänna kartornas
namn får ske vid nyutgivning av sjökort. Om särskilda skäl föreligger med
hänsyn till sjösäkerhetsfrågorna. bör sjöfartsverket och LMY kunna komma överens om undantag från principen om de allmänna kartornas normerande roll.
Ortnamnsutredningen har också behandlat frågor om rätten att ta initiativ och i övrigt delta i förfarandet vid namnsättning samt regler om överklagande. Slutsatsen är att det i stort är möjligt att hantera procedur- och
överklagandefrågor med ledning av gällande författningsbestämmelser. De
problem som finns när det gäller t. ex. att i vissa sammanhang avgränsa
kretsen av dem som bör anses som sakägare och följaktligen ha talerätt,
synes enligt utredningen inte vara värre än att de kan lösas inom ramen för
gällande bestämmelser. Jag kan helt instämma i utredningens bedömning
på dessa punkter.
Till skillnad fr{in utredningen anser jag att man inte bör iindra på möjligheterna att överklaga LMY:s beslut vad gäller traktnamnsärenden enligt

*

17 fastighetsregisterkungörelsen (1974: 1059, omtryckt 1979: 11) eller beslut och åtgärder i vissa ortnamnsfrågor enligt lantmäteriinstruktionen
(] 974: 336. ändrad senast 1984: 430). Det rör sig om fä ärenden varje år,
vilka samtidigt kan vara av stor principiell betydelse. Sådana beslut bör
alltså även i fortsi.Htningen kunna överklagas till regeringen.
I det löpande arbetet med fastighetshildning och fastighctsregistrering
uppkommer ibland frågor som innefattar ortnamnsaspckter. framförallt vid
sammanläggning och vid fastighetsreglering. Det kan gälla t. ex. vid sam-
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manläggning av två fastigheter med olika traktnamn eller vid fastighetsbildning över sockengräns. Utredningens bedömning är att det inte behövs
några särskilda regler om hänsynstagande till ortnamnsaspekter i samband
med fastighctsbildning och fastighetsregistrering. Jag delar utredningens
uppfattning även på denna punkt. Det kan emellertid finnas skäl att i denna
verksamhet mer än f. n. beakta intresset av ett gott ortnamnsskick. LMV
bör med stöd av ett ortnamnsråd kunna meddela allmänna råd som klargör
hur ortnamnsvårdcn bör beaktas vid fastighctsbildning och fastighetsregistrering.
Som jag tidigare nämnt bör ett särskilt ortnamnsråd inrättas för att skapa
förutsättningar för en bättre vård av våra ortnamn. Rådet bör utgöra ett
samarbetsorgan för de myndigheter och intressen som bör ha ett inflytande
på utformningen av ortnamnsverksamhetcn. En av rådets främsta uppgifter bör vara att utforma principerna och målen för en god ortnamns politik. Rådet bör medverka till att information om dessa mål och principer på
lämpligt sätt sprids till berörda statliga myndigheter. kommuner, organisationer samt till allmänheten. Rådet bör vidare vid behov kunna lämna råd i
enskilda ortnamnsfrågor av principiell betydelse. Radet bör också bedöma
behovet av och verka för utgivning av ortnamnsförteckningar. Jag återkommer senare till denna fråga.
FN har i olika resolutioner rekommenderat inriittandet av nationella
namnmyndigheter. Enligt FN:s krav bör sådana myndigheter lägga fast
landets ortnamnspolitik. ta hänsyn till alla ortnamnsintressenter och utnyttja kunskapen hos experter i sitt arbete samt publicera och sprida
information om såväl riktlinjer för namngivning som fastställda namn.
Inrättandet av ett ortnamnsråd skapar enligt min mening goda förutsättningar för att i Sverige genomföra FN:s rekommendationer i dessa avseenden. Uppgiften som nationell namnmyndighet kommer då att fyllas av
LMV med rådet som stödjande organ.
Rådet bör ges en sammansäHning som speglar de intressen som linns
inom ortnamnsverksamheten. Utredningen har föreslagit att ortnamnsforskningen genom bl. a. DOVA och kulturminnes vården genom RAÄ och
Riksförbundet för hembygdsvård bör ingå i rådet. Även LMV. postverket
och kommunerna bör vara representerade. Utredningens synpunkter i
denna fråga finner jag i huvudsak väl avvägda. Jag vill dock framhålla att
jag anser att de samiska intressena hör vara företrädda i rådet. Rådet bör
vidare vid behov kunna adjungera företrädare för herörda parter som inte
är representerade i rådet.
Rådet bör av organisatoriska och praktiska skäl knytas till LMV. Jag har
i de frågor som rör den statliga ortnamnsverksamheten samrått med chefen
för bostadsdepartementet. Tillförordnade chefen för bostadsdepartementet kommer senare i dag att ta upp frågan om ett ortnamns råd vid LM V.
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Komm111wl '1rt llllnlllS\'l'rksamhet

Medan den statliga ortnamnswrksamheten främst tar sikte på vfmlcn av
existerande ortnamn behandlar kommunerna friimst ärenden som rör ny
namngivning. Utredningen framhåller att kommunerna inte har stöd i
författning för sin namngivning. Den praxis som utvecklats är ocksa oklar
och varierar från kommun till kommun . .Ä. ven tillviigagångssiittet varierar.
Utan att gå så långt som att reglera kommunernas kompetens genom
lagstiftning anser jag det dock angeläget att så långt möjligt stärka kommunernas stiillning i ortnamnsverksamheten. Mot denna bakgrund har jag
tidigare föreslagit att statliga myndigheter och verk med befogenheter att
fastställa ortnamn skall samråda med berörda kommuner inför namngivningen.
Det är enligt min mening angcliiget att kommunala beslut i namnfrågor
har en bred förankring hos medborgarna. Det är LH.:ksi'i viktigt att beredningen av namniirenden sker så att hänsyn tas till såväl kulturvårdande
som funktionella intressen. Oavsett vilken organisation en kommun väljer
för att bereda ortnamnsärenden är det väsentligt, inte minst med hänsyn
till de kulturvårdande intressena, att all kommunal ortnamnsverksamhet
samordnas. En sådan samordning synes också naturlig mot bakgrund av
vad jag tidigare anfört om statliga myndigheters samråd med kommunerna.
Den kommunala ortnamnsverksamheten skulle också enligt min mening
gagnas av att kommunerna fastställer riktlinjer för namngivning och namnvård inom kommunen. I det sammanhanget bör kommunerna kunna få
stöd av det av mig nyss föreslagna ortnamnsrådet.
Ortnamnsjårmed/are

Införandet av ett nytt adresseringssystem för landsbygden har blivit
föremål för blandade reaktioner. Det nya systemet innebär att vägnamn
och nummer införts på landsbygden i stället för de ursprungliga gårds- eller
bynamnen. Kritiken har framför allt kommit från kulturvårdande intressen. som hävdar att postadresserna är av avgörande betydelse för att
bevara ortnamnen. Möjligheterna för ett ortnamn att leva vidare försämras
om ortnamnet utelämnas i en postadress. För post verket har dock förändringen inneburit betydande rationaliseringsvinster. Även andra myndigheter och intressen har varit positiva eftersom man menar att det gör det
lättare att hitta på landsbygden.
Den kritik som framförts har inte bara gällt införandet av viignamn på
landsbygden. Ett led i postens rationaliseringsarbete har varit att minska
antalet ortsadresser. Det har inneburit att en eller flera ortsadresser förts
samman till en ny ortsadress. i många fall en längre bort belägen tätort.
Jag vill först framhålla att jag har förståelse för den oro och olust
människor kan känna niir ett invant namn eller en känd adress ändras. Jag
anser också att det är önskvärt att så långt möjligt bevara och slå vakt om
nedärvda gårds- och bynamn. som utgör en del av kulturarvet och därmed
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iir synnerligen värdefulla från bitde kulturhistoriska och sociala synpunkter. Det är enligt min mening angeläget att postverket samråder med
berörda kommuner om vilket adresseringssystem som skall tillämpas.
Lokala förhållanden bör diirvid vara avgörande. Ett för riket enhetligt
system bör inte eftersträvas. En utgångspunkt för ett sådant samråd bör
dock vara att gårds-, by- och sockennamn i största möjliga utsträckning
används i adresserna på landsbygden. Dock bör även i dessa frågor det
tidigare föreslagna ortnamnsr:ldet kunna spela en viktig rådgivande roll.
I fråga om ändringar av ortsadrcsserna har posten efter ar 1973 beslutat
att det skall vara möjligt för orter som står inför en centralisering av
postutdelningen att fä behålla den gamla ortsadressen om det finns en
allmän opinion för ett sådant bevarande. Det kan därför enligt min mening
vara lämpligt att kommunerna inhämtar den lokala uppfattningen i namnfrågan innan iirendet avgörs av post verket. Det finns annars en stor risk att
allmänheten inte får kunskap om förslaget innan det är genomfört.
Ett återinförande av tidigare ortnamn skulle få mycket allvarliga ekonomiska och servicemässiga konsekvenser för postverkct. De nu angivna
principerna bör därför inte medföra ändring av redan fattade beslut. Regeringen har tidigare avgjort ett antal besvärsärenden i fråga om återinförande av äldre ortsadresser. Regeringen har därvid hänvisat till att det
gamla ortnamnet med fördel kan användas i utdelningsadresscn och att det
finns möjlighet att anmäla den kompletterade adressen till kyrkobokföringen resp. lokala skattemyndigheten. Ortnamnet blir därmed infört i ett
centralt adressregister och därmed i alla de adressregister som baseras på
detta register. Jag förordar ingen ändring av post verkets praxis i dessa fall.
Ortnamnsfi"irteckninRar

Utredningen anser att nya eller reviderade förteckningar över de svenska ortnamnen bör upprättas. Utredningen har föreslagit att en ny Svensk
ortförteckning med auktoriserade namnformer, kompletterad med naturnamn framställs. Utredningen har vidare föreslagit en ortnamnsförteckning för internationellt bruk, ortnamnslistor med uttalsuppgifter och att
utgivningstakten i fråga om vetenskapliga ortnamnsutgåvor ökas.
Jag finner utredningens förslag intressanta. Det bör bli en uppgift för det
av mig föreslagna ortnamnsrådet att närmare överväga på vilket sätt dessa
förslag skall kunna förverkligas. både vad avser utformning och innehåll
samt finansiering. Jag förutsätter att sådana publikationer i huvudsak bör
kunna finansieras genom försäljningsintäkter.
Ortnamn i flcrspr<lkiga områden

I Sverige talas sedan gammalt tre språk, svenska, samiska och finska.
En viktig utgångspunkt för mina bedömningar i fråga om ortnamn
flerspråkiga områden är att språket har en avgörande betydelse som kulturbärare. De finska och samiska ortnamnen är i likhet med de svenska
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namnen bärare av en levande kultur och kulturhistoria. En förutsättning
för att de skall kunna leva vidare iir att de i sä stor utsträckning som möjligt
an vänds jämsides i officiella sammanhang t. ex. på kartor och viigskyltar.
En annan utgängspunkt är att riksdagen slagit fast att samerna utgör en
etnisk minoritet i Sverige, som. i egenskap av ursprunglig befolkning i sitt
eget land, intar en siirskild stiillning bt1de gentemot majoritctsbefolkningen
och andra minoritetsgruppcr. Vid utbyggnaden av samhiillets stöd till
samekulturen måste man d~irför ge utrymme även åt andra bedömningar än
de som kan göras beträffande övriga minoritetsgrupper i det svenska
samhället. Jag vill vidare erinra om att regeringen år 1982 tillsatt en
utredning !Ju 198J: 05) för att behandla vissa frågor om samernas ställning i
Sverige. En av utredningens huvuduppgifter är att föreslå insatser för att
bevara och ut veckla det samiska spritket. Kommitten bör därvid utreda
möjligheterna att stärka det samiska språkets ställning genom hl. a. ökad
anviindning av samiskan i olika officiella sammanhang.
Vidare har FN antagit en resolution om behandling av ortnamn i minoritetsspråksområden. Ortnamn i sådana omriiden bör fastställas i samarbete
med minoritetsbefolkningen och vid fastställandet bör minoritetsspråkets
skrivsätt användas. Samiskan som talas över nationsgränser bör ges en
enhetlig behandling över gränserna.
Mot denna bakgrund anser jag att stor hänsyn måste tas till de samiska
och finska minoriteterna i norra Sverige vid fastställandet av namn på
kartor och i samband med vägskyltning m. m. Som jag tidigare anfört hör
de av LMV fastställda kartnamnen vara normerande. Med hänsyn till vad
jag nyss anfört om språkets betydelse som kulturbärare anser jag att
ortnamn i flerspråkiga områden skall återges på de språk som talas i
området. Även det av minoriteterna tillämpade skrivsättet bör användas.
Enligt min mening bör hiinsynen till minoriteterna innebära att i de
områden där ursprungliga samiska namn finns bör dessa anviindas och
återges med adekvat samisk ortografi. Samma synsätt bör användas i fråga
om de finska ortnamnen i Tornedalen. Jag utgår vidare ifrån att de ortnamnsförteckningar som kan komma att utges efter ortnamnsrådets initiativ på lämpligt sätt kommer att anpassas till de olika samiska skrivsätten.
Jag vill i detta sammanhang också hänvisa till vad jag tidigare anfört om
ortnamnsriidets sammansättning.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen bereder riksdagen tillfälle
att ta del av vad jag har anfört om principer för ortnamnsverksamhetcn.
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F 27. Dialekt- och ortnamnsarkiven samt svenskt visarkiv
1983/84 utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

11839347
13056000
n 845000

I myndigheten dialekt- och ortnamnsarkiven samt svenskt visarkiv
<DOVA) ingår dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala. ortnamnsarkivet i
Uppsala. dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund. dialekt-, ortnamns- och
folkminnesarkivet i Göteborg. dialekt-. ortnamns- och folkminnesarkivet i
Umeå. svenskt visarkiv. arkivet för ordbok över Sveriges medeltida personnamn samt arkivet för ordbok över Sveriges dialekter. Myndigheten
har till uppgift att samla in. bevara och publicera material om svenska.
samiska och finska dialekter och folkminnen samt ortnamn och personnamn i riket. avge yttranden i ärenden om fastställande av ortnamn m. m.
samt samla in och sammanställa material om svensk vis- och folkmusik
och den svenska jazzens historia.
För myndigheten gäller förordningen 0977: 556) med instruktion för
dialekt- och ortnamnsarkiven samt svenskt visarkiv !ändrad senast
1984:462).
1984/85

Heri:iknad ändring 1985/86
DOVA

Personal

55

Föredraganden

of.

of.

Anslag
Förvaltningskostnadcr
(därav lönekostnader)
Lokalkostnader
Engångsanvisning

9282000
18 778 00())
3408000
366000

13056000

+ 736000
398000)
+ 327 000
+ 129000

+515000
(+514000)
+245 000
+ 29000

+1192000

+789000

(+

Dialekt- och ortnamnsarkiven samt svenskt visarkiv <DOVA)
I. Pris- och löneomräkning m. m. 859000 kr.
2. Huvudförslaget innebär att vissa fasta tjänster måste h:'11las vakanta
samt att arkivens möjligheter att anställa tillfälliga medarbetare begränsas.
Konsekvenserna härav blir allt lägre puhliceringstakt och sämre service åt
forskare och allmänhet. Om huvudförslaget tillämpas under femårsperioden måste sammanlagt ca åtta tjänster vakantsättas genom naturlig avgång
i början av perioden och genom uppsägningar av ca två-tre tjiinster per år
under tiden 1987/88-1989/90.
3. I första hand föreslår DOVA att myndigheten undantas helt från
besparingar.
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4. Arbetet med att lägga upp ett nytt fastighctsrcgister beräknas pågå
under en följd av år. DOVA föreslftr att den eng~ingsanvisning om 366000
kr. som DOVA tilldelats för budgetåret 1984/85 för namngranskning i
samband med fastighetsbeteckningsreformen förnyas och utökas
(+ 129000 kr.I.
5. Bristen på kansliresurser är ett mycket allvarligt problem för samtliga
arkiv. DOVA föreslår en förstärkning med tvii halvtidstjänster som förste
arkivassistent vid arkiven i Göteborg och Umeå ( + 123 000 kr.).
6. Särskilda medel begärs för arbete med personnamnssamlingen vid
arkivet i Umeå bl. a. på grund av att Vetenskapssamhällcts i Uppsala
personnamnssamlingar överförts till Umeå ( + 100000 kr.).

Föredragandens överväganden
Projekten Sveriges medeltida personnamn och Ordbok över Sveriges
dialekter inordnades den I juli 1984 som s_iiilvständiga arkiv i dialekt- och
ortnamnsarkiven samt svenskt visarkiv. Avtal har nu träffats om lönegradsplacering m. m. av vissa tjänster vid dessa arkiv. Vid min beräkning
av anslaget har jag beaktat detta.
Huvudförslaget innebär en minskning av anslaget med 230000 kr. Min
beräkning av huvudförslaget innebär att anslaget minskar med 115 000 kr.
Huvudförslaget har fördelats mellan förevarande anslag och anslaget Statliga arkiv: Vissa kostnader för samlingar och materiel m. m. och bör tas ut i
huvudsak på det sätt som myndigheten angivit.
Med hänvisning i övrigt till sammanställningen hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen
att till Dialekt- och ortnamnsarkiven samt svenskt l"isarki1· för budgetåret 1985/86 anvisa ett förslagsanslag av 13 845 000 kr.

F 28. Svenskt biografiskt lexikon
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

I 78~383
1913 000
1960000

Svenskt biografiskt lexikon har till uppgift att fortsätta och slutföra
utgivandet av verket Svenskt biografiskt lexikon.
För myndigheten gäller förordningen ( 1977: 557) med instruktion för
svenskt biografiskt lexikon.
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Svenskt biografokt
lexikon
8

Personal
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Föredraganden

of.

of.

+303000
(+21000))
+ 9000
+550000

+ 77000
I+ 70000)
9000
+ 50000

2 \08000

+862000

+136000

195000

+ 89000

+ 89000

I 913 000

+773000

+ 47000

Anslag
Utgijier
Förvaltningskmtnader
Idärav lönekostnader)
J,okalkostnader
Engängsanvisning

Inkomster
Publikationer
Nettoutgift

I 953 000

0

60~0()())

155 000

..

Svenskt biografiskt lexikon (SBL)

I. Pris- och löneomräkning m. m. 244000 kr.
2. SBL har beräknat en besparing enligt huvudförslaget till 21 000 kr.
Under femårsperioden kommer en fortsatt besparing att drabba utgivningstakten och på sikt innebära en fördyring.
3. En höjning av författararvodet föreslås för att ersättningen skall
motsvara de nuvarande minimirekommendationerna från Sveriges författarförbund ( +40000 kr.).
4. För bindning av fem häften till ett band erfordras 60000 kr.
5. I en särskild skrivelse har myndigheten begärt 550000 kr. för komplettering av bandlagrct.
6. Inkomsterna av försäljning av publikationerna beräknas öka med
89000 kr.

Föredragandens överväganden

Huvudförslaget innebär en minskning av anslaget med 40000 kr. Min
beräkning innebär att anslaget minskas med 20000 kr. Besparingen bör tas
ut under övriga förvaltningskostnader.
Vartannat år erfordras särskilda medel för bindning av utgivna häften till
ett lexikonband. Jag har under anslaget Bidrag till särskilda kulturella
andamål beräknat en engångsanvisning om 60000 kr. för detla ändamål.
För komplettering av lagret av lexikonband genom bindning av redan
tryckta ark och viss nytryckning har jag beräknat en engångsanvisning om
50000 kr. Med anledning härav bör inkomsterna vid Svenskt biografiskt
lexikon under en femårsperiod med början budgetåret 1986/87 räknas upp
rned 10000 kr. per år. Jag har för avsikt att senare föreslå regeringen att av
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<.k medel som för innevarande budgetår står till regeringens disposition för
engångsinsatser för bl. a. arkiv under anslaget Bidrag till särskilda kulturella ändamål ställa ytterligare 50000 kr. till svenskt biografiskt lexikons
förfogande för komplettering av lexikonbanden.
Med hänvisning i övrigt till sammanställningen hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen
att till S1·en.l'la hiovafiskt lexikon för budgetåret 1985/86 anvisa ett
förslagsanslag av I 960 000 kr.

F 29. Statliga arkiv: Vissa kostnader för samlingar och materiel
m.m.
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

1860524
2741000
2 798000

Reservation

I 703000

Från anslaget betalas kostnader för följande arkiv och ändamål.
Riksarkivet och landsarkiven i samband med dalamediekantroll m. m.
för undersökning och kontroll av tekniska medier <ADB-band. ljud- och
videoband, mikrofilm m. m.) och for anskaffning av teknisk utrustning.
Riksarkivet för inköp av arkivalier och böcker samt publicering av
källskrifter. Landsarkiven för konservering av arkivalier. bokbindning
samt reproduktion av arkivhandlingar.
Dialekt- och ortnamnsarkiven samt svenskt visarkiv <DOVAJ för arvoden för tillfälliga vetenskapliga medarbetare. inlösen av samlingar, resor
och expenser.
1984/85

Beräknad ändring 1985/86
Myndighet en

Riksarkivet
Datamedickontroll m. m.
Dialekt- och onnamnsarkiven samt svenskt
visarkiv

Föredraganden

851000

+ 73 000

.,..42000

1890000

+ 159000

+ 15 000

2 741000

+232000

+57000

Riksarkivet
Pris- och löneomräkning m. m. 73 000 kr.
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Dialekt- och ortnamnsarkiven samt svenskt visarkh·
I. Pris- och löneomrlikning m.m. 159000 kr.
2. Huvudförslaget kommer att medföra en hegränsning i arkivens möjligheter att utnyttja tillfälliga vetenskapliga medarbetare samt minska möjligheterna till insamling i fält.
3. DOVA föreslår att den cngängsanvisning om 30000 kr. för anskaffande av inredning och utrustning m. m. som DOVA tilldelats under anslaget
Bidrag till slirskilda kulturella ändamiil förnyas och prisomriiknas ( + 3 000
kr.).
4. DOVA föreslär vidare att engtingsanvisningen för skyddskopiering
m. m. om 20000 kr. förnyas och utökas ( +22 000 kr. J.

Föredragandens öven·äganden
Huvudförslaget har tillämpats på anslagsposten Riksarkivet.
Vid beräkning av anslagsposten Dialekt- och ortnamnsarkiven samt
svenskt visarkiv (DOVAJ har ett begränsat huvudförslag tillämpats. Den
sammanlagda besparingen för myndigheten har fördelats mellan förevarande ansl<tg och förvaltningskostnadsanslaget.
För anskaffande av inredning och utrustning till institutionerna inom
DOVA samt för skydds- och säkerhetskopiering av fonogram har jag under
anslaget Bidrag till särskilda kulturella ändamål beräknat en eng[mgsanvisning om 60000 kr.
Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen
föreslår riksdagen
att till Statliua arkil•: Vissa kostnader fi"ir samlingar och materiel
m. m. för budgetåret 1985/86 anvisa ett reservationsanslag av
2 798 000 kr.

F 30. Bidrag till vissa arkiv
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
198.'i/86 Förslag

2056000
2 141000
2 20.'i ()()()

Ur anslaget utgfir bidrag till Emigrantregistret i Karlstad. Stiftelsen
Emigrantinstitutet. Stiftelsen Arhetarrörelsens arkiv. Genealogiska föreningen. Föreningen Värmlandsarkiv. Folkrörelsernas arkivförbund och
Ruotsinsuomalaisten Arkisto (Arkiv för Sverigefinnar och Finlandssvenskar i Sverige).
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I. Emigrantregistret i
Karlstad
2. Stiftelsen Emigrantinstitutet
3. Stiftelsen Arbetarrörelsens arkiv
4. Genealogiska föreningen
5. Föreningen Värmlandsarkiv
6. Folkrörelsernas arkivförbund
7. Ruotsinsuomalaistcn
Arkisto (Arkiv för
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Beräknad ändring 1985/86
lnstitutionen

Föredragamlen

80000

+200000

+ 2000

331 000

+ 155000

+10000

1504000
30000

+470000
+ 5000

+45000
+ I 000

60000

+

4000

+ 2000

61000

+

hOOO

+ 2000

75000

+ 62000

+ 2000

2141000

+902000

+64000

I. Emigrantregistret i Karlstad anhåller att bidraget höjs med
200000 kr. till 280000 kr. bl. a. för att det skall bli möjligt att anställa en
föreståndare på heltid. Riksarkivet förordar oförändrat statsbidrag med
tillägg för beräknad pris- och löneomräkning.
2. Stift e 1sen Emigrant institutet i Växjö begär en höjning av
bidraget med 155 000 kr. till 486 000 kr. för ökade lönt:- och driftkostnader.
Riksarkivet tillstyrker oförändrat statsbidrag förutom kompensation för
pris- och löneökningar.
3. Stiftelsen Arbetarrörelsens arkiv begär att bidraget höjs
med 470000 kr. till I 974 000 kr. för bl. a. ökade lönekostnader. en uppräkning av mediainköpsanslaget samt medel för forskningsbefrämjande verksamhet. Riksarkivet har inget att invända mot att Arbetarörelsens arkiv
kan få del av särskilda medel för forsknings- och ut vecklingsinsatscr inom
kulturområdet. I övrigt tillstyrker riksarkivet oförändrat statsbidrag förutom kompensation för beräknad pris- och löneomräkning, varvid särskild
hänsyn bör tas till de senaste årens prishöjningar på böcker.
4. Genealogiska föreningen anhåller att bidraget höjs med 5000
kr. till 35 000 kr. för att täcka ökade hyreskostnader. Riksarkivet tillstyrker
framställningen.
5. Föreningen Viirmlandsarkiv begär att bidraget höjs med
4000 kr. till 64000 kr. för pris- och löneökningar. Riksarkivet tillstyrker
framställningen.
6. Folkrörelsernas arkivförbund anhåller att bidraget höjs
med 6000 kr. till 67000 kr. för kostnadsökningar. Riksarkivet tillstyrker
oförändrat statsbidrag förutom kompensation för prisomräkning.
7. Ruotsinsuomalaisten Arkisto (Arkiv för Sverigefinnar och
Finlandssvenskar i Sverige) anhåller att bidraget höjs med 62 000 kr. till
31

Riksdagen 1984185. I sam/. Nr 100. Bila)!a JO

Prop. 1984/85: 100

Bilaga JO

Utbildningsdepartementet

482

137 000 kr. dels för att kunna anställa ett arkivbiträde med lönebidrag. dels
för att bestrida hyres- och driftkostnader. Riksarkivet tillstyrker oförändrat statsbidrag förutom kompensation för pris- och löneomräkning.
8. I särskild skrivelse har Baltiska arkivet anhållit om ett statligt bidrag
om 75 000 kr. för lönc- och driftkostnader. Arkivet har hittills finansierat
sin verksamhet med medel som Estniska kommitten erhållit från statens
invandrarverk. Enligt Baltiska arkivet kommer denna hidragsmöjlighet att
försvinna. Riksarkivet tillstyrker att statsbidrag utgår till Baltiska arkivet
såvida inte bidrag erhålls från statens invandrarverk.

Föredragandens överväganden
Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen
att till Bidrag till l'issa arkii· för budgetåret 1985/86 anvisa ett anslag
av '.! 205 000 kr.
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Kulturminnesvård
F 31. Riksantikvarieämbetet: Fönaltningskostnader
1983/84 utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

39298547
38 872000
43034000

För myndigheten gäller förordningen ( 1975: 468J med instruktion för
riksantikvarieämbetet och statens historiska museer (ändrad senast
1984: 453).
Myndigheten riksantikvarieämbetet och statens historiska museer omfattar riksantikvarieämbetet !RAÄ), historiska museet. kungl. myntkabinettet. mcdelhavsmuscet. en teknisk institution och Vitterhctsakademiens
bibliotek. Myndighetens förvaltningskostnadcr upptas dels under detta
anslag. varifrftn förvaltningskostnaderna för RAÄ och Vitterhetsakademicns bibliotek bestrids, dels i det följande under anslaget Statens historiska museer.
RAÄ svarar för myndighetens kulturminnesvårdande uppgifter. Det
åligger ämbetet särskilt att verka för en övergripande planering av kulturminnes vården, bevaka kult urminnes vårdens intressen vid bebyggelse- och
annan samhällsplanering. leda arbetet med att planmässigt inventera och
dokumentera kulturminnen och kulturmiljöer samt handlägga frågor om
vård och bevarande av kulturminnen och kulturmiljöer. Ämbetet skall
också utarbeta råd och anvisningar, främja utbildning och information
rörande kulturminnesvården samt följa den regionala kulturminnesvården
och biträda länsstyrelserna i ärenden som rör denna.
Vitterhetsakademiens bibliotek skall svara för biblioteksservice åt myndigheten samt på lämpligt sätt hålla sina samlingar tillgängliga för forskning
och studier inom myndighetens verksamhetsområde.
1984i85

Beräknad ändring 1985/86
Riksantikvarieämbetet
och statens
historiska
museer

Personal

132

+2

Föredraganden

-I

Anslag
Förvaltningskostnader
(därav lönekostnader)
Lokalkostnader
fornminnesinventering
Bidrag till organisationer o<.:h föreningar

Anslag enligt
statsbudgeten
1

Inkl. löner till lokalvårdare

26493000
(21712000)
5 645 000
6576000

+ 1584000
(+1200000)
+ 726000
+ ~ 366000

+ 1598000
1+1829000! 1
+ 903000
+1519000

300000

+ 511000

of.

39014000

+5187000

+4020000

38872000

+5 329000

+4162000
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Riksantikvarieämhetct och statens historiska museer
I. Pris- och löneomräkning m. m. 3 246 000 kr.

2. RAÄ begär medel för inriittande av en handläggartjänst för ADB-frågor. Under ett antal år har det framför allt inom arkeologisektorn pågått en
försöksverksamhet med ADB-utnyttjande. Genom tillskott av utrustning
under budgetåret 1983/84 har denna verksamhet fått permanent karaktär
( + 160000 kr.).
3. Under hänvisning till regeringens prop. 1982/83: 120 och det därav
föranledda riksdagsbeslutet <CC 1982/83: 29, rskr 309) hemställer ämbetet
att av särskilda medel för sysselsättningsskapande fögärdcr 600000 kr.
anslås för arbetet med fornminnesinventering i Norrbottens län ( + 600000
kr.).
4. Med anledning av en ansökan från Riksförbundet för hembygdsvård
om ett projektanslag under 3 år för utveckling av informationsinsatser och
utbildning bl. a. på grund av utbyggnad av länsmuseernas ombudsorganisation för kulturminnesvården samt för ett uppföljningsprojekt till Hembygdens år och Ungdomsåret anhåller RAÄ för budgetåret 1985/86 om ett
engångsanslag om 487 000 kr.
5. RAÄ har i särskild skrivelse begärt medel dels för fortsatt försöksverksamhet i syfte att förbättra kunskapsunderlaget för industriminnes vården. dels för efterundersökning av skattfyndplatser pii Gotland.
6. RAA framhåller att samtidigt som varsamhet och hänsyn har utvecklats till honnörsord för förvaltning och förnyelse av både den byggda
miljön och kulturlandskapet som helhet urholkas den statliga kulturminnesvårdens resurser för att ta till vara vårt kulturarv och göra det
levande. I första hand är det RAÄ:s uppföljande. utvecklande. rådgivande
och stödjande uppgifter som genom nedski.trningarna på ämbetets anslag
under budgetåren 1980/81 - J984/85 har blivit eftersatta. Ett övergripande
mål för hela myndighetens verksamhetsplanering är att bibehålla och utveckla den specialistkompetens som är en gemensam resurs för kulturminnesvården i landet. RAÄ betraktar därför oförändrade personalresurser för ämbetets huvuduppgifter som sektorsmyndighet som en nödvändig
förutsättning för att verksamheten skall kunna hclllas pii en godtagbar nivå.
Ytterligare nedskärningar mf1ste därför inrikta~ på de verkställande uppgifter som åvilar ämbetet, t. ex. arkeologiska och byggnadshistoriska undersökningar. projektering för vård av kulturminnen eller inventering av
fornlämningar. Den enda verkställande uppgift som finansieras över
RA.Ä.:s anslag och som är av sådan omfattning att den har betydelse i
sammanhanget ~ir fornminnesinventeringen. Efter en fördjupad studie av
förutsättningarna för besparingar på inventeringen vilken utgått frän statsmakternas ställningstagande till Kartpolitik 85 och den fortsatta utgivningen av den ekonomiska kartan vill ämbetet med bestämdhet avvisa ett
besparingsalternativ som i praktiken innebär en ofttcrkalldig nedru<;tning
av samhällets uppbyggnad av kunskap om det arkeologiska kulturarvet.
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Mot bakgrund av de bedömningar som ämbetet redovisat
- anser RAÄ det vara en nödvändig grund för kulturminncsvårdens
långsiktiga planering att statsmakterna nu tar ställning till frågan om fornminnesinventeringens framtid.
- yrkar RAÄ att ämbetets anslag undantas från huvudförslagets besparingskrav för budgetåret 1985/86.
- föreslår RAÄ att, om ämbetet inte undantas från besparingskravet.
huvudförslagets besparing om 845 000 kr. tas ut på anslaget Kulturminnesvård.

Föredragandens övcrYäganden

Min beräkning av huvudförslaget innebär en minskning med 859000 kr. I
enlighet med ämbetets förslag bör uttaget ske under anslaget Kulturminnesvård.
Riksantikvarieämbetet har i sin presentation av besparingsatgärder i ett
flerårsperspektiv redovisat verkningarna av en förändrad ambitionsnivå
för den till statsmakternas kartpolitik knutna fornminnesinventeringen liksom verkningarna av försvagade insatser för byggnadsvården genom minskad ram för byggnadsvårdsbidrag.
Det framgår av ämbetets redovisning att betydande olägenheter skulle
uppstå vid en snabb förändring av fornminnesinventeringens förutsättningar. Jag är inte nu beredd att ta ställning till frågan i ett längre perspektiv än
för de två närmast följande åren. dvs. budgetåren 1986/87 och 1987/88. men
anser att under denna period en besparing i huvudsak på byggnadsvårdsanslaget är att föredra.
Jag har för arbetet med framställning av den ekonomiska kartan för
Norrbottens län beräknat en ökning av medlen för fornminnesinventering
med 600000 kr. Jag har i denna fråga samrått med chefen för bostadsdepartemcntet.
För bl. a. efterundersökningar av skattfyndplatser på Gotland och försöksverksamhet i syfte att förbättra kunskapsunderlaget för industriminnesvård har jag beräknat en engångsanvisning om 350000 kr. under
anslaget Bidrag till särskilda kulturella ändamål.
Sverige har sedan år 1969 genom riksantikvarieämbetet varit medlem i
International Center for the Study of the Preservation and the Restauration
ofCultural Property in Rome (ICCROMl. Medlemsavgiften till ICCROM.
vilken utgår i proportion till Sveriges avgift till Unesco, har sedan budgetåret 1977/78 beräknats under förevarande anslag. Jag räknar i fortsättningen med att ICCROM-avgiften skall utgå övt:r anslaget Kostnader för Sveriges medlt:msskap i Une~co m. m. under förevarande huvudtitel.
Med hänvisning till sammanställningen föreslår jag att anslaget för nästa
budgetår förs upp med 43 034 000 kr.
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Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Riksantikvarieämbetet: Fiirl'a/tningskostnader för budgetåret 1985/86 anvisa ett förslagsanslag av 43 034 000 kr.

F 32. Kulturminnesvård

1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

46864837
23468000
23163000

17059981 1

Reservation

'Genom regeringsbeslut den 4 novemlier 19!C. den 21 april 1983. den 6 oktober
1983 DCh den 17 m;1j 1984 har för vissa sysselsällningsskapande åtgärder inom
kulturminnesviirden totalt 36 080 000 kr. tillfört~ delta anslag.
Från anslaget utgår bidrag enligt förordningen ( 1981: 447) om statsbidrag
till vård av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Medel får även utgå till
vård och underhåll av vissa kyrkliga inventarier.
Friin anslaget utgår vidare ersättning enligt 5 och 7 §* Jagen (] 960: 690)
om byggnadsminncn (omtryckt 1976: 440) samt bidrag enligt de regler som
finns i 9 §lagen <1942: 350) om fornminnen (omtryckt 1976: 442) och medel
för täckande av kostnader föranledda av förundersökningar av fornminnesplatser.
Anslaget skall dessutom användas för vård och underhåll av de fastigheter som står under riksantikvarieämbetets (RAÄ) förvaltning och för vårdarbeten på fornfamningar.
1984/85

Beräknad ändring 1985/86
Riksantikvarieämbetet
och statens
historiska
museer

Föredraganden

Anslag

I. Vard av kulturhisto-

..,

3.
4.

5.
6.

riskt värdefull
bebyggelse
Bidrag till restaurering av kyrkorna m. m.
på Gotland
Ersättning enligt
byggnadsminneslagen
Undersökning av
fast fornlämning
och vård av fornlämningar
Fastighetsförvaltning
Utrednings- och
utvecklingsarbete

13 815000

+ 1271000

+414000

2 565 000

+ 236000

+ 77000

900000

of.

of.

2 182000
2515000

+ 175000
- 304000

+ 66000

1491000

-

191000

-205000

+1187000

-305000

23468000

-657000
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Riksantik\'3rieämhetet och statens historiska museer
I. Prisomräkning m. m. 2032000 kr.
2. Som angivits under anslaget Riksantikvarieämbetet: Förvaltningskostnader föreslår RAÄ att huvudförslagets hesparingsbelopp om 845 000
kr. tas ut på förevarande anslag. Besparingen fördelar sig med 535 000 kr.
på anslags posten Fastighetsförvaltning och 3 JO 000 kr. på anslagspostcn
Utrednings- och utvecklingsarbete. Besparingen på delposten Fastighetsförvaltning drabbar vården av de kulturminnen som ämbetet självt förvaltar och innebär att denna i avgörande utsträckning görs beroende av
tillgången på syssclsättningsmedel. Besparingen på delposten Utvceklingsoch utredningsarbete innebär att de rörliga medlen för ämbetets uppföljning, utveckling, rådgivning och stöd inom dokumentation. skydd, vård
och levandegörande skärs ned med en femtedel.
3. I särskilda skrivelser till regeringen samt i anslagsframställningen
påtalar RAÄ de problem ~om enligt ämbetet är förknippade med nuvarande finansieringsform för vården av landets fornlilmningar. Trots att denna
vård i huvudsak är en permanent och årligt löpande verksamhet är den
nästan renodlat externfinansierad genom sysselsättningsmedel. För budgetåret 1983/84 anslog länsarbetsnämnderna drygt 44 milj. kr. för ändamålet, medan ämbetet självt endast disponerade ca 600000 kr. För innevarande budgetår har sysselsättningsmedlen för vård av kulturminnen reducerats drastiskt. vilket bl. a. inneburit att ett antal län blivit helt utan ekonomiska resurser för vånlinsatscr.
RAÄ föreslår nu att 10 milj. kr. förs över från sysselsättningsmedlen till
en fast anslagspost för fornvård under förevarande anslag. Detta skulle
enligt ämbetet innebära att RAÄ kan garantera vården av dels de mest
exklusiva objekten oavsett sysselsättningsläget och länsarbetsnämndernas
prioritering, dels de objekt där den årliga insatsen är nödvändig på grund
av objektets art eller aktuellt skede i vårdprocessen. Ett fast anslag skulle
även ge RAÄ möjlighet att parera plötsliga fluktuationer i beredskapsarbetsnivån och genom strategiska insatser minska skadeverkningarna av
tillfälliga nedskärningar.

föredragandens överväganden
Jag har enligt riksantikvarieämbetets ( RAÄ) förslag beräknat de minskningar som föranleds av huvudförslaget för ämbetets förvaltningsanslag på
förevarande anslag varvid konsekvenserna fördelats mellan anslagsposterna Fastighetsförvaltning och Utrednings- och utvecklingsarbete.
När det gäller vården av landets fornlämningar vill jag erinra om regeringens beslut den :!O december 1984 att anslå ytterligare 500 milj. kr. till
beredskapsarbeten. Därmed förbättras arbetsmarknads verkets möjligheter
att under innevarande budgetår - om man så finner lämpligt med hänsyn
till det rådande sysselsättningsläget - öka insatserna för vården av fornlämningar.
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Med hänsyn till vad ämbetet har anfört om vården av fornlämningar har
jag för avsikt att återkomma till regeringen med förslag att uppdra åt en
arbetsgrupp inom regeringskansliet att överväga formerna för finansiering
av fornlämningsvården.
Den regionala kulturminnesvårdsorganisationen behöver förstärkas i
vissa avseenden. Chefen för civildepartementet kommer därför efter samråd med mig att senare denna dag föreslå att länsantikvariefunktionen i
Malmöhus län och

Göteborg~

och Bohus län förstärks med vardera en

tjänst som handläggare. Finansieringen av denna förstärkning har bl. a.
å~tadkommib

genom en minskning av förevarande anslag med 150000 kr.

för överföring till anslaget Länsstyrelserna m. m. under trettonde huvudtiteln.
RAÄ bör enligt samma principer som gäller för innevarande budgetår
medges att besluta om bidrag till vård av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse till ett belopp av högst 7 milj. kr. för utbetalning under följande
budgetår.
Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen
föreslår riksdagen att
I. godkänna vad jag har anfört angående beslut om bidrag som
föranleder utgifter under senare år än budgetåret 1985/86,
2. till Kulturminnesvård för budgetåret 1985/86 anvisa ett reservationsanslag av 23163000 kr.

F 33. Riksantikvarieämbetet: Uppdragsverksamhet
1983/84 utgift
1984/85 Anslag

1000

1985/86 Förslag

1000

Under detta anslag tas upp ett formellt belopp av I 000 kr. för sådana
undersökningar och utredningar som föranleds av lagen (1942: 350) om
fornminnen Iomtryckt 1976: 442) och som på uppdrag av statlig eller kommunal myndighet eller enskild utförs av riksantikvarieämbetet (RAÄ) mot
avgift.
1984/85

Beräknad ändring 1985/86
Riksantikvarieämbetet
och statens
historiska
museer

Personal

Föredraganden

\26

of.

o{.

18 277000
18 277 000

of.
of.

of.
of.

Plan
KoHnader
lnräkrer

Prop. 1984/85: 100

Bilaga 10

Utbildningsdcpartemenlet

489

Föredragandens överväganden

Jag vill erinra om att regeringen har tillkallat en särskild utredare

(lJ

1982: 04) med uppdrag att utreda formerna för statens stöd till arkeologiska
undersökningar och möjligheterna att underlätta för arbetsföretag att finansiera sådana undersökningar. Jag räknar med att utredningen kommer
att redovisa sina resultat under våren 1985.
Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen
föreslår riksdagen
att till Riksantiharieiimhetct: Uppdrat:si·crksamhl'I för budgctftrct
1985/86 anvisa ett förslagsanslag av I 000 kr.
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Museer och utställningar
Museisamverkan
Museisamverkanskommittcn 1 har i maj 1984 avgivit betänkandet (Ds U
19~4: IOJ Museisamverkan kring administrativa och tekniska resurser
m. m. vid de centrala museerna. Kommitten har undersökt om museerna
genom olika former av samarbete kan utnyttja sina resurser på ett effektivare sätt. Syftet har varit att göra det möjligt för museerna att trots den
rådande ekonomiska situationen på bästa sätt kunna ta vara på tillgängliga
resurser och utveckla verksamheten.
Av det framlagda materialet framgår att det i flera avseenden bör finnas
möjlighet att förbättra den administrativa verksamheten beträffande organisation. rutiner, dokumentation och tekniska hjälpmedel. Förbättringarna
bör i första hand kunna åstadkommas genom utvecklingsarbete i varje
särskilt museum. ökad personalutbildning och samverkan mellan museerna. För samverkan behövs på olika delområden - t. ex. beträffande
personal-, löne- och ekonomiadministration. personalutbildning, verksamhctsplanering. köntorsservice - ett organiserat samarbete mellan museerna i form av gemensamma projekt eller samarbetsgrupper.
För planering och samordning av utvecklingsarbetet föreslås att en
samverkansgrupp i kommitteform inrättas. Det huvudsakliga konkreta
utvecklingsarbetet skall museerna själva svara för. I vissa avseenden bör
dessutom kulturrådet medverka.
Sedan museisamverkanskommitten avgivit sitt förslag har överläggningar ägt rum mellan företrädare för utbildningsdepartementct samt berörda
museer och fackliga huvudorganisationer.
Genom beslut den 20 december 1984 har regeringen mot bakgrund av det
framlagda materialet beslutat bemyndiga statsrådet Göransson att tillkalla
en särskild samverkansgrupp med uppgift att bearbeta och medverka i
genomförandet av vissa samverkansåtgärder. Gruppen skall inrikta sitt
arbete på projekt rörande löneadministration, planering- och ekonomiadministration, personaladministrativ handbok och reproservice.
Samtidigt har kulturrädet fått i uppdrag att utforma ett långsiktigt utbildningsprogram för de centrala museernas behov. att pröva behovet av
kvalificerad juridisk service till de statliga kulturinstitutionerna samt att
utarbeta en plan för att tillgodose samordningsaspekterna på de centrala
museernas lokal- och utrustningsfrågor i samband med sf1väl nyanskaffning som utnyttjande av befintliga resurser.

1
Kanslichefen Carl-Erik Virdebrant. ordförande, museidirektörcn Kjell Engström.
oq::anisationsdirektören Olle Höglund. museidirektören Olov Isaksson och departcmcntssekreteraren Stefan Sjölandcr
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Som redovisades i 1984 års budgetproposition lbil. 10 s. 57-58) finns det
behov att - utöver administrativa och tekniska basfunktioner vid de
centrala museerna - också bearbeta mera övergripande museipolitiska
frågor. Dessa har fått ökad aktualitet genom bl. a. det regionala museiväsendets utveckling samt andra förändringar i förutsättningarna för museernas arbete.
Med utgångspunkt i detta uttalande har regeringen den 20 december
1984 uppdragit åt statens kulturräd att utreda de centrala museernas uppgifter och ansvar för landets museivä:;ende.
Uppdraget innebär bl. a. att kulturrådet skall undersöka möjligheterna
för de centrala museerna att förbättra insatserna för landets museiväsende.
De centrala museerna bör därvid ses som en för hela landet gemensam
museiresurs med ansvar inte enbart för de egna samlingarna och deras
utnyttjande utan även för uppgifter av gemensam karaktär.
I sitt utredningsarbete skall kulturrådet bl. a. ta upp frågor om depositioner, utformningen av basutställningar samt framställning av vandringsutställningar. Vidare skall kulturrådet utreda frågor av gemensam karaktär
rörande insamlingsverksamhet, dokumentation, museisäkerhet, museistatistik, museiundervisning, vård och konservering samt forskning. Utredningsarbetet skall också innefatta formerna för ett ökat kunskaps- och
erfarenhetsutbyte samt en bedömning av vilken betydelse den nya informationsteknologien kan väntas fii för museerna.

F 34. Statens historiska museer
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

28326849
29005 000
32216000

Historiska museet, kungl. myntkabinettet, medelhavsmuseet och tekniska institutionen ingår i myndigheten riksantikvarieämbetet och statens
historiska museer.
Historiska museet skall fullgöra myndighetens uppgift att bevara och
levandegöra minnet av äldre tiders kultur i Sverige, företrädesvis under
förhistorisk tid och medeltid. Kungl. myntkabinettet ~kall belysa penningväsendets historia från förhistorisk tid till nutid. Medelhavsmuseet skall
belysa de antika kulturerna kring Medelhavet och i Främre Orienten.
Tekniska institutionen skall inom myndighetens verksamhetsområde utföra uppdrag som rör analys, konservering och fotografering.
Det åligger de tre museerna särskilt att inom sina resp. samlingsområden
vårda, förteckna, vetenskapligt bearbeta och genom nyförvärv berika samlingarna. Museerna skall också hålla ett urval av samlingarna tillgängligt
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för allmiinheten. driva och stödja utställningar och annan pedagogisk verksamhet samt lämna riid och information till regionala och lokala museer.
1984/85

Beräknad imdring l 9~5/86
Riksantikvaricamhctet
o..:h statens
historiska
museer

Personal

94

Föredraganden

or.

+5

Anslai;:

UtRiJicr
Förvaltningskostnader
(diirav lönekostnader)
Lokalkostnader

Inkomster
U ppdragsverksamhet vid
tekniska institutionen
Nettoutgift
1

10906 000

+2360000
( + 1 559 00())
+2 183 000

+ 1345 000
(+2175000) 1
+1901000

293511000

+4543000

+3246000

18452000
(! 5 672 000)

353000

of.

29005000

+4543000

+

35000

+3 211 000

Inkl. löner till lokalvårdare

Riksantikvarieämbetet och statens historiska museer
I. Pris- och löneomräkning m. m. 3 222 000 kr.
2. Besparingarna enligt huvudförslaget uppgår till 651 000 kr. och med-

för minskade medel till expenser. information och yttre verksamhet. Effekten av en fortsatt försvagning av resurserna blir en uttunning av myndighetens kompetens och förmåga till adekvata vårdåtgärder och över
huvud taget minskad aktivitet. De negativa verkningarna både i fråga om
kompetens och vftrd blir långvariga och delvis omöjliga att kompensera.
3. För att skapa möjlighet att besätta en vakantsatt tjänst vid historiska
museet föreslås att högst beloppet för löner höjs med 75 000 kr. och att
motsvarande minskning görs av övriga förvaltningskostnader.
4. Myndigheten föreslår att anslaget utöver återläggning av besparing
enligt huvudförslaget räknas upp med 813 000 kr. innefattande medel för
information och annan yttre verksamhet vid myntkabinettet. medel för
utåtriktad verksamhet vid medelhavsmuseet samt för en tjänst och ökad
konserveringsproduktion vid tekniska institutionen.
5. Under en följd av år har som engångsanvisningar anvisats medel
under anslaget Bidrag till särskilda kulturella ändamål för vissa kostnader i
samband med medclhavsmuseets utställningsverksamhet. Myndigheten
föreslår nu att medlen anvisas som en permanent resurs under detta anslag
358000 kr.).
6. För fortsatt ombyggnad av historiska museets basutställningar bör
anvisas ett engångsanslag om 150000 kr.

(+
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Statens kulturråd
Kulturrådet tillstyrker en ökning av medlen till museerna och tekniska
institutionen med totalt 2 230000 kr. Rådets förslag innebär bl. a. att besparingen enligt huvudförslaget har återtagits.
Museerna bör även kompenseras för merkostnaden för vid myndigheten
omplacerade liirare.

Föredragandens överväganden
Under en följd av år har medel för täckande av vissa kostnader i
anslutning till medelhavsmuseets utställningsvcrksamhet beräknats i form
av engångsanvisningar under anslaget Bidrag till särskilda kulturella ändamftl. Då denna verksamhet är av permanent natur föreslår jag att fr. o. m.
nästa budgetår 340 000 kr. tillförs detta anslag för ändamålet.
För att tillgodose medelhavsmuseets behov av medel till utåtriktad verksamhet har jag beräknat en förstärkning av anslaget med 80000 kr.
Som jag har redovisat under anslaget Bidrag till särskilda kulturella
ändamål bör statens kulturråd för nästa budgetår disponera ett samlat
belopp om 2 290000 kr. för engiingsanvisningar till museer och utställningar. Jag avser att - om riksdagen bifaller dett;i förslag - senare föreslå
regeringen att historiska museets förslag till vissa engångsvisa förstärkningar skall överlämnas till statens kulturråd för prövning och avgörande.
Myndigheten har beriiknat besparingarna enligt huvudförslaget till
651 000 kr. Jag har beräknat en besparing av 221 000 kr. Besparingen bör
tas ut på det sätt som myndigheten föreslagit.
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till
32216000 kr.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Statens historiska museer för budgetiiret 1985/86 anvisa ett
förslagsanslag av 32216000 kr.

F 35. Statens konstmuseer
I 983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

35 662517
33978000
35911000

För myndigheten giillcr förordningen ( 1976: 439) med instruktion för
statens konstmuseer Ulndrad senast 1984: 454).
Myndigheten statens konstmuseer omfattar nationalmuseet. moderna
museet. östasiatiska museet och en förvaltningsenhet.
Statens konstmuseer skall främja konsten, konstintresset och konstvetenskapen. Museerna skall levandegöra äldre och nutida konstformer och
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deras samband med samhällets utveckling samt verka för konstnärlig och
kulturell förnyelse.
Nationalmuseet skall fullgöra de uppgifter inom myndigheten som rör
äldre måleri och skulptur. företrädesvis från tiden före år 1900. samt
teckning, grafik och konsthantverk från äldre tid till nutid.
Moderna museet skall fullgöra de uppgifter som rör nutida måleri och
skulptur samt fotografi.
Östasiatiska museet skall belysa de östasiatiska kulturerna från äldre tid
till nutid.
Förvaltningsenheten skall svara för administrativa ärenden inom myndigheten samt fullgöra tekniska serviceuppgifter.
1984/85

Beräknad ändring 1985/86

Foredragandcn

Statens
konstmuseer

Personal

148,5

+3

19774000
(17974000)
14 238 000

+2307000
<+1506000)
+ 711000

+ 1507000
(+2036000) 1
+ 429000

34012000

+3018000

+1936000

of.

Anslag
Uri.;(fter

F orval tningskostnader
(därav lönekostnader)
Lokalkostnader

JnkomJ/l'I'

Tavclkonsi;rvi:ring
Nettoutgift
1

34000

of.

33978000

+3018000

+

3000

+1933000

Inkl. löner for lokalvårdare

Statens konstmuseer
I. Pris- och löneomräkning m. m. 1919000 kr.
2. De besparingar som myndigheten inför niista budgetår har redovisat

enligt huvudförslaget ( - 717 000 kr. J innebär bl. a. minskad produktion av
utställningar och minskad allmänkulturell verksamhet. minskade medel till
inköp av verk av nu levande svenska konstnärer samt minskade medel till
underhåll och ökande av samlingarna. Huvudförslagets tillämpning under
en femårsperiod skulle drabba publiken genom kraftiga begränsningar i
öppethållandet och genom en alltmer nedtonad utställningsproduktion för
att därefter hota även vård- och hevaranderesurserna. Myndigheten hegär
att besparingen återtas ( + 717 000 kr. J.
3. För att kunna klara tillsynen och vården av den statligt ägda konsten
begär myndigheten personalförstärkningar med I intendent och I assistent
vid avdelningen för depositioner och vandringsutställningar samt med I
konservator vid ateljen för målerikonservering ( +440000 kr.).
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4. Vidare begär myndigheten 60000 kr. för personalutbildning.
5. Myndigheten begär att iiven för nästa budgetår fä disponera 110000
kr. under anslaget Bidrag till särskilda kulturella ändamål för konservering
av fotografiska bilder vid moderna museets fotografiska avdelning.

Statens kulturråd
Kulturrådet föreslår en ökning av anslaget med 2 322 000 kr. I förslaget
ingår att besparingen enligt huvudförslaget har återtagits samt att 283 000
kr. beräknats för att möjliggöra uppdraget om tillsyn av statens offentliga
konstsamlingar. Därutöver föreslås fortsatt engångsanvisning för konservering av foto ( + 110000 kr.).
Stutens konstråd har i skrivelse hemställt att riktlinjer utarbetas för hur
det skall förfaras med staten tillhörig konst. som ingår eller förvaras i
lokaliteter som disponeras av myndighet som övergår från statligt till annat
huvudmannaskap.
Skrivelsen har remitterats till statens kulturråd. statens konstm11.1·ecr
och statens fiirhandlingsnämnd.
Statens förhandlint:sniimnd har anmält att frågan under senare tid har
reglerats på så sätt att staten behåller de konstverk som vid tidpunkten för
övertagandet finns inom lokalerna men deponerar dessa för prydande av
lokalerna hos den övertagande huvudmannen intill dess annat avtalas.
Statens k11!111rråd anser att konsten bör stanna kvar inom myndigheten.
Inlösen bör ske direkt till konstrådet.
Statens konstmuseer anser också att konsten bör vara kvar vid den
myndighet eller förvaltning där den har sin hemortsrätt under förutsättning
att verksamheten fortsätter under likartade former och i samma lokaler. I
samband med byte av huvudmannaskap bör statens förhandlingsnämnd
samråda med statens konstmuseer innan överlåtelse äger rum så att avtalet
kan omfatta sådana frågor som rör myndighetens innehav av konst eller
konstvcrksföremål. Statens konstmuseers bedömning grundar sig på
konstsamlingarnas art och konst vetenskapliga betydelse. på vård och konserveringsbehov och omfattar såväl äldre som yngre konstföremål. De
konstverk som vid en sådan genomg[mg bedöms vara av särskild betydelse
bör även i framtiden ingå i sratens konstsamlingar och överföras till statens
konstmuseer för att inventarieföras i en museisamling. Konstverken kan
därefter om de inte exponeras i museilokaler deponera~ hos den myndighet
som ursprungligen mottagit dem eller på annan lämplig plats. Övriga konstverk bör överlåtas till den nye huvudmannen som i avtal påtar sig ett
framtida ansvar för konstföremålens tillsyn och vard.
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Föredragandens öven·äganden
Statens konstråd och statens konstmuseer har hegärt riktlinjer för hur
man skall förfara med staten tillhörig konst. som finns i lokaler som
disponeras av myndighet som övcrgfif från statligt till annat huvudmannaskap. Enligt min mening hör statens förhandlingsnämnd i varje aktuellt fall
samråda med statens konstmuseer. Jag delar statens konstmuseers uppfattning att avtal som sluts vid byte av huvudmannaskap även bör omfatta
frågor som rör innehav av konst eller k:msthantverk. Huvudprincipen bör
vara att sådana föremål övergår i den nye huvudmannens ägo. De föremål
som statens konstmuseer finner siirskilt betydelsefulla bör. på sätt som
konstmuseerna redovisar i sitt remissvar, stanna i statlig ägo.
Myndigheten har beräknat hesparingarna enligt huvudförslaget till
717 000 kr., som helt faller på anslaget Statliga museer: Vissa kostnader för
utstiillningar och samlingar m. m. Jag har med utgångspunkt i museets
förslag beräknat en minskning med 311 000 kr.
Statens konstmuseer har under ett antal iir under anslaget Bidrag till
särskilda kulturella ändamäl disponerat engångsmedel för konservering av
fotografiska bilder vid moderna museets fotografiska avdelning. Med hänsyn till att denna verksamhet är av permanent karaktär föreslår jag att
110000 kr. förs upp under detta anslag för iindamålet.
Det åligger statens konstmuseer att utöva tillsyn över den statligt iigda
konsten. Jag har för nästa budgetår beräknat en ökning av anslaget med
80000 kr. för detta ändamål.
Med hänvisning i övrigt till sammanställningen beriiknar jag anslaget till
35 911 000 kr.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att
1. godkänna vad jag har anfört angående staten tillhörig konst i
samband med byte av huvudman .
.., att till Statens konstmusea för budgetåret 1985/86 anvisa ett
förslagsanslag av 35 911 000 kr.

F 36. Utställningar av svensk konst i utlandet
1983/84 Utgift

1196989 1

1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

1 060 000
1113000

1

Reservation

-126 336 1

Tidigare anslagsbctcckning Utställningar av nutida svi:nsk konst i utlandet.

Nämnden för utställningar av svensk konst i utlandet (N UNSK U) har
enligt sin instruktion ( 1976: 526. ändrad senast 1984: 455) till uppgift att
anordna utställningar i utlandet av nutida svensk konst samt att vara det
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organ som enligt stadgarna för nordiskt biennalräd har att planlägga och
genomföra svenskt deltagande i biennalutställningarna i Venedig. Anslaget
används av nämnden för direkta utställnings- och administrationskostnader.

Nämnden för utställningar av svensk konst i utlandet
Nämnden föreslår en ökning av anslaget för nästa budgetår med totalt
305 000 kr. Förutom kompensation för pris- och löneökningar föreslår
nämnden ökade medel till publikationer, transporter samt utställningsersättning till konstnärer. Vidare föreslår nämnden 110 000 kr. till ett statligt
stipendium.

Statens kulturråd
Kulturrådet föreslår en ökning av anslaget med 64 000 kr.

Föredragandens överväganden
Anslaget bör föras upp med I 113 000 kr. Jag hemställer att regeringen
föreslår riksdagen
att till Utstii//ningar m· svensk konst i 111/andet för budgetåret
1985/86 anvisa ett reservationsanslag av I 113000 kr.

F 37. Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

13 301681
13 281000
13 867000

För myndigheten gäller förordningen ( 1980: 394) med instruktion för
livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet (ändrad
1984: 456).
Livrustkammaren, som är landets äldsta museum, skall belysa kulturhistoria med anknytning till den forna arsenalen, de kungliga livrust-, klädoch skattkamrarna och hovstallet.
Skoklosters slott skall belysa den kulturhistoria som har samband med
slottsbyggnaden. dess användning och samlingar. Samlingarna omfattar
främst konst, konsthantverk, vapen. möbler och annan inredning samt
bibliotek.
Hallwylska museet skall belysa den kulturhistoria som har samband med
Hallwylska palatset. dess användning och samlingar. Museets samlingar
32
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omfattar företrädesvis konst. konsthantverk, vapen, möbler och annan
inredning samt bibliotek och arkiv.
1984/85

Beräknad

~mdring

Livrustkammaren. Skoklosters
slott och
Hallwylska
museet
Personal

1985/86
Föredraganden

45,75

of.

of.

6968000
(5 808000i
6313000
130000

+487000
(+396000)
+363000
of.

+345 000
(+898000) 1
+241000
of.

13411000

+850000

+586000

Anslag
Utgifter
Förvaltningskostnadcr
(därav lönekostnader)
Lokalkostnader
Konserverings verksamhet

Inkomster

Konserveringsverksamhet
Nettoutgift
1

130000

of.

of.

13281000

+850000

+586000

Inkl. löner till lokalvårdare

Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet

I. Pris- och löneomräkning m. m. 890000 kr.
2. De besparingar enligt huvudförslaget (- 283 OOOkr.) som myndigheten
inför nästa budgetår har redovisat innebär bl. a. vakantsättning av en
halvtidstjänst som museivakt samt minskning av medlen för underhåll och
ökande av samlingarna. Vidare ingår en besparing som vunnits genom en
omläggning av bevakningssystemet på Skoklosters slott. Huvudförslagets
tillämpning under en femårsperiod innebär bl. a. ytterligare vakantsättning
av tjänster. Konsekvenserna blir bl. a. ökad skaderisk för samlingarna och
nedskärning av den vetenskapliga verksamheten.
3. En konservator vid textilkonserveringen har omplacerats till livrustkammarens vetenskapliga avdelning. Medel begärs för att möjliggöra återbc.:sättande av en tidigare vakantsatt halvtidstjänst ( + 60000 kr.).
4. Medel begärs för visningsverksamheten vid livrustkammarens vagnmagasin i Strömsholm ( + 20000 kr.).
5. För att fullfölja ADB-registreringen av samlingarna behövs en fortsatt
engångsanvisning om 20000 kr.

Statens kulturråd

Kulturrådet föreslår att en besparing enligt huvudförslaget om 141 000
kr. tas ut genom rationalisering av vaktkostnaderna. Därutöver beräknar
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rådet 797 000 kr. i pris- och löncomräkning samt 20 000 kr. för en fortsatt
engångsanvisning för registrering av samlingarna. Totalt anser rådet att
anslaget bör räknas upp med 656000 kr.

Fiiredragandens överväganden

Myndighetens förslag till besparingar enligt huvudförslaget inkluderar
en besparing av bevakningskostnaderna vid Skoklosters slott med 120000
kr. Besparingen kan enligt myndigheten möjliggöras genom en omläggning
av hevakningssystemet. Då bevakningskostnaderna finns upptagna under
den förslagsvis betecknade posten Lokalkostnader kan jag inte biträda att
denna rationaliseringsvinst får tillgodoräknas vid beräkning av besparingar
enligt huvudförslaget. Myndigheten har beräknat besparingarna enligt huvudförslaget till 283 000 kr. Jag har beräknat en besparing av 90 000 kr.
Besparingen bör kunna tas ut på det sätt som museet har angivit do<.:k med
beaktande av vad jag nyss har anfört.
Vad gäller myndighetens förslag om vissa engångsvisa förstärkningar
hänvisar jag till vad jag har anfört under anslaget Statens historiska museer.
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till
13 867 000 kr.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till livrustkammaren, Skoklosters slott och Ha/lwylska museet
för budgetåret 1985/86 anvisa ett förslagsanslag av 13 867 000 kr.

F 38. Naturhistoriska riksmuseet
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

30168 200
33 242000
36509000

För myndigheten gäller förordningen ( 1966: 264) med instruktion för
naturhistoriska riksmuseet (omtryckt 1973: 408. ändrad senast 1984: 577!.
Naturhistoriska riksmuseets verksamhet avser växt- o<.:h djurvärlden.
jordens uppbyggnad och historia samt människans biologi och naturmiljö.
Inom museet finns en museiavdelning och en forskningsavdelning. Inom
forskningsavdelningen finns ett laboratorium för isotopgeologi.
Regeringen har uppdragit åt byggnadsstyrelsen att projektera den andra
etappen av om- och tillbyggnad för naturhistoriska riksmuseet. Etappen
omfattar lokaler för publik verksamhet. Projekteringen skall inriktas mot
en beräknad byggstal1 under budgetåret 1987/88.
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Beräknad iindring 1985/86
Naturhistoriska riksmuseet

Föredraganden

+4

+I

114

Anslag
Förvaltning>kostnader
(därav lönekostnader)
Lokalkostnader
Laboratoriet för
isotopgeologi

18813000
(16652000)
1307:!000
I 357 000
33242000

1

+2211000
1+2069000)
+ 14%000

+

83 000

+3 790000

+1697000
(+2 972 0001 1
+ 1480000
_,_

90000

+3267000

Inkl. löner till lokalvardare

Naturhistoriska riksmuseet
I. Pris- och löneomräkning m. m. 3 005 000 kr.
2. Museet anger att ca 80 c;,,;, av museets resurser avser forskning inom
det naturvetenskapliga området. Vid beräkning av huvudförslaget har museet med hänvisning till uttalanden i forskningspropositionen (prop.
1983/84: J07 bil. 5 s. 4) inte redovisat någon besparing på forskningsverksamheten. Huvudförslaget, med undantag av forskningsverksamheten, innebär för museets del en besparing med 138 000 kr., vilket museet föreslår
skall tas ut genom en minskning av anslaget Statliga museer: Vissa kostnader för utställningar och samlingar m. m. Mmeet begär samtidigt att besparingen skall återtas.
3. För att möjliggöra för museet att förbereda nya basutställningar och
kunna bedriva oförändrad regional verksamhet föreslår museet återbesättande av I ,2 tjänster som hålls vakantsatta(+ 157000 kr.).
4. Som en förstärkning av forskningens basresurser föreslår museet att
ett par av de tjänster som har vakantsatts bör återbesättas ( + 263 000 kr.).
5. Från anslaget Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet bör 365 000 kr. föras över till detta anslag.
6. Museet begär en engångsanvisning om 628 000 kr. för finansiering av
kostnaderna för extra personal som skall förbereda nya basutställningar
samt uppordna samlingar inför planerad omflyttning.

Statens kulturråd

I. Kulturrådet föreslitr att besparingen enligt huvudförslaget återtas.
2. Kulturrådet föreslår att medel får anvisas för att museet skall kunna
återbesätta tjänsten som regionalintendent. Kulturrådet tillstyrker även
vissa medel för assistentinsatser för samlingarnas vård. ( + 250 000 kr. J
3. Rådet föreslår vidare vissa engångsanvisningar för förberedelser av
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380000 kr.) och för uppordning av samlingar

<+ 200000 kr.).
4. Museet bör kompenseras för merkostnader för till museet omplacerade lärare.

Föredragandens överväganden
Under förvaltningskostnadsposten har jag efter samriid med chefen för
industridepartementet beräknat 123 000 kr. för en tjänst som museivakt.
som hittills har finansierats under tolfte huvudtiteln anslaget Sveriges
geologiska undersökning.
Under innevarande budgetår utgår till riksmuseet under anslaget Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet ett belopp av 400 000
kr. Jag föreslår att av nämnda belopp 365 000 kr. fr. o. m. nästa budgetår
tillförs detta anslag.
Jag har vid min beräkning av huvudförslaget inte funnit det möjligt att ta
särskild hänsyn till museets anknytning till forskningsverksamhet. Jag har
dock räknat med en lägre besparing än vad som gäller vid en full tillämpning av huvudförslaget, som skulle innebära en minskning av anslaget med
711000 kr. Besparingen för museet, som bör begränsas till 261000 kr. har
tagits ut under anslaget Statliga museer: Vissa kostnader för utställningar
och samlingar m. m. Jag förutsätter att museet tar ut besparingen så att
balans upprätthålls mellan de olika verksamhetsgrenarna.
Med hänvisning till vad jag har anfört hemställer jag att regeringen
föreslår riksdagen
att till Naturhistoriska riksmuseet för budgetåret 1985/86 anvisa ett
förslagsanslag av 36509000 kr.

F 39. Statens sjöhistoriska museum: Förvaltningskostnader
1983/84 utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

14131021
14 398000
15 052 000

För myndigheten gäller förordningen ( 1965: 698) med instruktion för
statens sjöhistoriska museum (ändrad senast 1984: 578). Enligt denna har
museet till uppgift att främja kunskapen om det svenska sjöförsvarets, den
svenska handelssjöfartens och det svenska skeppsbyggeriets verksamhet
och utveckling genom tiderna. Inom museet finns tre avdelningar. nämligen en dokumentationsavdelning~ en utställningsavdelning och en administrativ avdelning.
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Statens

Föredraganden

sjöhistoriska
museum
Personal
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59

of.

of.

Anslag
Förvaltningskostnader
ldiirav lönekostnader)
Lokalkostnad..:r

8744000
(8055 000)
5 654000
14398000

+ 795000

<+

743000J
+ 316000

+1111000

+515000
OOOl
+ 139000

<+473

+654000

Statens sjöhistoriska museum
I. Pris- och löneomräkning m. m. 948 000 kr.
2. De besparingar enligt huvudförslaget som museet har redovisat innebär vakantsättning av vissa tjänster för den utåtriktade verksamheten
(-310000kr.). En årlig besparing om 2 % under en femårsperiod motsvarar ett belopp om drygt 1,5 milj. kr. Denna besparing kan tas ut endast av
förvaltningskostnadsanslagets lönemedcl och innebär en minskning med
11 tjänster av de 60, som f. n. finansieras via detta anslag. En sådan
minskning av museets personal. styrd av den s. k. naturliga avgången,
raserar museets personalstruktur och är helt orimlig särskilt med tanke på
den ökade arbetsbörda som färdigställandet av ett nytt Wasamuscum
innebär. Museet framhåller att om denna schablonmässiga besparing drivs
igenom för en femårsperiod och eventuellt förlängs därutöver, måste. museet lägga ned delar av museets enligt instruktionen ålagda verksamhet.
Myndigheten förutsätter därför att museet inte underkastas några besparingar.
3. Museet föreslår inrättandet av en personlig tjänst för en till museet
omplacerad lärare(+ 163000kr.J.

Statens kulturråd
Kulturrådet föreslår en ökning av anslaget med 864 000 kr. I rådets
förslag ingår att hela besparingen enligt huvudförslaget kompenseras.

Föredragandens iiverväganden
Myndigheten har beräknat besparingar enligt huvudförslaget till 310000
kr. Jag har beräknat en besparing av I07 000 kr. Den sålunda begränsade
besparingen bör kunna tas ut i enlighet med museets förslag.
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till
15 052 000 kr.
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Jag hemställer att regeringen föreslar riksdagen
att till S1a1en.1· sjöhisloriska museum: Fiirvallnin[:skoslnader för
budgetåret 1985/86 anvisa ett förs lagsanslag av 15 052 000 kr.

F 40. Statens sjöhistoriska museum: Underhållskostnader m. m.
1983/84 Nettoinkomst
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

Reservation

529148
I 000
I 000

1943611

Anslaget används enligt en av regeringen fastställd stat. Inkomster av
inträdesavgifter. försäljningsmedcl. gåvomedel och övriga inkomster vid
Wasavarvct tillgodoförs anslaget som uppbördsmedel.
1984/85

Beräknad ändring 1985/86
Statens
sjöhistoriska
museum

Personal

Föredraganden

of.

18

of.

4350000

-;-2950000

+2950000

4 349000

+2950000

+2 950000

I 000

of.

of.

Anslag

Utgifler
I. Dokumentation. föremalsvård, försäljningsverksamhet m. m.

Inkom.st er
2. Inkomster vid
Wasavarvet
Nettoutgift

Föredragandens överväganden

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen
föreslår riksdagen
att till Sta/ens ~jöhistorisk11 museum: Underhållskostnader m. m.
för budgetåret 1985/86 anvisa ett rescrvationsanslag av 1 000 kr.
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F 41. Etnografiska museet
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

13395714
13097000
13735000

För myndigheten gäller förordningen ( 1966: 265) med instruktion för
etnografiska museet (ändrad senast 1984: 457). Enligt denna skall museet
främja kunskapen om främm<mde kulturer, framför allt utomeuropeiska.
1984/85

Beräknad ändring 1985/86
Etnografiska
museet

26

Personal

of.

Föredraganden
of.

Anslag
Utgifter
Förvaltningskostnader
(därav lönekostnader)
Lokalkostnader

1

5 042000
953 000)
8 055 000

+329000
(+234000)
+228000

+259000
(+676000) 1
+379000

13097000

+557000

+638000

(3

Inkl. löner till lokalvårdare

Etnografiska museet
I. Pris- och löneomräkning m. m. 630000 kr.
2. Besparingen enligt huvudförslaget ( - 275 000 kr.) återtas < + 275 000
kr.). En besparing kommer att leda till att personal måste friställas.
3. För ett utökat utnyttjande av Tre generationers verkstad begär museet
50000 kr.
4. För bl. a. en förstärkning av medlen för genomgång av museets
föremål och magasinshanteringen begärs förnyade och utökade medel
under anslaget Bidrag till särskilda kulturella ändamål ( + 880 000 kr.).

Statens kulturråd
Kulturrådet föreslår en ökning av anslaget med 786000 kr. I förslaget
ingår att besparingen enligt huvudförslaget har återtagits.
Därutöver föreslår rådet engångsmedel om 800000 kr.

t'iiredragandens överväganden
Museet har beräknat besparingarna enligt huvudförslaget till 275 000 kr.
Jag har beräknat en besparing av 61 000 kr. Den sålunda begränsade
besparingen har tagits ut under förvaltningskostnadcrna.

Prop. 1984/85: 100 Bilaga JO

Utbildningsdepartementet

505

Vad gäller museets förslag om vissa engångsvisa förstärkningar hänvisar
jag till vad jag har anfört under anslaget Statens historiska museer.
Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen
föreslår riksdagen
att till 1:.:11wgrq{iska museet för hudgetåret 1985/86 anvisa ett förslagsanslag av 13 735 000 kr.

F 42. Arkitekturmuseet
1983/84 utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

I 330642
I 443 000
I 540000

För myndigheten gäller förordningen <1978: 245) med instruktion för
arkitekturmuseet (ändrad 1984: 458). Enligt denna skall museet belysa
byggnadskonsten, samhällsplaneringen och bebyggelseforskningen. Museet skall därvid särskilt levandegöra den byggda miljöns samband med
samhället och samhällsplaneringen.
1984/85

Personal

Beräknad ändring 1985/86
Arkitekturmuseet

Foredraganden

+ 1,5

of.

5,5

Anslag
Ut!!ifier

Förvaltningskostnadcr
(därav lönekostnader)
Lokalkostnader

I 171000

(889000)
272000
1443000

+ 94000
59000)
+ 27000

+ 62000
(+145000) 1
+ 35000

+121000

+ 97000

(+

'Inkl. löner till lokalvårdare

Arkitekturmuseet
I. Pris- och löneomräkning m. m. 94000 kr.
2. Arkitekturmuseet har inte kunnat lägga fram något förslag till besparing enligt huvudförslaget. Museet begär i första hand att museets verksamhet skall tryggas genom att det helt undantas frän besparingar. I andra
hand hegär museet att regeringen skall ange vilken del av verksamheten
som skall inskränkas.
3. För en handläggartjänst inom omradet forskning och dokumentation
begär museet 168000 kr.
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4. Museet begär medel för utökad byråassistcnttjänst ( + 40000 kr.).
5. Museet begär en engtmgsanvisning om 350000 kr. för fortsatt uppbyggnad av basutställningar.

Statens kulturråd
Kultun·ådet föreslås en ökning av anslaget med IT!. 000 kr. I förslaget ingår
att besparingen enligt huvudförslaget har återtagits. Dessutom tillstyrks
omsättning av engångsmedel (150000 kr.).

Föredragandens överväganden
Huvudförslaget innebär en minskning av anslaget med 30000 kr. Mitt
förslag innebär att anslaget minskas med 15 000 kr. Jag utgår från att det
modifierade huvudförslaget kan tas ut utan påtagliga konsekvenser för
museet.
Vad gäller museets förslag om vissa engångsvisa förstärkningar hänvisar
jag till vad jag har anfört under anslaget Statens historiska museer.
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till
1540000 kr.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Arkitekturmuseet för budgetåret 1985/86 anvisa ett förslagsanslag av I 540000 kr.

F 43. Statens musiksamlingar
1983/84 utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

10714284
10490000
11273000

För myndigheten gäller förordningen ( 1981: 504) med instruktion för
statens musiksamlingar (ändrad senast 1984: 459).
Statens musiksamlingar omfattar institutionerna musikbiblioteket och
musikmuseet samt en enhet för dokumentation.
Statens musiksamlingar, som är en central myndighet på musikens område. skall främja musiken. musikintresset och musikvetenskapen.
Musikbiblioteket skall fullgöra de uppgifter inom myndigheten som särskilt rör musikalier, musiklitteratur samt annat som hör till biblioteksverksamheten.
Musikmuseet skall fullgöra de uppgifter som särskilt rör musikinstrument. musikalisk uppförandepraxis samt folklig musikkultur.
Enheten för dokumentation skall fullgöra de uppgifter som rör dokumentations- och informationsverksamhet avseende svensk musik och svenskt
musikliv.
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+I

Föredraganden
of.

Anslag
Förvaltningskostnader
ldiirav lönekostnader)
Lokalkostnader
An\lag enligt
statsbud)!etcn

6259000
(5 247 00())
4270000

+770000
(+594000)
+ 35000

+41KOOO
(+947000) 1
+326000

10529000

+805000

+744000

10490000

+844000

+78~000

'Inkl. löner till lokalvårdare

Statens musiksamlingar
I. Pris- och löneomräkning m. m. 445000 kr.
2. De besparingar som redovisas enligt huvudförslaget (- 145 000 kr.)
innebär en minskning av detta anslag med 95 000 kr. avseende lokalminskning och en minskning av anslaget Statliga museer: Vissa kostnader
för utställningar och samlingar m. m. med 50000 kr. Myndigheten begär att
besparingarna återtas. Fortsatta anslagsminskningar under en femårsperiod skulle innebära en nedskärning av verksamheten till en nivå som
myndigheten betecknar som oacceptabel.
3. Statens musiksamlingar begär 120 000 kr. till inrättande av en sekreterartjänst vid museet, 120000 kr. för förstärkning av bokanslaget. 50000
kr. för publikationer samt 125 000 kr. för att täcka kostnader för viss
övertalig personal.
4. För utveckling av barn- och ungdomsverksamheten vid musikmuseet
begärs 220000 kr. varav 100000 kr. som engångsanvisning.
5. För ersättning av förslitet material begärs ett engångsbelopp om
75 000 kr.
6. För att kunna visa en utställning i samband med ICTM:s (lnternational Council for Traditional Music) världskonferens begärs 125 000 kr.

Statens kulturråd

Kulturrådet föreslår en ökning av anslaget med 752 000 kr. I förslaget
ingår att besparingen enligt huvudförslaget har återtagits samt att medel
beräknats för en sekreterartjänst. Vidare tillstyrks fortsatt engångsanvisning om 125 000 kr.

Föredragandens övenäganden

Myndigheten har beräknat besparingarna enligt huvudförslaget till
145000 kr .. varav 95000 kr. avser lokalminskning under detta anslag. Jag
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har beräknat en minskning med endast 48 000 kr.. som bör kunna tas ut
under anslaget Statliga museer: Vissa kostnader for utställningar och samlingar m. m.
Vad gäller myndighetens förslag om vissa engfmgsvi<;a förstärkningar
hänvisar jag till vad jag har anfört under anslaget Statens historiska museer.
Med hänvisning till sammanstiillningen beräknar jag anslaget till
I I 273 000 kr.
Jag hemställer att regeringen föreslår ribdagen
att till Statens musiksamlingar för budgetåret 1985/86 anvisa ett
förslagsanslag av 11273000 kr.

F 44. Statliga museer: Vissa kostnader för utställningar och
samlingar m. m.
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

Reservation

8065445
5 344000
5 126000

360318

Från anslaget betalas kostnader för följande museer och ändamål.
Statens konstmuseer för utställningar och allmänkulturell verksamhet
samt underhåll och ökande av samlingarna samt för inköp av konst av nu
levande svenska konstnärer.
Naturhistoriska riksmuseet för materiel m. m.
Statens musiksamlingar för bokinköp, utställningar. allmänkulturell
verksamhet samt underhåll och öh.ande av samlingarna.
1984185

Beräknad ändring 1985/86
Myndigheten

Statens konstmuseer
Naturhistoriska
riksmuseet
Statens musiksamlingar
Anslag enligt
statsbudgeten

Föredraganden

3 456000

+ 424000

- 68000

I 196000
653000

+ 434 000
+ 690()()()

-139000
+ 2!\000

5305000

+1548000

-179000

5 344 000

+I 509000

-218000

Statens konstmuseer
I. Pris- och löneomräkning 424 000 kr.
2. De besparingar. som myndigheten enligt huvudförslaget har redovisat. innebär att medlen till utställningar och allmänkulturell verksamhet
minskar med 717000 kr. Myndigheten begär att besparingen återtas.
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Naturhistoriska riksmuseet

I. Prisomräkning 990 000 kr.

2. De besparingar som museet har redovisat enligt huvudförslaget inneen reducering av museets medel med JJ800D kr. Hela reduceringen
föreslås tas ut under detta anslag.
3. För påhörjandet av arbetet med de nya basutställningarna erfordras
en ökning av anslagsposten med 300000 kr.
4. Från anslaget Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet bör 35 000 kr. föras över till detta anslag.
b~ir

Statens musiksamlingar

I. Prisomräkning I 00 000 kr.
2. De besparingar. som myndigheten har redovisat enligt huvudförslaget, innebär att medlen under denna anslagspost minskar med 50000 kr.
Myndigheten begär att besparingen ätertas.

Statens kulturråd

Kulturrådet föreslår en ökning av anslaget med 318000 kr. Inga besparingar bör tas ut på detta anslag.

Föredragandens överväganden

I enlighet med myndigheternas önskemål har konsekvenserna av huvudförslaget beräknats under detta anslag.
Under innevarande budgetår utgår till riksmuseet under anslaget Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet ett belopp av 400000
kr. Jag föreslår att av nämnda belopp 35 000 kr. fr. o. m. nästa budgetår
beräknas under detta anslag. Likaså bör den behållning som vid utgången
av budgetåret 1984/85 kan finnas kvar under nyss nämnda anslag anslagsposten Naturhistoriska riksmuseet föras över till förevarande anslag.
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till
5126000kr.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Statliga museer: Vissa kostnader j()r 11tstiil/11ingar och samlingar m. m. för budgetåret 1985/86 anvisa ett reservationsanslag
av 5 126000 kr.
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F 45. Bidrag till Nordiska museet
1983/84 utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

35988477
35 384000
37002000

För Stiftelsen Nordiska museet gäller stadgar som har fastställts av
regeringen den 14 maj 1981.
Nordiska museet är ett kulturhistoriskt museum med ett samlingsområdc som - med undantag av vissa specialomriiden som bevakas av andra
museer - omfattar arbete och liv i Sverige från 1500-talet till nutid, samt
jämförande material från andra länder. främst de nordiska.
Museet är en stiftelse till vilken utgår statligt driftbidrag. Ledamöterna i
stiftelsens styrelse, Nordiska museets nämnd, utses av regeringen.
Nordiska museet har sju avdelningar. Till museet hör institutet för
folklivsforskning och Julita gård samt Kulturarvet i Falun.
1984/85

Beräknad ändring 1985/86
Nordiska
museet

För<'draganden

Personal
Nordiska museet
Kulturarvt:t i Falun

136
7

of.
of.

of.
of.

143

of.

of.

Anslag
Nordiska m11se1'/
Ut>:ifter
Förvaltningskostnadcr
tdiirav lönekostnader)
Lokalkostnader

/nkomst1·r
Entr~- och visningsavgifter. försäljning
m.m.
Fondavkastning och hyror

Nettoutgift

21596000
(17743000)
14077000

+ 1286000
989000)
+ 83000

+I 173000
( +2 063 0001 1
+ 546000

35673000

+1369000

+1719000

1274000
899000

+

- 270000

+
+

(+

100000

127000
90000

2173000

170000

+ 217000

33500000

+1539000

+1502000

I 512 000
() 155 000)
510000

+ 442000
(+ 380000)
15000
+

+ 101000
t+ 78000)
+ 28000

2022000

+ 457000

+

rnrnoo

of.

+

13000

1884000

+ 457000

+

116000

Kulturan·ct i Falun
Utg((/er
Förvalt ni ngskost nade r
(därav lönekostnader)
Lokalkostnader

Inkomster
Nettoutgift
1

Inkl. löner till lokalvånhtrc

129000
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Nordiska museet
I. Pris- och löneomräkning m. m. 2073000 kr.

2. Museets förslag till besparingar enligt huvudför!ilaget innebär en total
besparing med 5 % t. o. m. budgetåret 1987/88. De besparingar som museet
har redovisat innebär för nästa budgetår en minskning av bevakningskostnaderna med 400000 kr. Därvid har i underlaget för beräkningen frånräknats museets hyreskostnad. Museet bedömer att ett magasin kan utrymmas under budgetåret 1987/88. Detta bör kunna ske dels genom flyttning av
föremål till andra magasin och dels genom att påskynda överlämnandet av
de norska samlingarna till Norge. Denna besparing har beräknats till
775000 kr.
3. Museet begär att beslut fattas om utbyggnad av Julita etapp III och
lantbruksmuseet.
4. Museet föreslår att hyresintäkterna (270000 kr.). vilka ingår i inkomstposten Fondavkastning och hyror, får disponeras för underhåll av
museets byggnader. Vidare föreslår museet alt inkomsterna vid Kulturarvet i Falun hålls oförändrade.
5. Museet begär fortsatta medel i form av engångsanvisningar för upprustning av basutställningarna ( + 100000 kr.) samt för samordning av
registreringsfrågor vid museerna ( + 120 000 kr.) under anslaget Bidrag till
särskilda kulturella ändamål.

Statens kulturråd
Kulturrådet föreslår en ökning av anslaget till Nordiska museet med
1683 000 kr. I rådets förslag ingår att besparingen enligt huvudförslaget
beräknats till 440000 kr.

Föredragandens överväganden
Museets förslag till besparingar enligt huvudförslaget inkluderar en
minskning av hevakningskostnaderna med 400000 kr. Då kostnaderna för
bevakning är upptagna under den förslagsvis betecknade posten Lokalkostnader kan jag inte biträda detta förslag vid beräkning av besparingar
enligt huvudförslaget. Museet har beräknat besparingarna för nästa budgetår till 400000 kr. Jag har beriiknat en besparing av 254000 kr. Jag har
förutsatt att museet kan ta ut besparingarna så att balans upprätthfills
mellan de olika verksamhctsgrenarna.
Vad gäller museets förslag om vissa engångsvisa förstärkningar hänvisar
jag till vad jag anfört under anslaget Statens historiska museer.
Med hänvisning i övrigt till sammanst~illningen beriiknar jag anslaget till
37 002 000 kr.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till BidraR till Nordiska museet för budgetåret 1985/86 anvisa ett
forslagsanslag av 37 002 000 kr.
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I<' 46. Bidrag till Sveriges Tekniska museum
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

7692099 1
7853000 1
8216000

' Tidigare anslagsbeteckning Bidrag till Tekniska rnu~ect

För Stiftelsen Sveriges Tekniska museum gäller stadgar som har fastställts av regeringen den 15 november 1984. då museets namn ändrades till
Sveriges Tekniska museum.
Enligt stadgarna skall museet belysa utvecklingen inom ingenjörskonsten och dess grundvetenskaper samt inom industrin.
Sveriges Tekniska museum är en stiftelse till vilken utgår statligt driftbidrag. Enligt den stat som fastställts av regeringen för innevarande budgetfar
täcker statsbidraget drygt 75 % av utgifterna för driften. Inkomsterna i
övrigt härrör främst från bidrag från näringslivet och museets vänförening.
I stiftelsens styrelse. som består av högst 20 ledamöter. utses tre ledamöter
av regeringen.
Kostnaderna för skötseln av Telcmuseet täcks av ett anslag från Televerket.
Bcr~1knad

1984/85

ändring 1985/86

Tckni,ka
museet

Personal

30

+16

Föredraganden
of.

Anslag

U1gifier
Förvaltningskostnader
idärav lönekostnadcrl
Ll)kalkost nader
Kostnader för Tclcmuscel

Inkoms/er
Entre- och visningsavgifter samt försäljning
m.m.
Bidrag från näringslivet.
museets vänförening m. m.
Ersättning friin Telcmuscct
Nettoutgif:

8168000
(5 110000)
I 733 000
290000

+3 284000
1+2259000)
+I 063000

of.

of.

10191000

H347000

+649000

h48000

+ 158000

+ 146000

1400000
290000

of.
of.

-t-140000

2338000

+ 158000

+286000

7853000

+4189000

+363000

+591.-\000
(+396000)
+ 5100()

of.

Tekniska museet
I. Pris- och löncomräkning m. m. 712 000 kr.

2. Besparingen enligt huvudförslaget förcsläs kompenserad genom öka-
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de inkomster av cntrcer. utvidgad försäljning samt ökade inkomster av
kafearrende ( - 158 000 kr.).

3. Museet begär medel för två vaktfiirmän samt sex museiviirdar

(+ 955 000 kr.).
4. För ut vecklingsarheten samt undervisning och underhåll rörande
verksamheten i Teknorama behövs fyra nya tjänster(+ 537000 kr.).
5. För två musciliirare/ammanuenstjänster behövs 267000 kr.
6. Museet begär alt en tjänst som arkivaric/hibliotekarie inrättas samt en
deltidstjänst för arbete med industriminnesvård och dokumentation
!+209000kr.J.
7. Museet begär 790000 kr. som engimgshidrag budgetåret 1985/86,
varav 150000 kr. avser bl. a. inköp av kontorsdator och utarbetande av
ADB-program för tekniskt material. 30000 kr. fortsatt arbete med omkopiering av nitratfilm, 300000 kr. utvecklingsarbete av verksamheten i
Teknorama. 220000 kr. fortsatt översyn och upprustning av museets basutställningar och 90000 kr. för att utveckla museets internadministrativa
rutiner.
8. För luft- och rymdfartsmuseisamlingarna begärs 950000 kr.

Statens kulturråd
Kulturrådet föreslår en ökning med 471 000 kr. Den ålagda besparingen
har återtagits. Rådet tillstyrker engångsmedel om 105 000 kr.

Föredragandens överväganden
Regeringen fastställde stadgar för Stiftelsen Sveriges Tekniska museum
den 15 november 1984, då museets namn ändrades till Sveriges Tekniska
museum. Namnändringen föranleder en ändring i lagen I 1976: 1046) om
överlämnande av förvaltningsuppgifter inom utbildningsdepartementets
verksamhetsområde. Som chefen för utbildningsdepartementet har anfört
under anslaget D 28. Vissa särskilda utgifter för forskningsändamål har
Svenska institutet anförtrotts förvaltningsuppgifter som innebär myndighetsutövning. vilket kräver stöd i lag. Även ett stadgande om rätt för
Svenska institutet att fatta vissa beslut som innebär myndighetsutövning
bör tas in i lagen om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom utbildningsdepartementets verksamhetsomrade. Inom departementet har därl'ör
upprättats förslag till lag om ändring i denna lag. Förslaget bör fogas till
protokollet som bilaga /0.2.
Lagförslaget rör. i vad avser frågan om överlämnande av myndighetslllövning. i och för sig sådant ämne som avses i 8 kap. 18 ~andra stycket
regeringsformen. Enligt min mening är dock frågan av sådan enkel beskaffenhet att yttrande från lagrådet inte behöver inhämtas. Jag har i denna
fråga samrått med chefen för utbildningsdepartementet.
33

Riksdagen 198-1185. I sam/. Nr 100. Bilaga JO

Prop. 1984/85: 100

Bilaga JO

Utbildningsdepartementet

514

Huvudförslaget innebär en minskning med 216000 kr. Anslaget hör
enligt min heriikning minska med 82 000 kr. Jag har totalt räknat upp
inkomsterna av cntre· och visningsavgifter samt försäljning m. m. med
146000 kr. varav 82 000 kr. utgör huvudförslagtilrnrnpningen.
Vad gäller museets förslag om vissa engångsvisa förstärkningar hänvisar
jag till vad jag har anfört under anslaget Statens historiska museer.
Med hänvisning i övrigt till sammanställningen beräknar jag anslaget till
8216000 kr.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att
I. anta förslaget till lag om ändring i lagen ( 1976: I046) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom utbildningsdepartementets
verksamhetsområde.
2. till Bidrag till Sveriges Tekniska museum för budgetåret 1985/86
anvisa ett förslagsanslag av 8 216 000 kr.

F 47. Bidrag till Skansen
1983/84 utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

8996916
8 410000
8 784000

För Stiftelsen Skansen gäller stadgar som fastställts av regeringen den I
mars 1984. Enligt dessa har friluftsmuseet Skansen i Stockholm till uppgift
att i sin verksamhet levandegöra svensk kultur och natur samt kring ett
centrum av kulturminnen skapa en levande miljö för olika fritidsintressen.
Till Skansen hör Biologiska museet. Skansen är en stiftelse. Ordföranden i
stiftelsens styrelse utses av regeringen. Av övriga ledamöter utses en av
regeringen. tre av Stockholms läns landsting och två av Nordiska museet.
I ett år 1968 träffat avtal mellan staten och Stockholms stad
(prop. 1968: 46. SU 84. rskr 202) regleras frågor om bidrag till Skansen.
Avtalet innebär att det underskott som uppkommit eller uppkommer i
Stiftelsen Skansens verksamhet vart och ett av åren 1966-1970 täcks till
40% av staten och till 60% av kommunen. Avtalet är sedermera förlängt
och gäller så länge det inte sagts upp. Förutom driftbidrag utgår även
särskilda investeringsbidrag. Staten svarar för hela kostnaden för investeringar i kulturhistoriska byggnader och för 40 % av kostnaden för investeringar i vissa gemensamma anläggningar såsom vägar, parkanläggningar.
vatten- och avloppsledningar. elektriska installationer m. m. Kommunen
svarar för resterande 60 % av kostnaderna för dessa investeringar. Dessutom täcker kommunen hela kostnaden för investeringar i andra anläggningar än kulturhistoriska byggnader och gemensamma anläggningar.
Stockholms kommun och Stockholms läns landsting har den 5 maj 1982
träffat ett avtal med innebörd att landstinget fr. o. m. den 1 januari 1983
träder i kommunens ställe i det mellan kommunen och staten år 1968
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träffade avtalet. Avtalets innebörd bibehålls i övrigt oförändrad. Efter
bemyndigande av riksdagen har regeringen genom beslut den I mars 1984
godkänt ändringen.
På grundval av förslag från Skansen har numera fastställts inkomst- och
utgiftsstat för år 1985. Enligt denna erfordras ett driftbidrag fran statens
sida som uppg<lr till 7 438 000 kr.. medan tillskottet från Stockholms läns
landsting beräknas till 11 158 000 kr. Av det statliga bidraget har
3 595 000 kr. anvisats för första halvåret 1985.
Beriikning

lll'

dr(ftundcrskott för Skansrn
1984
Stat

Egna inkomster
Litgifter
därnv löm:r. pensioner
m.m.
Driftunderskott
därav staten
därav Stockholms läns
landsting

1985
Stat

1986
Skansen>
förslag

17067000
34281000

18 262 000
36858000

19 B7000
39117000

(25 161000)
17214000
( 6886000)

(27 !00000)
18596000
( 7 438000)

126 263 000)
19980000
( 7 992 00())

1.1()328000)

(I I 158000)

(I

I 988000)

Statshidra,::sheriiknin,::
Andra halvåret 1985
och första halvåret
1986
Skansens
förslag
Driftunderskott
därav andra halvåret 1985
därav första halvåret 1986
Investeringsbidrag till
kulturhistoriska byggnader
Investeringsbidrag till övriga
gemensamma anläggningar
Statsbidrag 1985/86
Statsbidrag 1984/85

7 824000
(3 828 00())
(3 996000)

Föredraganden

7714000
843 ()()())
(3871000)

(3

850000

642000

I 000000
9674000
8410000

428000
8 784000
8410000

+1264000

+374000

Skansen
I. Skansen beräknar att antalet besök under år 1984 kommer att uppgå
till mer än 2.1 miljoner.
De egna inkomsterna har enligt Skansens förslag till inkomst- och utgiftsstat för år 1985 räknats upp med I 040000 kr. motsvarande en ökning
med drygt 6%.
2. Utöver kompensation för automatiska kostnadsökningar begär Skansen bl. a. medel fört vå tjänster.
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3. I fråga om investeringsanslagen framh[iller Sbnsen att anslagen under en följd av år har varit praktiskt taget oförändrade. Under en tioårsperiod har särskilt anslag rndast utgiltt vid ett tillfälle. nämligen till en ny
klädkammare. Det är stiftelsens förhoppning att investerings:.inslagen kan
räknas upp så att en genomgripande upprustning av friluftsmuseets mångfald av anläggningar och byggnader kan ske samt att nödvändiga nyinvesteringar kan genomföras.
För kulturhistoriska byggnader beräknar stiftelsen ett bidragsbehov av
850000 kr. och för gemensamma anliiggningar ett totalt bidragsbehov av
2.5 milj. kr .. varav Mm staten 1.0 milj. kr.

Föredragandens öven·äganden
Vid godkännande av inkomst- och utgiftsstat för år 1985 har inkomstsidan räknats upp med I 195 000 kr. På utgiftssidan har beräknats kompensation för löne- och kostnadsutvecklingen. Statsbidrag för att täcka väntat
underskott för iir 1985 har beräknats till 8 784 000 kr .. en ökning med
374 000 kr. i förhållande till 1984 års stat.
I fråga om investeringsbidrag till kulturhistoriska byggnader för nästa
budgetår har jag beräknat 642 000 kr.. en ökning med 42 000 kr. För
gemensamma anläggningar har jag för statens del beräknat 428 000 kr .. en
ökning med 28 000 kr.
Till sådana investeringar som landstinget helt bekostar har. enligt vad
jag inhämtat, beräknats ett belopp om 642 000 kr. för år 1985.
Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen
föreslår riksdagen
att till Bidrni< till Skansen för budgetåret 1985/86 anvisa ett förslagsanslag av 8 784 000 kr.

F 48. Bidrag till vissa museer
1983/84 Utgift

4961000

1984/85 Anslag

90l40GO

1985/86 Förslag

12051000

Ur anslaget utgår innevarande budgetår bidrag till Arbetets museum.
Dansmuseet. Drottningholms teatermuseum. Mariom:tteatern för teaterns
museiverksamhet. Carl och Olga Milles Lidingöhem. Thielska galleriet,
Strindbergsmuseet och Zornsamlingarna samt bidrag för film- och videogramproduktion inom museerna.
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Bcriiknad andring 1985/86
~useet resp.
statens kultu1Tåd 1

I. Arbetets museum
1

Dansmu~eet

3. Drortningholms
teatermuseum
4. Marionctteatern
5. Carl och Olga
Millcs Lidingöhem
h. Strindhcrgsmuseet
7. Thielska galleriet
8. Zornsamlingarna
9. Bidrag for film- och
videogramprnduktion
inom museerna

1

2 500000
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Föredraganden

+2 500000
+ 275 000

+2500000
+
71000

100000

+ 428000
+ 40000

+

384000
212000
430000
150000

+ 120000
+ 22000
+ 145000
+
9000

1814000

2 674 000

+ 168 000
3000

+ 120000
22000
+ 148000
+
5000

+

750000

of.

of.

9014000

+3 539000

+3037000

Statens kulturråd beträffande p. I, 8. 9.

I. Arbetets museum
Kulturrådet föreslår en ökning av det statliga bidraget till Arbetets
museum i Norrköping med 2 500000 kr. som omfattar pris- och löneomräkning samt fortsatt utbyggnad av museet.

2. St(fielsen Dansmuseifonden
Stiftelsen framhåller att Dansmuseet behöver ett ökat bidrag om 275 000
kr. Därvid har utöver automatiska kostnadsökningar beräknats 200000 kr.
för förstärkning av museets lcdningsfunktion.
Statens kulturråd föreslår en ökning av bidraget med 109000 kr. för
automatiska kostnadsökningar.
3. St{(telscn Drottningholms teatermuseum
Drottningholms teatermuseum består av Drottningholms slottsteatcr. ett
bibliotek och ett bildarkiv. För föreställnings verksamheten vid teatern
utgår innevarande budgetår bidrag från anslaget Vissa bidrag till teater-,
dans- och musikverksamhet.
Stiftelsen begär en ökning av hidraget med 428 000 kr. exkl. löne- och
prisomräkning. Därvid har stiftelsen föreslagit en forstiirkning av verksamheten med två tjänster samt ökade medel för inköp av böcker. Vidare
föreslår stiftelsen att medel till verksamheten i fortsättningen anvisas under ett förslagsanslag i stället för som nu under ett obetecknat anslag i
statsbudgeten.
Statens ku/turräd beräknar en ökning a\' bidraget med 160000 kr., vilket
avser kompensation för pris- och löneökningar.
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4. Marionctteatern
För förstärkning av museiverksamhcten vid Marionetteatern föreslås
bidraget öka med 40 000 kr.
Statens kulturråd beräknar en ökning av bidraget med 9000 kr. som
kompensation för löne- och prisökningar.
5. Stifielsen Carl och Olga AJi//c.1 Lidingiihem
Stiftelsen framhåller att beviljade hidrag från stat och kommun innevarande budgetår har gjort det möjligt för stiftelsen att anställa en intendent
med halvtidstjänstgöring som ersiittare för två arvodesanställda. deltidstjänstgörande intendenter. Inrättandet av dt:n nya intendenttjiinsten innebär att Millesstiftelsen har fått en myckt:t värdefull förstärkning av sina
administrativa resurser. De positiva effekterna av denna förstärkning har
visat sig bl. a. i form av ökade publikdragande aktiviteter. Samtidigt har
det blivit möjligt att så småningom ta itu med arbetsuppgifter som i brist på
resurser hittills måst sättas i efterhand.
Med stöd av de erfarenheter som numera vunnits och med beaktande av
de många arbetsuppgifter som ligger och väntar gör stiftelsen den bedömningen att intendenten måste ha heltidstjänstgöring. Detta förutsätter i:n
anslagsförstärkning med 93 000 kr.
Statens kulturråd beräknar en ökning av bidraget med 23 000 kr., vilket
avser kompensation för pris- och löneökningar.

7. St(fidsen Thiels/.:.a galleriet
Stiftelsen hegär en förstärkning av anslaget med 145000 kr. I förslaget
ingii.r hl. a. ett extra anslag om 50000 kr. för tavelkonservering och 20000
kr. för ökade hyreskostnader.
Statens /.:.11/turräd beräknar en ökning av bidraget med 76000 kr. Rådet
har därvid tillstyrkt ett eng[mgsanslag om 50000 kr. for konservering av
tavlor.
9. Bidrag fiir film- vch videogramprodu/.:.tion inom museerna
Kulturrådet föreslår ett oförändrat bidrag för film- och videogramproduktion inom museerna samtidigt som rådet anser att museernas ekonomiska insats successivt bör öka.

Föredragandens överväganden

Arbetets museum
Museet inledde sin verksamhet den I juli 1984. Museet har sina lokaler i
fastigheten Strykjärnet i Norrköping. Museet hör kunna fä en stor betydelse när det giiller en samlad dokumentation av arbetets historia och arbetslivets förändringar. Jag föreslår därför att statens bidrag till Arbetets museum nästa budgetår ökar med 2.5 milj. kr. till totalt 5 milj. kr.
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Carl och Ol!!a Mi//es Lidingölzem
Vid min medelsberäkning för Carl och Olga Milles Lidingöhem har jag
tagit hänsyn till museets behov av resursförstärkning genom att räkna upp
anslaget med 120000 kr.

Stiftelsen Tlzielska galleriet
Vad gäller Thielska galleriets förslag om vissa engångsvisa förstiirkningar hänvisar jag till vad jag har anfört under anslaget Statens historiska
museer.

Hemställan
Med hänvisning i övrigt till sammanställningen hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen
att till Bidrag till vissa museer för budgetilret 1985/86 anvisa ett
anslag av 12051000kr.

F 49. Bidrag till regionala museer
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

29800725
28 780000
31728000

Statsbidrag utgår enligt förordningen (1977: 547) om statsbidrag till regionala museer till regionalt verksamt museum som regeringen har förklarat berättigat till sådant bidrag. Statsbidrag utgår endast till museum som
också får bidrag från landstingskommun eller kommun.
Statsbidrag utgår i form av grundbidrag. Underlaget för beräkningen är det antal g r u n cl be 1opp som varje år fastställs för museerna.
Enligt beslut av regeringen är 26 museer berättigade till bidrag. Antalet
grundbelopp för budgetåret 1984/85 har fastställts till 457. Grundbeloppet
för innevarande budgetår har preliminäre beräknats till 123 000 kr. Statens
kulturråd fördelar grund beloppen på de museer som regeringen har förklarat berättigade till statsbidrag.
Bidragsunderlaget för varje museum motsvaras i första hand av summan
«V de tilldelade grundbeloppen. Statsbidrag utgår med 55 % av bidragsunderlaget.

Prop. 1984/85: 100

Bilaga 10

Ubildningsdepartementet

520

Statens kulturråds .fordclning m· r:mndhe/upp budgetåret 1984185
Museum
Stockholms läns museum
U pplandsmuseet
Södermanlands mw;eum
Östergötlands och Linköpings stads museum
Jönköpings läns mu~eum
Smalands museum
Kalmar läns museum
Gotlands fornsal
Blekinge museum
Kristianstads länsmuseum
Kullllrhistoriska museet i Lund
Malmö museum
Hallands liinsmusecr
Hohuslitns museum
Göteborgs museer
.~lvsborgs liinsmuseum
Skaraborgs liinsmuseum
Värmlands museum
Örebro läns museum
Väqmanlands läns museum
Dalarnas museum
Uinsmuseet i Ciävlehorgs län
Länsmuseet-M urberget
Jämtlands läns museum
Västerbottens museum
Norrbottefö museum

Beslutad fördelning

I'.!
14

111
13

15
10
14
Il

8
20

34
,..,
_,

14

ll
81
16
l:!
8
14

10

17
16

9

20
18

15
457

Statens kulturråd
Kulturrådet har i sina tidigare framställningar om anslag argumenterat
för ett fullbordande av den regionmuscireform som inleddes budgetåret
1977i78. Rådet räknade med att grundbelopp skulle kunna utgå till samtliga
bidragsberättigade årsverken vid museerna. Kulturrådet framhåller att
statsmakterna aldrig uttryckligen angivit någon tidsplan eller omfattning av
regionmuseireformen.
När statsbidragssystemet infördes befann sig museerna i mycket varierande utgångslägen vad de egna huvudmännens satsningar beträffar. Den
ledande principen för statsbidraget var att initiativet till utbyggnad skulle
ligga hos huvudmännen. Detta har inneburit att de som tidigt satsade på en
utbyggnad också snart kom upp i högt antal grundbelopp medan de län som
gjort sina satsningar i ett senare skede har fått vänta på att få statsbidrag i
större omfattning.
Kulturrådet anser att regeringen måste komma med klarare besked om
hur man ser på utvecklingen av regionmuseistödet. Kulturrådet menar att
den nuvarande situationen med ovissheten när det gäller servicen inom
den statliga kulturminnesv:'.irden samt de hittills rådande regionab skillnaderna i regionmuseernas utbyggnad är mycket otillfredsställande. Kulturrådet föreslår d~irför att regeringen inför en miniminivå för antalet grundbelopp till regionmuseerna.
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Kulturradet föreslår att staten genom en uppriikning av regionmuseibidraget garanterar all åtminstone 15 grundbelopp utgår till varje liinsmuseum som bas för verksamheten - under förutsiittning att huvudmännen
finner att verksamheten skall ligga på minst den nivån. Vidare anser
kulturrådet att staten också måste söka komplettera stödet till de museer
som ligger i högre intervall än 15 grundbelopp.
Kulturrådet föreslår att ett tak om preliminärt 25 grundbelopp läggs för
de större län-;museerna m:h att statsmakterna därmed också redogör för
hur långt de kan följa med i utvecklingen. Museerna i Malmö och Göteborg
bör under långtidsperioden erhålla en uppräkning.
För nästa budgetår bör enligt kulturrådet ytterligare 49 grundbelopp
tillföras anslaget motsvarande en kostnad av 3 72 I 000 kr. Därutöver tillkommer en prisomräkning om I 855 000 kr.
Stiftelsen i'ästsvensk konsermtorsate(ie har hemställt om ett bidrag på
202 9'i0 kr.. vilket motsvarar tre grundbelopp.

f'öredragandens öven·äganden

Jag beräknar under detta anslag en ökning med 12 grundbelopp. vilka i
första hand hör fördelas mellan de små regionala museerna. Det totala
antalet grundbelopp kommer sålunda att för nästa budgetår uppgå till 469.
Vid beräkningen av medelsbehovet för nästa budgetår har jag utgått från
ett preliminärt beräknat grundbelopp av 123 000 kr.. av vilket statsbidrag
utgår med 55 c;(.
Det sammanlagda medelsbehovet för bidrag till regionala museer beräknar jag till 31 728 000 kr.. vilket innebär en ökning med 2 948 000 kr. jämfört
med innevarande budgetår.
Inom ramen för den föreslagna förstärkningen bör de behov som har
aktualiserats av Stiftelsen Västsvensk konservatorsatelje kunna beaktas
genom ett ökat bidrag till de regionala museer som utnyttjar ateljen.
Näas-utredningen (U 1978: 08) har utrett frågan om den framtida användningen av August Abrahamsons stiftelse på Nääs. I promemorian
(Os U 1984: 14) finns bl. a. förslag om Nääs slotts framtida användning som
museum. Förslagen bereds f. n.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Bidrag till regionala museer för budgetåret 1985/86 anvisa ett
förslagsanslag av 31728000 kr.
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F 50. Riksutställningar
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

16692541
18411000
19327000

Reservation 167986

Stiftelsen Riksutställningar har enligt sina stadgar (KRFS 1978: 5) till
uppgift all främja utställnings· och konstbildningsverksamheten genom att
förmedla och anordna utställningar. biträda med rådgivning och annan
service samt i övrigt utveckla och förnya utställningen som medium för
kunskapsförmedling. debatt och upplevelse.
Riksutställningar skall samarbeta och samrf1da med statliga och kommunala myndigheter. kulturinstitutioner. organisationer och enskilda som är
vt:rksamma i samhälls- och kulturlivet.

Riksutställningar
I. Pris- och löneomräkning m. m. 524 000 kr.
2. De besparingar enligt huvudförslaget som redovisas aktualiserar en
neddragning av de fasta kostnaderna genom personal- och lokalminskning.
Sådana inskränkningar kommer att försvåra verkningsfulla insatser så att

Riksutställningars kulturpolitiska arbetsuppgifter tillfredsställande kan lösas.
3. Stiftelsen hegär en engångsanvisning om 400000kr. för inköp av
videoutrustning. Utrustningen avses all vara en gemensam resurs för
museerna och Riksutställnigar.

Statens kulturråd
Kulturrådet föreslår en ökning av anslaget med 1 l05000kr.. vilket motsvarar pris- och löneomräkning. I rådets förslag ingår även att hela besparingen enligt huvudförslaget kompenseras.

Föredragandens öven·äganden
Huvudförslaget innebär en minskning av anslaget med 368 000 kr. Mitt
förslag innebär att anslaget minskas med 167 000 kr.
Vad gäller stiftelsens förslag om vissa engångsvisa förstärkningar hänvisar jag till vad jag har anfört under anslaget Statens historiska museer.
Anslaget bör föras upp med 19 327 000 kr. Jag hemställer att regeringen
föreslår riksdagen
att till RiksutställninRar för budgetåret 1985/86 anvisa ett reservationsanslag av 19 327 000 kr.
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F 51. Inköp av vissa kulturföremål
1983/84 utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

I 00 000
100000

Ur detta anslag utgår medel till inköp av kulturföremitl för vilka risk
föreligger att de kommer att föras ut ur landet och som har sådant konstnärligt. historiskt eller vetenskapligt värde att det är av synnerlig vikt att
de behålls inom landet. Anslaget kan belastas med högre belopp än det
som beräknats i statsbudgeten under förutsättning att regeringen i efterhand anmäler medclsförhrukningen för ribdagen lprop. 1965: 58, SU 76.
rskr 204).
U!fi.irsc/ ar l'issa äldre kulrurföremål

I prop. 1981182: 82 föreslog regeringen en ny lag om utförsel av vissa
äldre kulturföremål. Riksdagen (KrU 1981/82: 20. rskr 213) avslog propositionen med hänsyn till riksdagens önskemål om förnyade överväganden på
vissa punkter i lagförslaget. Riksdagen hemställde att regeringen efter
utredning och förnyade överväganden skall förelägga riksdagen ett nytt
förslag i fråga om förbud mot utförsel av äldre kulturföremål.
Regeringen gav i maj 1982 riksantikvarieämbetet och statens historiska
museer i uppdrag att i samråd med statens konstmuseer och Stiftelsen
Nordiska museet överväga och lägga fram förslag om sådana ändringar av
och tillägg till det av regeringen framlagda förslaget till lag om utförsel av
vissa äldre kulturföremål m. m. som kunde anses erforderliga med hänsyn
till vad riksdagen hade anfört.
Riksantikvarie~imbetet och statens historiska museer inkom i november
1982 med vissa förslag om lagstiftning avsedd att förhindra utförsel ur riket
av kulturföremål. Förslagen har därefter remissbehandlats.

Föredragandens överväganden
Jag avser att under våren 1985 föreslå regeringen att i proposition lägga
fram förslag till lag om utförsel av vissa kulturföremål.
Anslaget till inköp av vissa kulturföremål bör föras upp med oförändrat
belopp.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Inköp lll' l'issa k11/r111föremål för budgetåret 1985/86 anvisa ett
förslagsanslag av 100000 kr.
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Forskning
F 52. Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

I 000000
618000

Ur anslaget utgår medel för forsknings- och utvecklingsinsatser inom
kultursektorn. främst avseende verksamhetsinriktad utvecklingsforskning
samt till naturhistoriska riksmuseet för förstärkning av museets basresurser för forskning av grundförskningskaraktär.
1984/8~

Statens kulturråd
för fördelning
inom museisektorn
Riksantikvarieämbetet
Riksarkivet
N;llurhistoriska
ribmuseet

B.:räknad ändrin!! 198'i/86
Myndigheten

Föredrn!!andcn

300000

+ 18000

+ 9000

:!00000
100000

+316000

+ 5000

+ 6000
+ 3000

400000
I 000000

-400000

-400000

-

-382000

61000

Statens kulturråd
Prisomräkning 18000 kr.

Riksantikvarieämbetet
Prisomräkning 16000 kr.
Riksantikvarieämbetet begär ytterligare medel för projektplanering.
forskningsinformation. forskningssamverkan och forskarservice riktad till
kulturminnes vårdens regionala organisation<+ 300 000 kr.).

Riksarkivet
Prisomräkning 5 000 kr.

1'aturhistoriska riksmuseet
Museet föreslår att medlen under detta anslag förs över till anslagen
Naturhistoriska riksmuseet ( - 365 000 kr.) och Statliga museer: Vissa
kostnader för utställningar och samlingar m. m.

<- 35 000 kr.).
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Föredragandens överväganden

Jag föreslår att under detta anslag beräknade medel till naturhistoriska
riksmuseet för forskning fr. o. m. nästa hudgeti\r beraknas dels under anslaget Naturhistoriska riksmuseet med 365 000 kr., dels under anslaget
Statliga museer: Vissa kostnader för utställningar och samlingar m. m. med
35 000 kr.
Med hänvisning till sammanställningen hemstiiller jag att regeringen
föreslår riksdagen
att till Forsknings- och 11n·eck/i11gsi11.rntser inom kulturområdet för
hudgetaret 1985/86 anvisa ett reservationsanslag av 618000 kr.
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Ungdomsorganisa tioner
F 53. Statens ungdomsråd
1983/84 Utgift

3 321 959

1984/85 Anslag

3 502000
3 704000

1985/86 Förslag

Statens ungdomsråd har enligt sin instruktion ( 1976: 527) till uppgift att
inom ramen för samhällets kultur- och fritidspolitik främja ungdomens
sociala och personliga utveckling. Rådet skall handlägga och utreda frågor
om samhällets stöd till ungdomsorganisationerna och verka för ensamordning av statliga insatser som avser verksamhet bland barn och ungdom.
Från anslaget bestrids kostnader även för ungdomsrådets utredningsoch informationsverksamhet.
1984/85

Beräknad ändring 1985/86
Statens
ungdomsrad

8,5

Personal

Fön:dragandcn

of.

of.

Anslag
Förvaltningsk.ostnadcr
<Jiirav lönekostnader)
Lokalkostnader

2 920000
509 000)
5i6000

+ 181000
(+ 68000)
+ 22000

3502000

+203000

(i

+180000
84000)
+ nuoo

(-1-

+202000

Statens ungdomsråd
I. Pris- och löneomräkning m. m. 181 000 kr.
2. fr. o. m. budgetåret 1984/85 tillämpar rådet i stället för huvudförslaget ett tilläggsalternativ. Detta innebär att rådet ålagts att senast till budgetåret 1986/87 redovisa förslag om en reell minskning av anslaget med
3 '7r...
3. För att klara besparingskravet under femårsperioden nödgas rådet att
minska personalkostnaderna på förvaltningsanslaget motsvarande 1.4 årsarbetare. Därutöver krävs en extern finansiering av 6idets utrednings verksamhet. omfattande 4 559 000 kr. under femårsperioden.

Föredragandens överväganden
Jag vill erinra om att jag i föregående budgetproposition (prop.
1983/84: 100 bil. 10 s. 392-393) redovisade att huvudförslaget för ung-
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domsrådet bör tillämpas i enlighet med det s. k. tilläggsalternativet. Detta
inne här att rådet senast till budgetåret I 986/87 skall redovisa förslag om en
reell minskning av anslaget med 3 %.
Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen
föreslår riksdagen
att till Statens ungdomsråd för budgetåret I 985/86 anvisa ett förslagsanslag av 3 704000 kr.

F 54. Bidrag till ungdomsorganisationcrnas centrala ,·erksamhet
m.m.
1983/84 utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

43 251 952
46 780000
48 935 ()()()

Från anslaget utgår bidrag till den centrala verksamheten inom de ungdomsorganisationer som regeringen förklarat berättigade till statsbidrag
enligt förordningen ( 1971: 388) om statsbidrag till ungdomsorganisationer
(omtryckt 1981: 502. ändrad senast 1984: 324). Vidare utgår bidrag till vissa
samarbetsorgan samt bidrag i särskild ordning till den centrala verksamheten inom vissa ungdomsorganisationer.
Statsbidrag till central verksamhet utgår enligt nyssnämnda förordning
till organisationer som bedriver verksamhet huvudsakligen bland barn och
ungdom och som har minst 3 000 medlemmar i åldern 7- 25 år samt lokalavdelningar i minst hälften av landets landstingskommuner. Statsbidraget
utgår i form av grund bidrag och rörligt bidrag. Grundbidraget utgör 310 000
kr. Det rörliga bidraget uppgår budgetåret 1984/85 till 28 kr. per medlem i
intervallet 3 001-40000 medlemmar och till 24 kr. per medlem över 40000.
Vid beräkningen av bidraget till vissa organisationer med verksamhet
bland handikappade barn och ungdomar gäller a:t bidrag utgår om organisationen har mer än I 500 medlemmar i åldern 7-25 år. Utöver grundbidrag utgår därvid rörligt hidrag även för antalet medlemmar i intervallet
1501-3000 varvid bidraget per medlem är 112 kr. I övrigt utgår bidrag
enligt de generella bestämmelserna. För organisationer som första gangen
erhåller hidrag till central verksamhet samt för organisationer som inte
längre uppfyller villkoren i fråga om antalet medlemmar och lokalavdelningar gäller särskilda bestämmelser om statsbidragets storkk.
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Beräknad ändring 1985/86
Sratens
ungdomsråd

I. Cirundbidrag till ungdomsorganisalioner
~
Rörligt bidrag till
ungdomsorganisationer
3. Bidrag rill vissa samarbetsorgan
4. Sär~kil<la bidrag till
vi>sa ungdomsorganisationc:r
5. Bidrag i särskild
ordning
6. Politiska ungdomsförbund

528

Fiiredraganden

21082000

+ 500000

23 571 000

+ 792000

I 240000

-t-

20000

+

93000

+2000000

+

750000

+7960 000

+2155000

+ 5 %0000

887 000

46780000

Statens ungdomsråd
I. Ungdomsrådet föreslår att grundbidraget. som budgetåret 1984/85
utgår med 310000 kr. per statsbidragsberättigad organisation. förblir oförändrat.
2. Rådet föreslår vidare att Elevorganisationen i Sverige får grund bidrag
och rörligt bidrag enligt gällande bestämmelser. dock utan intrappning
<+267000 kr.).
3. Även Skytterörelsens ungdomsorganisation föreslås erhålla grund bidrag och rörligt bidrag enligt förordningens bestämmelser. Detta föreslås
ske genom intrappning under två år. varvid grundbidrag och halvt rörligt
bidrag skulle utgå under första året samt grundbidrag och helt rörligt bidrag
under andra året (+609000 kr.).
4. Ungdomsrådet föreslår att KFUK-KFU M :s riksförbund i fortsättningen inte skall vara en statsbidragsberättigad ungdomsorganisation
( - I 733 000 kr. J. I stället föreslås statsbidrag utgå enligt förordningens
bestämmelser. dock utan intrappning. till KFUK-KFUM:s idrottsförbund samt KFUK-KFUM:s triangelförbund (+ 1593000 kr.).
5. Tio nya organisationer begär att fä bli statsbidragsberättigade. Ungdomsrådet föreslår att två av dem. nämligen assyriska och syrianska
riksförbunden beviljas bidrag i särskild ordning. Rådet föreslår vidare att

Svenska förbundet för internationella barnbyar godkänns för statsbidrag
enligt gällande förordning <+485000 kr.J.
6. Förutom de tre organisationer som redan nu under anslagsposten I
uppbär bidrag i särskild ordning föreslår didet att ett antal organisationer
får hidrag i särskild ordning. Samtidigt redovisas rådets förslag till anslagsökningar. Riksförbundet Svi.:riges fritids- och hemgårdar (RSFHI ( +47 000
kr.). Svenska samernas riksungdomsförbund ( +6 000 kr.) och Estniska
kommittens ungdomsverksamhet ( + :!0000 kr. J bör erhålla bidrag i siirskild
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ordning. De handikappades riksförhund. Hörselfriimjandcts riksförbund.
Riksförbundet för utvecklingsstörda harn. Sveriges dövas riksförbund.
Unga synskadade och Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar-ungdomssektionen hör erhålla ett bidrag av 465 000 kr. per organisation ( +426000 kr.). Rådet föresfö vidare att anslaget till Grekiska riksförbundet. Turkiska riksförbundet och Handikappförhundens centralkommittes ungdomskommitte höjs ( +60000 kr.).
7. Ungdomsrådet föreslår att kriterier för bidrag i särskild ordning fastställs enligt rådets förslag i anslagsframställningcn.
8. Ungdomsrådet föreslår att det rörliga bidraget i båda intervallen höjs
med sex kronor. dvs. från 28 kr. till 34 kr. i intervallet 3000-4000 medlemmaroch från 24 kr. till 30 kr. för varje medlem över 40 000 ( + 5 095 000 kr.).
9. Radet föreslår att bidraget till vissa samarbetsorgan höjs med 80000
kr.
JO. Slutligen föreslår rådet att ett särskilt anslag utgår till de politiska
ungdomsförbunden för medverkan i skolorna i samhand med valrörelsen
1985. Rådet föreslår vidare att rådet far i uppdrag att fördela dessa medel
(+2000000 kr.J.

Föredragandens överväganden
För grundbidrag till ungdomsorganisationerna beräknar jag ett medelshehov av 21582000 kr. För nästa budgetår bör helt grundhidrag utgå med
315000 kr. För Elevorganisationen i Sverige beräknar jag 1140000 kr. och
för Skytterörelsens ungdomsorganisation 780 000 kr.
1 enlighet med ungdomsrådets förslag bör statsbidraget till KFU KKFU M:s riksförbund avvecklas och ersättas med ett statsbidrag till
KFUK-KFUM:s triangelförbund och KFUK-KFUM:s idrottsförbund.
Förslaget kommer bl. a. att innebära att den duhhelredovisning av vissa
medlemmar som tidigare har skett nu upphör. Eftersom förändringen
endast innebär en omläggning av en sedan länge bidragsberättigad verksamhet bör gällande intrappningsregler inte tillämpas.
Estniska kommittens ungdomsverksamhet uppfyller inte längre förordningens bestämmelser i fråga om antalet medlemmar vilket enligt bestämmelserna medför nedsättning av statsbidraget.
Ungdomsrådet har föreslagit att bl. a. handikapporganisationerna och
vissa invandrarorganisationer skall erhålla bidrag i särskild ordning. Jag är
medveten om de problem som kan motivera en särskild stödform för dessa
organisationer. Frågan rymmer dock även andra aspekter som enligt min
mening hör belysas ytterligare innan en förändring genomförs. Bidragsfrågorna övervägs f. n. inom regeringskansliet.
För rörligt bidrag beräknar jag för nästa budgetår ett medelshehov av
24363000 kr. Rörligt bidrag bör utgå med 29 kr. per medlem i intervallet
3001-40000 medlemmar och med 25 kr. per medlem över 40000 medlem34
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mar. Till handikapporganisationerna bör bidrag utgi1 med 114 kr. per
medlem i intervallet I 50 I - 3 000 medlemmar.
Bidraget till de båda samarbetsorganen Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer och Sveriges kristna ungdomsrftd beräknar jag till
1260000 kr. Det ankommer på regeringen att bestämma om bidragets
storlek för resp. samarbetsorgan.
För Riksförbundet Sveriges fritids- och hemgårdar har jag beräknat
790000 kr. För Svenska samernas riksungdomsförbund, Saminuorra. berliknar jag 190 000 kr. Oiirmed får organisationen möjlighet all vidga sin
ungdomskonsult verksamhet.
Under anslaget har jag vidare tagit upp särskilda medel för de politiska
ungdomsförbundens medverkan i skolorna i samband med valrörelsen år
1985. Ungdomsförbunden har fått ett liknande stöd vid de fyra senaste
valen. Jag beräknar härför ett belopp av 750000 kr. Det bör ankomma på
regeringen att besluta hur medlen skall fördelas mellan ungdomsförbunden.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att
I. godkänna de förändrade regler för bidrag till ungdomsorganisationernas centrala verksamhet som jag har förordat.
2. till Bidrag till unRdomsorganisationernas centrala 1·erksamhe1
m. m. för budgetåret 1985/86 anvisa ett förslagsanslag av
48 935 000 kr.

F 55. Bidrag till ungdomsorganisationernas lokala verksamhet
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

80319207
86000000
86000000

Bidrag till ungdomsorganisationernas lokala verksamhet utgår enligt
förordningen (1971: 388 I om statsbidrag till ungdomsorganisationer <omtryckt 1981: 502, ändrad senast 1984: 324).
Berättigade till statsbidrag för lokal verksamhet är dels de ungdomsorganisationer som enligt I § nämnda förordning förklarats berättigade att
erhålla bidrag under anslaget Bidrag till ungdomsorganisationernas centrala verksamhet m. m .. dels Sveriges riksidrottsförbund och övriga organisationer med organisationsstöd under jordbruksdepartementets huvudtitel. dels de ungdomsorganisationer som erhåller stöd i särskild ordning
under anslaget Bidrag till ungdomsorganisationernas centrala verksamhet
m.m.
Statsbidrag utgår under budgetåret 1984/85 med 10 kr. för var:ie bidrags-
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herättigad sammankomst. Med st1dan sammankomst förstas en av lokalavdelning planerad och anordnad sammankomst som varat minst en timme
och haft rninst fem deltagare i åldern 7-25 år.

Statens ungdomsråd
Statens ungdomsrf1d föreslår ett oförändrat bidrag på 10 kr. per bidragsberättigad sammankomst.

Föredragandens överväganden
Bidrag till lokal verksamhet bör utgf1 med oförändrat 10 kr. per bidragsberättigad sammankomst. Anslaget bör foras upp med 86 milj. kr.
Jag hemstiiller att regeringen föreslår riksdagen
att till Bidrag rill 1111gdom.1orga11i.wtionerna.1· lokala 1·crk.rnmhcr för
budgetåret 1985/86 anvisa ett förslagsanslag av 86000000 kr.

F 56. Bidrag till ferie,·erksamhet inom ungdomsorganisationerna
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

8928500
9065000
9 335 000

Reservation

Bidrag ur detta anslag utgår enligt förordningen ( 1981: 50J) om statsbidrag till ferieverksamhet inom ungdomsorganisationer. Frågor om bidrag
prövas av statens ungdomsråd efter ansökan.

Statens ungdomsråd
Sedan budgetåret 1981/82 har statens ungdomsråd fördelat medel till
ferieaktiviteter. Verksamheten rikt.ar sig i första hand till barn i åldern 712 år men kan även omfatta ungdomar i grundskolans högstadium. Bidraget kan utgå till föreningsledd verksamhet under sommarlovet, sportlovet,
ferier i samband med de stora helgerna och andra längre ledigheter under
terminerna. Medel kan utgfi till personalkostnader, kost och logi, resor.
material. administration samt utvärdering och utbildning.
Ungdomsrådet föreslår att anslaget höjs med 2 535 000 kr. samt att rådet
ur anslaget får disponera 250000 kr. för administration.
Statens ungdomsråd har haft i uppdrag att utvärdera ferieverksamheten
och föreslå permanenta fördelningskriterier. Rådet har kommit in med
förslag till sådana kriterier. Sammanfattningsvis föreslår rådet att den
tidigare principen om generell bidragsfordelning skall frångås och att va1je
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riksorganisations ansökan skall bedömas utifrån vilka insatser organisationen planerar centralt, ferieverksamhetens mål och planerade lokala projekt. R;1det anser att med en sådan fördelningsprincip prioriteras insatserna att n~i nya grupper, främst grupper som normalt inte nås av fcrieverksamheten.

Föredragandens övcn·äganden
Anslaget bör föras upp med 9 335 000 kr. Jag förutsiitter att bidragsfördelningen i fortsättningen kommer att ske enligt de principer som rådet har
föreslagit. Därmed ökar möjligheterna att nå ungdomar som hittills inte
deltagit i ferieverksamheten.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Bidrag till .frrie1·cr/.:samhet inom ungdomsorganisationerna
för budgetaret 1985/86 anvisa ett reservationsanslag av 9 335 000
kr.
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MASSMEDIER M. M.

Film m.m.
G I. Statens biografbyrå
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

3 228615
3457000
3 637 000

Statens biografbyrå skall enligt sin instruktion ( 1965: 748, omtryckt
1977: 1057, ändrad senast 1984: 466) pröva frågor om godkännande av film
avsedd för offentlig biografföreställning. Byrån handhar också fraktstödet
för film enligt bestämmelser i förordningen (1984: 465) om fraktstöd för
film.
1984/85

Beräknad ändring 1985/86
Statens bio-

gralbyrå
Personal

10

of.

Föredragandcn
of.

Anslag
Förvaltningskostnader
!därav lönekostnader)
Lokalkostnader
Återanskaffning av utrustning
Fraktstöd för film

1806000
( 1 595000)
610000

+ 129017
( + 73477)
+ 14475

112000
1+103000)
+ 15000

1000
1 040000

of.
+ 52000

+ 53 000

3457000

+195492

of.
+180000

Inkomsterna vid statens biografbyrå. som redovisas under inkomsttiteln
2522 Avgifter för granskning av biograffilm, beräknas till 2,735 milj. kr. för
nästa budgetår. (Budgetåret 1983/84 var inkomstt:rna 2,47 milj. kr.)

Statens biografbyrå
Statens biografbyrås anslagsframställning innebär i huvudsak följande.
I. Pris- och löneomräkning 150 492 kr.
2. Under de senaste åren har biografbyrån varit befriad från krav på
besparingar. Byrån är en liten myndighet och nämnvärda besparingar kan
inte åstadkommas utan att personal avskedas. Fr. o. m. innevarande budgetår har byråns arbetsbörda ökat till följd av de nya reglerna för fraktstö-
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det. Med hänsyn härtill bör nagra besparingskrav inte heller nu ställas pa
hyrån.
3. för brandlarm och inbrottslarm behövs en engångsanvisning
(+ 45000 kr.).
4. Granskningsavgifterna skall anpassas för att täcka biografbyråns beräknade utgifter för granskningsverksamheten inkl. ränte- och avskrivningskostnader för teknisk utrustning. För budgetåret 1985/86 föreslår
byrån en höjning av granskningsavgiften med 5 l,k, vilket skulle ge totalt
~ 765 500 kr. i intäk\er.

Föredragandens överväganden

Jag har för avsikt att senare föreslå regeringen att fr. o. m. den 1 juli 1985
höja granskningsavgifterna med 4 %.
Vid min medelsberäkning har jag inte tillämpat huvudförslaget. Behov
av förbättrade tarmanordningar bör kunna tillgodoses inom ramen för
anslagsposten Återanskaffning av utrustning.
Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen
föreslår riksdagen
att till Stutens hiugrqfbyrå för budgetåret 1985/86 anvisa ett förslagsanslag av 3 637 000 kr.

G 2. Filmstöd
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

33176001
34040000
35060000

Reservation 39 000

För stiftelsens Svenska Filminstitutet verksamhet gäller 1982 års filmoch videoavtal, som godkändes av regeringen den 3 juni 1982. En ändring i
avtalet godkändes den 17 mars 1983. Enligt avtalet, som är slutet mellan
staten och organisationerna inom film- och videobranscherna, skall avgifter till stiftelsen erläggas av biografägare och videogramuthyrare. Avgifterna lillförs en filmfond för att enligt närmare bestämmelser i avtalet
användas för produktion av svensk film, för att främja spridning och
visning av värdefull film. för branschfrämjande ändamål samt för övriga
filmkulturella ändamål. För budgetåret 1983/84 uppgick biografavgifterna
till 41 milj. kr. och videoavgifterna till 18 milj. kr.
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Fran anslaget utgår bidrag enligt följande sammanställning.
1984/85

Beräknad iindring 1985/86
Svenska Filminstitutet

I. Bidrag liJI filmfondcn
, Produktionsgarantier
till sven~ka kortfilmer
3. Friimjandc av spridning och visning av
värdefull film
4. Bidrag för filmkulturella ändarna!
5. Produktion av svensk film

25.WOOOO

+2015000

+750000

2 500000

+ 200000

+ 80000

5100000 1

+ 400000

+ 150000

1240000

+

100000
+5000000

+ 40000

+7715000

+I 020000

34040000
1

Föredraganden

Därav högst 2 milj. kr. för försöksverksamhet med lokalt arbete med video.

Svenska Filminstitutct

Svenska Filminstitutcts anslagsframställning innebär
jande.
I. Prisomräkning 2 715 000 kr.

huvudsak föl-

2. Under verksamhetsåret 1983/84 hade 21 svenska långfilmer premiär.
Under samma tid inleddes 16 långfilmsproduktioner i Sverige. För budgetåret 1984/85 beräknas endast 8-10 produktioner kunna starta. Nedgången
har samband med aktuella strukturförändringar inom filmbranschen. För
att hålla produktionsvolymen på en acceptabel nivå föreslår Filminstitutet
för budgetåret 1985/86 att 5 milj. kr. anvisas för institutets engagemang i
svensk filmproduktion.

Föredragandens Ö\"enäganden
Jag erinrar om vad jag har anfört inledningsvis om behovet av ett
utvecklingsarbete rörande medieundervisningen i skolan. Filminstitutet bör kunna spda en roll i detta sammanhang.
I övrigt räknar jag under detta anslag endast med viss kompensation till
följd av kostnadsstegringar. Sålunda bör bidraget till filmfonden höjas med
750000 kr. För produktionsgarantier till svenska långfilmer räknar jag med
ytterligare 80000 kr. Bidraget för spridning och visning av värddull film
bör höjas med 150000 kr. 1 likhet med föregående år bör som villkor för
statsbidrag till Filminstitutet för visningsfrämjande åtgärder gälla att bidragen till Folkets Husföreningarnas Riksorganisation för Bio Kontrast-verksamheten samt till Sveriges Förenade Filmstudios inte skall understiga
vissa belopp. För budgetåret 1985/86 bör bidragen inte understiga I 240000
kr. resp. 870000 kr. För försöksvcrksamhet med lokalt arbete med video
bör liksom under innevarande budgetår få användas högst 2 milj. kr.
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Bidraget till Filminstitutet för filmkulturella ändamål bör höjas med 40 000
kr.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Filmstöd för budgetåret 1985/86 anvisa ett reservationsanslag
av 35060000 kr.

G 3. Arkivet för ljud och bild: Förvaltningskostnader
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag
1

6177366 1
6485000

7 195 ()(Kl

Anslaget Arkivet för ljud och bild.

Enligt förordningen () 984: 580) med instruktion för arkivet för ljud och
bild har arkivet bl. a. till uppgift att bevara och tillhandahålla sil.dana ljudoch bildupptagningar som anges i lagen (1978: 487) om pliktt:xemplar av
skrifter och ljud- och bildupptagningar.
1984/85

Beräknad iindring 1985/86
Arkivet för
ljud och bild

Personal

23

+I

Föredraganden
of.

Anslag
Förvaltning~ko~tnader

(därav lönekostnader)
Lokalkostnader
Band kostnader

3 662 000
(3085000)
I 262000
1561000

+610000
( +583 000)
- 43000
+280000

+463000
( +437 000)
- 27000
+274000

6485000

+847000

+710000

Arkivet för ljud och bild (ALB)

ALB:s anslagsframställning innebär i huvudsak följande.
l. Huvudförslag 468 000 kr.
2. Pris- och löneomräkning 485 000 kr.
3. En besparing enligt huvudförslaget bör enligt ALB innebära ett begränsat uttag på förevarande anslag under Övriga förvaltningskostnader
( - 17 000 kr.). Huvuddelen av besparingen bör tas fran anslaget till insamlings verksamhet m. m. Detta kommer att leda till att inga medel återstår för
förvärv av icke leveranspliktigt material. De minskade resurserna kommer
successivt att tvinga ALB att alltmer profilera sig som ett nationalarkiv
även om det ursprungliga syftet var att ALB även skulle fungera som ett
arkiv för det totala utbudet i Sverige av ljud och rörlig bild. Möjligheterna
att ersätta besparingarna genom ökade avgiftsuttag bedöms som ringa.
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3. Intag och katalogisering av pliktexemplar kriivcr mer personal bl. a.
till följd av videogramutbudcts omfattning. ALB: s arkivsektion bör diirför
förstärkas med en byråassistent ( + 129 000 kr. I.
4. För att möjliggöra dokumentation av de kabel-TV-försök som inletts
budgetåret 1984/85 behövs en tillfällig personalförstärkning(+ 250 000 kr.).
Hiirtill kommer kostnaderna för band.

Föredragandens överväganden
Under år 1984 har försök med kabel-TV inletts på ncra olika platser i
landet. Det är angeläget att representativa delar av försöksverksamheten
kan dokumenteras genom arkivets för ljud och bild (ALB) försorg. Jag
beräknar 175 000 kr. för en tillfällig resursförstärkning för detta iindamfö.
fördelad med 125 000 kr. på personalkostnader och 50 000 kr. på bandkostnader.
Vid medelsberäkningen har ett begränsat huvudförslag tillämpats
(-46000 kr.). Huvudförslaget bör - i huvudsaklig överensstämmelse med
ALB:s förslag - tas ut under arkivets anslag till insamlingsverksamhet
m.m.
ALB:s framställning i övrigt föranleder inga förslag från min sida.
Med hänvisning i övrigt till sammanställningen föreslår jag att anslaget
för nästa budgetår förs upp med 7 195 000 kr.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Arkii·et för ljud och hild: Förl'llltningskostnader för budgetåret 1985/86 anvisa ett förslagsanslag av 7195000 kr.

G 4. Arkivet för ljud och bild: Insamlingsverksamhet m. m.
363481 1
1983/84 utgift
Reservation
531013 1
380000
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag
359000
1
Anslaget Statliga arkiv: Vissa kostnader för samlingar och materiel m. m.. anslagsposten Arkivet för ljud och bild.
Från anslaget bekostas arkivets för ljud och bild (ALB) verksamhet med
förvärv av äldre ljud- och bildmaterial samt andra ljud- och bild upptagningar som ALB införlivar i sina samlingar samt materielunderhåll och ersättningsanskaffning av viss apparatur.
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Arkivet för ljud och bild
ALH:s anslagsframsUillning innebär i huvud~ak följande.
I. Prisomräkning 38 000 kr.
2. En del av besparingen enligt huvudförslaget för anslaget till ALB:s
förvaltningskostnader bör tas ut under förevarande anslag. Besparingen
kommer att innebära att inga medel återstår för förvärv av sådant ljud- och
bildmaterial som har intresse för forskningen men inte faller under lagen
om pliktexemplar. (- l 10000 kr.)

Föredragandens överväganden
Vid beräkningen av anslaget har ett begränsat huvudförslag tillämpats
( -4 000 kr.). Som jag har föreslagit i det föregående bör den minskning
som beräknats för anslaget till arkivets för ljud och bild förvaltningskostnader ( -46000 kr.) också tas ut under förevarande anslag.
Anslaget bör föras upp med 359000 kr.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Arkil·et för Uud och hild: lnsamlinr;s1·erksamhf!t m. m. för
budgetåret 1985/86 anvisa ett rescrvationsanslag av 359 000 kr.
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Dagspress och tidskrifter
G 5. Presstödsnämnden
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

I 787193

2 300000
2397000

Presstödsnämnden har till uppgift att fördela det statliga stödet till dagspress och organisationstidskrifter i enlighet med gällande besWmmelscr.
Därutöver har nämnden enligt sin instruktion ( 1976: 419) till uppgift att
följa och analysera den ekonomiska utvecklingen för olika tidningsgrupper
och övriga väsentliga förändringar inom pressen samt att rapportera om
utfallet av de presstödjande åtgärderna och om förändringar inom tidningsägandet.
Beräknad iindring 1985/86

1984/85

Presstödsnämnden
Personal

6

of.

Föredraganden
of.

Anslag
Förvaltningskostnader
!därav lönekostnader)
Lokalkostnader

2149000
(1411000)
151000

+84000
(+74000)
+ 3000

+94000
(+69000)
+ 3000

2300000

+87000

+97000

Presstödsnämnden
I. Huvudförslag 87 000 kr.
2. Pris- och löneomräkning 136000 kr.
3. Nämnden anför att en minskning av myndighetsanslaget med 10%
under en femårsperiod medför betydande svårigheter. Med oförändrade
arbetsuppgifter kan nämnden inte arbeta med mindre kansli än man f. n.
har. Besparingen måste då inriktas på övriga förvaltningskostnader, vilka
budgetåret 1983/84 utgjorde ca 25!/(, av nämndens totala egna kostnader,
varav en femtedel avsåg ersättning till kammarkollegiet. För budgetåret
1985/86 beräknar nämnden en tvåprocentig besparing om 49000 kr.
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Föredragandens överväganden
Med hänsyn till förhållandet mellan resurser och arbetsuppgifter i nämndens verksamhet har ett begränsat huvudförslag tillämpats vid beräkningen av anslaget. Uttaget har skett p[i övriga förvaltningskostnader i enlighet
med presstödsnämndens förslag.
Med hänvisning i övrigt till sammanställningen hemställer jag att regeringen föresHir riksdagen
att till Presstödsnämndcn för budgetåret 1985/86 anvisa ett förslagsan slag av 2 397 000 kr.

G 6. Stöd till dagspressen
1983/84 utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

427 411 212
447900000
484 310000

Från anslaget utgår stöd enligt förordningen ( 1981: 409) om statligt stöd
till dagstidningar (ändrad senast 1984: 280).
Stöd kan utg<1 i de former som framgår av sammanställningen. Villkoren
för tilldelning av bidrag framgår av stödförordningens 5-45 ~~- Vidare kan
dagstidningar erhålla lån ur pressens lånefond (se anslaget Lån till dagspressen).
1984i85

I. Produktionsbidrag
2. Etablerings stöd
3. Utvccklingsbidrag
4. Samvcrkansbidrag
5. Samdistributionsrabatt

Beräknad ändring 1985186
Presstödsnämnden

Föredraganden

369100000
3 800000
10000000
7000000
58000000

-33 100000
of.
of.
of.
500000

+36910000
of.
of.
of.
500000

447900000

-33600000

+36410000

Presstödsnämndcn
I. För år 1984 har t. o. m. augusti månad 88 tidningar beviljats
369533700 kr. i produktionsbidrag. Ytterligare bidrag för år 1984
beräknas uppgå till ca 1,5 milj. kr.. dvs. totalt för året ca 371 milj. kr.
För år 1985 beräknas behovet av produktionsbidrag öka med 6 milj. kr.
på grund av nyetableringar och förändringar i format och upplagor. Samtidigt bortfaller bidraget om 39.1 milj. kr. till Stockholms-Tidningen. (-33.l
milj. kr.J
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Varken i fråga om utfallet för budgetåret 1984/85 clkr i förslaget för
budgetåret 1985/86 har nämnd1.:n an~ett sig kunna beräkna hur anslagshelastningen påverkas av att en tidning ökat sin utgivning från en till sju dagar
och en annan från fyra till fem dagar i veckan fr. o. m. den I oktober 1984.
Presstödsnämnden föreslår vissa förtydliganden och ändringar i bidragsreglerna. I juni 1984 beviljade niimnden produktionsbidrag till två tidningar
som senare upphörde med utgivningen och till två tidningar som senare
gick i konkurs men fortsatte att komma ut. Förutsättningarna för bidragstilldelning hade därmed ändrats under den tid för vilken bidrag beviljades.
I tvii av fallen kunde niimnden ta hiinsyn till detta genom att inte betala ut
bidraget för hela kalenderåret. Niimnden anser att förordningen tydligare
bör ge stöd för en sädan praxis. Niimnden föreslår att förordningen tillförs
en bestämmelse med innebörden att produktionsanslag beräknas pä kalenderår och med en tolftedel för varje hel kalenderm[inad. dock ej för kortare
tid än tre månader. och att produktionsbidrag ej får beviljas eller utbetalas
till tidning som inte längre utkommer som dagstidning.
Nämnden behandlar även fr[igan om beräkning av bidragsgrundande
material i en tidning. Enligt gällande regler beräknas produktionsbidrag på
grundval av vikten använt papper för redaktionellt material. Annonsandelen räknat i vikten förbrukat papper frånräknas således vid bedömningen
av lkn bidragsberättigade pappersförbrukningen. Med annonser menas i
detta sammanhang annonser från utomstående, dvs. ej annonser eller
annonsliknande delar som hänger samman med den egna tidningsutgivande verksamheten. Sådan s. k. egenannonsering räknas f. n. såsom redaktionellt innehåll och är därmed bidragsgrundande.
Nämnden har under det senaste året noterat en tendens till mycket
omfattande egenannonsering i några tidningar. Niimnden framhåller att
detta kan leda till att den bidragsberättigade pappersförbrukningen ökar i
en utsträckning som aldrig var aktuell när egenannonsering accepterades
som en del av det redaktionella utrymmet. Att i betydande omfattning öka
produktionsbidraget genom egna annonser i stiille! för med redak!ionell
text torde enligt nämnden strida mot intentionerna bakom presstödet.
Nämnden drar slutsatsen att egenannonsering ej borde medriiknas i den
bidragsgrundande pappersförbrukningen. Eftersom egenannonseringen i
egentlig mening varken är redaktionellt material eller betalda annonser bör
den enligt ntimnden behandlas som en självständig innehållskategori och
varken hänföras till andelen bidragsberättigat redaktionellt innehåll eller
andelen annonser vid beräkning av pappersförbrukning för bestiimning av
produktionsbidrag till dagstidning. Nämnden hänvisar till en skrivelse till
regeringen den 16 februari 1984 i samma frt1ga och föreslår att stödförordningen ändras p:i diiri angivet siitt.
2. Under budgetåret har etableringsstöd beviljats en regional endagstidning med I 125 000 kr.. varav 843 750 kr. har betalats ut. Dessutom
har 2 812 500 kr. betalats ut till två tidningar som beviljades stöd under
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budgetåret 1982/83. Etableringslån med sammanlagt 2 250 000 kr. har eftergivits.
Nämnden begär för budgetåret 1985/86 oförändrat 3.8 milj. kr.
3. Under budgetåret 1983/84 har utvecklingsbidrag beviljats och
betalats ut till tre tidnignar med 1725000 kr.
Nämnden begär for budgetåret 1985/86 oförändrat 10 milj. kr.
4. Under budgetåret 1983/84 beviljades fyra tidningar bidrag för samverkans utredningar med högst sammanlagt 100000 kr.. varav 47306
kr. har betalats ut. Dessutom utbetalades 100000 kr. avseende tidigare ar
beviljade bidrag. 257 000 kr. har beviljats och betalats ut för två branschprojekt.
Nämnden beg~ir för budgetiiret 1985/86 oförändrat 7 milj. kr., varav
högst 500000 kr. för samvcrkansutredningar och högst 500000 kr. för
större branschprojekt.
5. Under budgetåret 1983/84 betalade nämnden ut sammanlagt 56 792 356
kr. i sam di st r i bu tio n s rabatt för drygt 942 miljoner samdistribuerade tidningsexemplar.
Nämnden föreslår att anslaget för samdistributionsrabatt för budgetåret
1985/86 sänks från nu anvisade 58 milj. kr. till 57 .5 milj. kr. med hänsyn till
att en storstadstidning upphört medan tre storstadstidningar ökat sin samdistribuerade volym (-500000 kr.).
Nämnden påpekar att samdistributionssystemet omfattar i stort sett hela
dagspressen. Anslutningen är sä stor att den kan leda till vissa problem
med att upprätthålla kvaliteten i tidningsutbärningen. Skulle kvaliteten
försämras uppstar enligt nämnden risken att tidningar kan se det som
nödvändigt att avstå från samdistributionsrabatt och i stället söka andra
samdistrihutionslö~ningar med bibehållen kvalitet.

Nämnden har i sina regelbundna kontakter med samdistributionsföretagcn - som i denna fråga gemensamt får anses vara representativa för
dagspressen - funnit enighet råda om att reglerna för samdistributionsrabatt bör ändras. Stödförordningen bör enligt nämnden inte innehålla en
skyldighet att till likapris i samdistribution medtaga även endagstidningar.
men heller inte förhindra att endagstidningar där det är möjligt får delta i
samdistributionen på samma villkor som övriga tidningar. Detta kan. me-

*

nar nämnden. åstadkommas genom att förordningens 41. 2 ändras till att
gälla enbart tidningar som kommer ut med mer iin ett nummer per vecka.

l<"öredragandens överväganden
l statsbudgeten för innevarande budgetår har under denna anslagsrubrik
anvisats ett förslagsanslag av 447.9 milj. kr., varav 369,1 milj. kr. avser
produktionsbidrag (prop. 1983184:100 bil. 10. KU 17, rskr 163!.
Prcsstödsnämndcn har i sina beräkningar av utfallet av produktionsbidraget för budgetåret 1985/86 tagit hänsyn till nedläggningen av en sjuda-
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gars storstadstidning, men ej till starten av en annan sjudagars storstadstidning den 1 oktober 1984. I det senare fallet avstf1r niimnden från att göra en
uppskattning som kan tolkas som en bedömning av tidningens utsikter. Till
följd av bl. a. detta föres lär nämnden att anslagsposten sänks med 33. I
milj. kr. för nästa budgetår. Jag delar niimndens uppfattning i fråga om
svårigheterna att beräkna produktionsbidrag för den nystartade storstadstidningen. I avvaktan på den fortsatta utvecklingen anser jag dock att den
av nämnden föreslagna minskningen av anslags posten t.v. inte bör genomföras.
Under åren 198:!, 1983 och första hälften a\' 1984 har dagstidningsbranschen märkbart förbättrat sina resultat. främst pa grund av en stark annonskonjunktur. Dagspressen har ökat sina intiikter bade genom prishöjningar och volymökningar i annonsförsäljningen. Rcsultutförbättringcn har
dock kommit nästan enbart högtiickningstidningarna till godo. De flesta
llerdagarstidningar med prnduktionsbidrag har inre kunnat redovisa motsvarande förbiittringar. Tviirtom redovisar många fortsatta resultatförsämringar. i huvudsak därför att intäktsökningarna varit lägre än konkurrenternas medafl kostnadsökningarna varit likartade. Effekten av den goda konjunkturen har således i stort sett koncentrerats till de redan starka tidningarna och har därigenom ytterligare stärkt dessas konkurrensövertag på
marknaden.
Det statliga produktionsbidraget har under senare år påtagligt minskat i
viirde. De höjningar som har gjorts. senast för budget~lret 1983/84. har inte
motsvarat prisutvecklingen. Räknat sedan slutet av år 1978 har särskilt
produktionsbidragen till landsorts- och fädagarstidningarna urholkats. Produktionsbidraget betraktas i presstödssammanhang som kompensation för
uteblivna annonsintäkter . Den eftersläpande nivån på produktionsbidraget i förening med den sneda fördelningen av branschens totalt sett ökade
annonsintäkter medför en starkt försämrad situation för dagstidningar med
produktionsbidrag. Om denna utveckling fortsätter kan det få mycket
allvarliga konsekvenser för konkurrenttidningarnas möjligheter att överleva, och därmed för den mångfald i tidningsutbudet som är huvudsyftet med
den statliga presspolitiken.
Mot denna bakgrund föreslår jag en höjning av produktionsbidraget med
10';.(. fr. o. m. nästa budget[1r. Jag beräknar de totala kostnaderna för höjningen av produktionsbidragen till samtliga tidningar till 36.9 milj. kr. för
hudgctåret 1985/86. Jag vill samtidigt understryka att det är ytterst angeläget att man inom branschen fortsätter ansträngningarna att dämpa kostnadsutvecklingen genom rationaliseringar och samverkan i olika led. Jag
ser med tillfredsställelse att sådana iltg~irder har vidtagits eller planeras på
vissa håll. Jag räknar med att femte pressutredningen. ~om undersöker
förutsättningarna för ökad samverkan inom dagspressen och som skall
lämna sitt slutbetänkande senast den I april 1985. kan peka på ytterligare
möjligheter i denna riktning. Jag förutsätter vidare att den parlamentariska
utredning för översyn av presstödet som jag senare avser föreslä regering-
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en att tillsätta särskilt bör uppmärksamma kostnadsutvecklingen mom
hranschen och pröva olika möjligheter att inom ramen för det statliga
presstödet stimulera till kostnadsbesparande ätgärder.
Presstödsnämnden har framfört vissa förslag angående reglerna för det
statliga presstödet. Enligt gällande regler utgår produktionsbidrag för kalenderår och bedöms med utgångspunkt i förhållandena under det kalenderår som föregår det år för vilket bidrag söks. Produktionsbidraget betalas ut efter den I juli det år som bidraget avser. Nyetablerade dagstidningar
kan dock på vissa villkor fä bidrag för en del av kalenderåret. Sildant
bidrag utgår med en tolftedel per månad av ett årsberäknat hidrag, med
avriikning för llerdagarstidningar av eventuellt etableringsstöd för perioden. Presstödsnämnden har genom tillämpningsföreskrifter faststlillt nlirmare betämmelser för produktionsbidrag för en del av kalenderåret.
Nämnden föreslår nu att förordningen tydligare hör ge möjlighet att betala
ut produktionsbidrag för del av helt kalenderår. Produktionsbidrag bör inte
heller kunna beviljas eller betalas ut till en tidning som inte längre kommer
ut som dagstidning.
Presstödsnämndens framställning belyser vissa problem som kan följa
av att produktionsbidrag tilldelas genom engångsbeslut och på grundval av
förhållanden som gäller under året före bidragsärct. Vid tidpunkten för
utbetalningsbeslutet kan hidragsförutsättningarna ha iindrats väsentligt.
De kan ocksi\. komma att ändras under den tid som bidraget avser. Förordningen i sin nuvarande form ger inte nämnden några uttalade möjligheter
att ta hänsyn till sådana ändrade förutsättningar.
för egen del delar jag presstödsnämndens uppfattning att nämnden vid
beslut om produktionsbidrag bör kunna ta hänsyn till ändrade förutsättningar i tidningsutgivningen under det kalenderår bidraget avser. Jag vill
diirför föreslå följande preciseringar i stödreglerna. Produktionsbidrag bör
beräknas för kalenderår och med en tolftedel av bidraget för varje hel
kalendermänad. Om en tidning upphör med utgivningen under den del av
bidragsåret som ligger före presstödsniimndens bidragsbeslut - och för
vil1'.en tid bidrag således utgår i efterskott - bör produktionsbidrag endast
utgå för den del av denna tid, räknat i hela månader. då tidningen verkligen
har kommit ut. En tidning bör dock ha kommit ut under minst tre månader
av bidragsåret för att över huvud taget komma i fråga för sådant produktionshidrag. För den del av bidragsåret som ligger efter nämndens beslut för vilken tid bidraget utgar i förskott - bör gälla att nämnden. om den
finner anledning anta att ett tidningsföretag möjligen inte kommer att ge ut
sin tidning under hela denna period. ges riitt att betala ut produktionsbidrag endast för del av denna tid, dock för minst en hel kalendermånad.
Niimnden far därefter åter pröva om ytterligare bidrag skall betalas ut. I
h~\ndebe av fortsatt positiv bedömning under aterstodcn av bidragsåret bör
resterande del av bidraget ha betalats ut senast under december månad
samma t1r. Med dessa preciseringar blir enligt min mening produktionsbidraget bättre anpassat till den verksamhet ~om skall stödjas.
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Presstödsniimnden föreslår också att egna annonser i en dagstidning helt
bör lämnas utanför den bidragsgrundandc beräkningen av förhållandet
mellan det redaktionella materialet och andelen annonser i tidningen.
Egenannonsering räknas f. n. till det bidragsberättigade redaktionella materialet. enligt beslut av presstödsniimnden dock till högst 3.5 <;:~ av det
redaktionella utrymmet.
För egen del vill jag erinra om att en grundtanke i det statliga presstödet
är att främja konkurrens och mängfald i nyhetsförmedlingen och opinionsbildningcn. Egenannonseringen kan enligt min mening inte siigas fylla en
sådan funktion och kan därför inte jämstiillas med redaktionellt material.
Eftersom annonsandelen i presstödssammanhangct är detsamma som andelen betalt utrymme av hela tidningsutrymmet under ett kalenderår är det
inte heller befogat att riikna den ej betalda egenannonseringen till annonsandelen. Jag ansluter mig sålunda till presstödsnämndens förslag och
förordar att egenannonseringen i fortsättningen bör hällas utanför den
bidragsgrundande innehållsbedömningen.
Presstödsnämnden föreslår slutligen att reglerna för samdistribution
ändras sa att förordningens bestämmelser inte innefattar en direkt skyldighet att ta med även endagstidningar i samdistributionen till lika pris per
utdelat exemplar. För egen del vill jag i denna fråga anföra följande.
Samdistributionen är ett värdefullt led i presspolitiken. Samdistributionen
erbjudn distributionsmöjligheter i en omfattning som många tidningar
knappast skulle ha resurser att bygga upp på egen hand. Detta i förening
med likaprisprincipcn gagnar påtagligt m[rngfalden i tidningsutbudet. Jag
anser att denna övergripande effekt är av så stor betydelse att risken för
kvalitetsförsämring i samdistributionen. med de konsekvenser det kan
tänkas medföra. måste motverkas. även om det innebär att nägon lågperiodicitetstidning på enstaka utgivningsorter inte kan beredas plats i samdistributionen. Med särskild hänsyn till den samstämmighet i frågan som
enligt presstödsnämnden råder inom branschen bör däiför stödreglerna
ändras i enlighet med nämndens förslag.
I övrigt beriiknar jag anslaget i överensstämmelse med presstödsnämndens förslag. Anslaget bör föras upp med 484,3 milj. kr. för budgetåret
1985/86.
Med hänvisning till v.ad jag har anfört och till sammanställningen hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen att
I. godkänna de av mig förordade ändringarna i grunderna för stöd
till dagspressen.
2. till Stöd till dagspressen för budgetåret 1985/86 anvisa ett förslagsanslag av 484310000kr.
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G 7. Lån till dagspressen
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

3921000
25000000
25000000

Reservation

25965 978

Från anslaget utbetalas lån enligt förordningen ( 1981: 409) om statligt
stöd till dagstidningar !ändrad senast 1984: 280).

Presstödsnämnden

Under hudgetårct 1983/84 har tre tidningar beviljats lån med sammanlagt
6520000 kr.. varav 2600000 kr. har hetalats ut. Dessutom har I 321 000 kr.
betalats ut för lån som beviljats under tidigare budgetår. Utfallet för
budgetåret 1984/85 beräknas till 29 milj. kr.
Nämnden anför att den grafiska utvecklingen sker snabbt och att utbytestakten är hög främst i fråga om datoriserad sätteriutrustning. Prisstegringarna är betydande. särskilt på tryckpressar. För såväl sätteri- som
tryckeriutrustning ökar kostnaderna dessutom genom växande krav på
prestanda, kostnader som inte omedelbart kan motverkas av rationaliseringar i driften. Försämras den ekonomiska utvecklingen ytterligare för
vissa tidningar torde dessa inte kunna finansiera sina investeringar på
öppna marknaden.
Nämnden begär för budgetåret 1985/86 oförändrat 25 milj. kr.

Föredragandens överväganden

Lån ur pressens lånefond skall enligt stödförordningen företrädesvis ges
för projekt som syftar till kostnadsbesparingar genom samverkan mellan
tidningsförctag. Femte pressutredningen (U 1983: 01) undersöker bl. a. om
presstödet f. n. på ett ändamålsenligt sätt främjar sådan samverkan. Regeringen utfärdade den 4 oktober 1984 tilläggsdirektiv <Dir 1984: 38) till utredningen. Enligt dessa skall utredningen avge sitt slutbetänkande senast den
1 april 1985. I avvaktan på utredningens förslag finner jag att lånefonden
bör tillföras oförändrat 25 milj. kr. för budgetåret 1985/86.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Lån till daf;spressen för budgetåret 1985/86 anvisa ett reservationsanslag av 25 000 000 kr.
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G 8. Srnd till organisationstidskrifter
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

37398035
39 700 000
39000000

Från anslaget utgår stöd enligt förordningen <1977: 6071 om stöd till
organisationstidskrifter.
Med organisationstidskrift förstås dels en tidskrift som utges av en
organisation för sina medlemmar (medlemstidskrift). dels en tidskrift som
är organ för en organisation med huvudsakligt syfte att verka för ett
religiöst. nykterhetsfrämjande. politiskt. miljövfadande. idrottsligt eller
försvarsfrämjande ändamål eller att företräda handikappade eller arbetshindrade. dels slutligen en tidskrift som har idemässig anknytning till en
politisk organisation.

Presstödsnämnden
I. Under budgetåret 1983/84 har 458 tidskrifter beviljats stöd med sammanlagt 37398 035 kr. Därav avser 37 084 kr. bidrag till en tidskrift för
kalenderåret 1982. För år 1983 har således sammanlagt 37 360951 kr.
betalats ut.
Nämnden anför att upplagcutvecklingen är olika för skilda tidskrifter
men att tendensen för gruppen totalt är vikande, vilket visar sig i att
förbrukade medel för kalenderåret 1983 är lägre än för kalenderåret 1982.
Presstödsnämnden kan inte bedöma om denna trend kommer att fortsätta
år 1985. En nedgång i fråga om upplagor motverkas i viss mån av att
antalet anslutna tidskrifter ökar. Nämnden beräknar ett något minskat
stödbehov för budgetåret 1985/86 (- 550000 kr.).
2. Organisationstidskriftsstödet innefattar. sedan det infördes budgetåret 1977178. ett särskilt bidrag för samverkansprojekt. Nämnden konstaterar att denna stödform utnyttjats i mycket ringa utsträckning. Av de
sammanlagt drygt I milj. kr. som hittills anvisats för ändamålet har endast
totalt 205 000 kr. beviljats och betalats ut för olika projekt. Hela beloppet
har sökts av och beviljats en enda sökande, som ännu inte avslutat samtliga projekt. Under de senaste tre budgetåren har inga bidrag sökts eller
beviljats. Nämnden drar slutsatsen att samverkansbidraget inte fått någon
nämnvärd betydelse. Det bör därför enligt nämnden kunna slopas
(-150000 kr.I.
Nämnden begär 39 milj. kr. för budgetåret 1985/86.

Prop. 1984/85: 100

Bilaga 10

Utbildningsdepartementet

548

Fiiredragandens tiverväganden
Prcsstödsniimnden behandlar sin anslagsframstiillning det siirskilda
bidrag för samvcrkansprojckt -;om utgår under anslaget. Sedan stödformen
infördes budgetfiret 1977/78 har endast en organisation sökt och erhållit
si'1dant bidrag. Efter budgetåret 1981/82 har inga anstikningar om sarnverkansbidrag kommit in till nämnden.
Samverkansbidraget infördes för att söka stimulera olika former av
samverkan inom tidskriftsutgivningen. Syftet var att verka för besparingar
och rationaliseringar inom tidskriftsutgivningcn och df1 i första hand genom
projekt som kunde bedömas vara vinstgivande även för andra än de direkt
deltagande tidskrifterna. Som exempel nämndes upphandling av tryckerieller distributionstjänster. Några särskilda krav i övrigt pä verksamheten
stiilldes inte. Stödformen har nu funnits tillgänglig i sju är. Det förhållandet
att endast en organisation sökt samverkansbidrag under denna tid tyder
enligt min mening på att formerna för tidskriftsutgivningen inte innefattar
sådana samverkansled som bidraget är tiinkt att stimulera och stödja.
Bidraget kan däiför inte sägas vara iindamålsenligt. Mot denna bakgrund
delar jag nämndens uppfattning <1tt samverkansbidraget kan slopas. Förslaget innebär en besparing pt1 anslaget med 150 000 kr.
I övrigt heriiknar jag anslaget i överensstämmelse med presstödsnämndens förslag. Anslaget bör föras upp med 39milj. kr. för budgetåret
1985/86.
Jag hemstiiller att regeringen föreslår riksdagen att
I. godkiinna vad jag förordat i fråga om samvcrkansbidraget,
2. till Stiid till organisationstidskr(fter för budgetåret 1985/86 anvisa
ett förslagsanslag av 39000000kr.

G 9. Stöd till kulturtidskrifter
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

9513413
9907000
10 204000

Reservation

121962

Från anslaget utgår stöd enligt förordningen ( 1977: 393) om statligt stöd
till kulturtidskrifter.

Statens kulturråd
I. För budgetåret 1983/84 beviljades stöd till 202 tidskrifter med bidragsbelopp om mellan 5 000 kr. och 215 000 kr. Från innevarande budgetars
anslag har hittills 180 tidskrifter beviljats bidrag.
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För budgetäret 1985/86 begärs en kostnadskompensation om 7 %. motsvarande kostnad sökningarna inom den grafiska branschen ( + 693 000 kr.).
2. Statens kulturråd har den 26 september 1984 efter remiss avgett
~'ltrande över folkbiblioteksutredningens betänkande ( SOU 1984: 23) Folkbibliotek i Sverige samt 1982 års bokutrednings betänkande (SOU 1984: 30)

LÄS MERN. Yttrandet avser båda utredningsförslagen. Rådet föreslår i
yttrandet att ett system med statligt stödköp av kulturtidskrifter prövas
och att detta i distributionsledet bygger på en aktiv medverkan av folkbiblioteken. Sammanlagt 200 tidskrifter - st1väl kulturtidskrifter som erhåller
statliga bidrag som andra kvalitetstidskrifter - skall inga i en tvåårig
försöksverksamhet. Enligt förslaget skall denna omfatta kommunbiblioteken i de län som tillhör Malmö lånecentral.
Stödköpssysremet föreslas utformas så att de 20 kommunbiblioteken i
Malmöhus län får ersättning för en extra prenumeration på alla de i försöket ingående tidskrifter som de redan prenumererar på. Inget bibliotek kan
dock ersättas för prenumerationskostnader för fler iin 100 av de tidskrifter
som skall ingå i försöket. De sålunda stödköpta exemplaren skall användas
för utlåning. Högst 20 prenumerationer sammanlagt får avse en och samma
tidskrift. De prenumerationer som "blir över" skall kulturradet i samråd
med lånecentralen i Malmö erbjuda kommunbibliotek i regionens övriga
län.
Enligt kulturrådet skulle ett stödköpsförfarande av angivet slag leda till
att många tidskrifter når en större publik och får fler prenumeranter.
Samtidigt skulle folkbibliotekens service förbättras. Kulturrådet uppskattar kostnaderna för försöksverksamheten till 210000 kr. per år. varav
50000 kr. avser kostnader för informationsåtgiirder. Rådet finner försöket
sii angeläget att rådet, för den händelse särskilda medel inte beviljas.
planerar att finansiera verksamheten inom ramen för de medel som anvisas
för stöd till kulturtidskrifter. ( + 210 000 kr.)
I yttrandet anmäler kulturrådet också att rådet avser pröva möjligheterna att inrätta ett särskilt tidskriftsbibliotek i samband med och mot bakgrund av e1farenheterna av den planerade försöksverksamheten. Tidskriftsbiblioteket skulle knytas till länsbiblioteket i Malmö.

Föredragandens överväganden
Stödet till kulturtidskrifter fick sin nuvarande utformning genom riksdagens beslut med anledning av prop. 1976/77: 82 om stöd till kulturtidskrifter
( Krll 38. rskr 219). Samtidigt förstitrktes anslaget till tidskrifterna kraftigt.
Från många håll har omvittnats den stora betydelse som kulturtidskriftsstödet har haft för den kulturpolitiska debatten och för tidskrifternas
mångfald och villkor. Kulturtidskrifterna dras dock med problem. Ett
allvarligt sil.dant iir de svårigheter som föreligger pcl distributionssidan.
Mänga tidskrifter har svårt att nå ut pil marknaden och är i ston sett en
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storstadsföreteelse. Tidskrifternas framgångar när det gäller prenumerantvärvning oc.:h lösnummerförsäljning iir begränsade. Ofta finns bara ett
mindre antal av de stödda tidskrifterna på biblioteken.
De erfarenheter som kulturriidet har gjort under senare år av olika
marknadsföringsåtgärder. bl. a. utgivningen av en tidskriftskatalog, har
visat att även mindre insatser får goda effekter. Från bibliotekens sida ökar
också intresset för tidskrifterna. men de begränsade medieanslagen innebär ofta att biblioteken trots detta inte kan öka sina prenumerationer.
För att öka antalet prenumerationer och förbättra folkbibliotekens service har kulturrådet föreslagit en försöksverksamhct med statligt stödköp
av kulturtidskrifter till biblioteken. För egen del anser jag att frågan om hur
kulturtidskriftsstödet framgent skall utformas för att öka spridningen och
användningen av stödda tidskrifter bör utredas mer allsidigt av kulturrådet. Bibliotekens nuvarande och framtida roll i sammanhanget kan därvid
belysas närmare.
Antalet kvalitetstidskrifter för barn oc.:h ungdomar är litet. Uppdraget
hör därför även inrymma friigan om hur det statliga stödet bättre skall
kunna stimulera till att utveckla och upprätthålla kvalitetstidskrifter för
barn och ungdomar.
Jag ämnar senare återkomma till regeringen i fråga om den närmare
utformningen av uppdraget till kulturrådet.
Av det jag har anfört framgår att jag inte är beredd att tillstyrka att
anvisade medel för kulturtidskriftsstöd används för den av kulturrådet
förordade försöksverksamheten.
Kompensationen för kostnadsökningar har jag beräknat till '297 000 kr.
De senare årens höjningar av portoavgifterna har inneburit kraftiga
prishöjningar för framför allt de tyngre breven. Trots en viss subventionering inom det s. k. kulturportot har även försändelser med bl. a. böcker och
kulturtidskrifter fätt vidkiinnas en procentuellt mycket större portohöjning
än försändelser inom övriga viktklasser. En arbetsgrupp med representanter för utbildnings- och kommunikationsdepartementen samt postverket
och kulturrådet söker nu. inom ramen för vad som är kulturpolitiskt
önskvärt och ekonomiskt försvarbart. finna lösningar på de problem som
portoavgifterna medför för förlag och bokhandlar samt utgivare av kulturtidskrifter. Jag iimnar återkomma till regeringen i denna fråga i samband
med mina övriga förslag på litteratur- och biblioteksområdet.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Stöd till kulturtidskr{fter för budgetåret 1985/86 anvisa ett
reservationsanslag av I0 '204 000 kr.
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G 10. Stöd till tidningar på andra språk än svenska
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

4035 239
5 365 000
5 365000

Från anslaget utgår stöd enligt förordningen ( 1977: 523) om stöd till
tidningar p{1 andra språk än svenska.
1984/85

Beräknad ändring 1985/86
Statens invandrarverk

Stöd till allmänna nyhet>tidningar
Stöd till medlemstidningar
Behovsprövat produktionsbidrag och tillägg till
produktionsbidrag

or.

Föredraganden

4 700000
350000

of.

of.
of.

315 000

+92000

of.

5365000

+92000

of.

Statens invandrarverk
I. För år 1984 har åtta allmänna nyhctstidningar beviljats produktionsbidrag om sammanlagt 3 568 064 kr. Ingen tidning har beviljats
etableringsstöd.
S1ödel till allmänna nyhclslidningar bör enligt invandrarvcrkel räknas
upp med 15 % i likhet med den uppräkning av presstödet som tidigare

gjorts för svenska dagstidningar. Detta kan ske utan att ytterligare medel
behöver anvisas.
2. Sex med I e m st id ni n g ar har beviljats stöd med sammanlagt
188700kr.
Verket föreslår att grundbidraget höjs till 5000 kr. för att motsvara
stödet till svenska organisationstidskrifter. Vidare bör som en stimulansåtgärd det rörliga bidraget höjas till 2: 50 kr. Även dessa förändringar kan
vidtas utan att ytterligare medel behöver anvisas.
3. Av de tidningar som inte uppfyller villkoren för stöd till allmänna
nyhetstidningar och medlemstidningar har 19 tidningar beviljats behovsp rövat bidrag med sammanlagt 216000 kr. Etableringsstöd har beviljats tre tidningar med totalt 34 200 kr.
Aven för det behovsprövade stödet bör bidragsnivån öka. Verket föreslår att grund bidraget höjs till 2 500 kr. och det rörliga bidraget till I: 25 kr.
T i 11 äggsbidrag till tidningar som utkommer på minst två andra språk
än svenska har beviljats tre tidningar till ett belopp av sammanlagt 49 000
kr.
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Medlen för behovsprövade produktionsbidrag och tilliigg till produktionsbidrag bör enligt invandrarverket anvisas under en förslagsvis betecknad anslagspost. alternativt ökas med 92 000 kr.. för att möjliggöra stöd till
små språkgruppers tidningar och tilläggsbidrag till ner tidningar.

Föredragandens överväganden
lnvandrarpolitiska kommitten tA 1980: 04. IPOKJ fick genom regeringsbeslut den 19 maj I 983 tilläggsdircktiv s(Jm hl. a. innehöll ett uppdrag att se
över statens stöd till minoritetspl)litiska insatser och överväga formerna
för ett sådant stöd. Stödet till tidningar på andra språk ~\n svenska ingick i
detta uppdrag. IPOK har den 28 juni 1984 överlämnat sitt slutbetänkande
tSOU 1984: 58) Invandrar- och minoritctspolitikcn till statsrådet Gradin.
Betänkandet har remitterats. IPOK har bl. a. föreslagit hur stödet till
invandrarnas organisationer och tidningar skall utformas i framtiden.
Statsrf1det Gradin och jag ämnar senare [tterkomma till regeringen med
förslag till principiella ställningstaganden i dessa frågor. Inför budgetåret
1985/86 är det därför enligt min mening inte aktuellt med några förändringar av stödet till invandrartidningar. Inte heller bör några anslagsmässiga
förändringar göras.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Stöd till tidningar på andra språk än n·enska för budgetåret
1985/86 anvisa ett förslagsanslag av 5 365 000 kr.

G 11. Stöd till radio- och kassettidningar
Föredraganden
I statsbudgeten för innevarande hudgetår finns uppfört ett anslag avseende stöd till taltidningar. Medelsanvisningen för nämnda ändamål uppgår
till I 0 622 000 kr. Taltidningskommitten (U 1982: 0.5) har lämnat förslag
avseende bl. a. den framtida utformningen av verksamheten med radiooch kassettidningar. Förslagen har remissbehandlats.
Beredningen av dessa frågor är ännu inte avslutad. Jag avser alt föreslå
regeringen all för riksdagen vid 1984/8.5 års riksmöte lägga fram en särskild
proposition om stödet till radio- och kassettidningar. Jag förutsätter att
medel kommer att anvisas under samma anslag som innevarande budgetår.
Det synes lämpligt att för det berörda ändam~tlet ta upp ett preliminärt
belopp av 10622000 kr.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att. i avvaktan på särskild proposition i ämnet. till Stöd till radiooch kassettidni111:ar för budgetåret 198.5/86 beräkna ett reservationsanslag av 10 622 000 kr.
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Litteratur och bibliotek
G 12. Bidrag till Svenska språknämnden
1983/84 Utgift

I 174000

1984/85 Anslag

I 257 000

1985/86 Förslag

I 555 000

Från anslaget utgår bidrag till löner för föreståndare och fem forskningsassi~tenter

vid nämndens sekretariat. Vidare utgar bidrag till vissa kostnader för lokaler och expenser. Övriga kostnader tiicks av anslag från olika
fonder, prenumerationsavgifter för tidskriften Språkvård. m. m.

Svenska språknämnden
I. Språknämnden begär en ökning av bidraget med sammanlagt 78000
kr. som kompensation för pris- och lönehöjningar.
2. Svenska språknämnden har utrett formerna för en samordning av
terminologiskt utvecklingsarbete på invandrarspråk samt, som en komplettering till detta arbete, genomfört ett pilotprojekt. Nämnden har med
skrivelser den 13 januari 1982 och den 29 maj 1984 redovisat resultatet av
utredningarbetet resp. pilotprojektet, vilka genomförts i samarbete med
institutionen för språkvetenskaplig databehandling vid universitetet i Göteborg.
Utredningsarbetet har inriktats på den terminologi som är mest angelägen att känna till för invandrare i Sverige, nämligen samhällsterminologin.
På flera håll - bl. a. vid statens invandrarverks språksektion - pågar
arbete med översättningar av sådana termer men någon samordning av
arbetet eller systematisk insamling av resultaten därav förekommer inte.
Olika översättningar cirkulerar och många är svåråtkomliga för de olika
intressenterna, dvs. översättare, tolkar. producenter av ordlistor m. fl.
Språkniimnden föreslår därför att ett inom pilotprojektet utprövat datamaskinellt lagrings- och söksystem, varifrån översättningar lätt kan hämtas.
skall utvecklas för ändamålet. Under de inledande åren av arbetet skall de
översättningar som redan gjorts av s. k. samhällsord samlas in, granskas
och lagras i systemet. Tre språk skall gäs igenom varje år. Först i ett andra
steg bör projcktverksamheten inriktas på sådana språk till vilka översättningar av samhällsord inte tidigare gjorts i nf1gon nämnvärd omfattning.
Svenska språknämnden bör samordna och ansvara för verksamheten.
Kostnaden uppskattas till ca 253 000 kr. för det första årets arbete och ca
163000 kr. per år för arbetet under de närmast därefter följande faren.
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Statens kulturråd
Kulturriidet förordar en ökning av bidraget till löner. lokaler och expenser med 75 000 kr.

Föredragandens övcn:ägandcn
Ansvaret för och arbetet med att skapa en enhetlig terminologi för
svenska begrepp och uttryck på olika friimmande språk är spritt på flera
olika instanser. Svenska språknämnden har utrett hur en samordning kan
ske av detta arbete i den del det avser s. k. samhällsord. Härmed menas
ord som avser medborgarskap, arbetsliv, skola, sjukvård etc. Dessa är
kulturberoende termer som inte alltid har någon sjmvklar motsvarighet på
andra spdtk. Många myndigheter. organisationer, enskilda yrkesutövare
och andra skulle vara betjänta av att en samordning sker av det terminologiska utvecklingsarbetet. Svenska spr{iknämmlcn har förklarat sig villig att
ansvara för att denna kommer till stilnd och sker i enlighet med de riktlinjer
som nämnden redovisat. En arbetsgrupp inom regeringskansliet har i rapporten (Os A 1984: 11) Tolk- och översättarservice i utveckling, också
föreslagit att Svenska språknämnden för samordningsansvaret.
Enligt min mening är det angeläget att en systematisk insamling och
språkvetenskaplig granskning görs när det giiller s. k. samhällsord på invandrarspråk och att översättningarna av dessa blir lätt åtkomliga för
samtliga intressenter. Regeringen har därför den 18 oktober 1984 anvisat
127000 kr. ur anslaget F 3. Bidrag till särskilda kulturella ändamål att
utbetalas till Svenska språknämnden för den inledande delen av samordningsarbetet. Medlen för det fortsatta arbetet bör anvisas under anslaget
till Svenska språknämnden.
För budgetåret 1985/86 har jag beräknat att 209 000 kr. behövs. I samråd
nicd statsrådet Gradin förordar jag att behovet av medel för detta ändamål
tillgodoses bl. a. genom en överföring av 100 000 kr. från anslaget D 4.
Översättningsservice, under arbetsmarknadsdepartementets huvudtitel.
(+ 209000 kr.)
Språknämnden har under hand förklarat sig villig att - senast i samband
med anslagsframställningen inför budgetåret 1987/88 - redovisa om det är
möjligt att med hjiilp av ett system med avgifter på utskrifter fr:ln systemet
hålla kostnaderna för utvecklingsarbetet nere.
För nästa budgetår bör I 346 000 kr. anvisas för att bestrida kostnader
för löner, lokaler och expenser. Vid beräkningen av detta belopp har ett
begränsat huvudförslag tillämpats.
Med hiinvisning till vad jag har anfört hemställer jag att regeringen
föreslår riksdagen
att till Bidrag till Svl'nska språknämnden för budgetåret 198.'i/86
anvisa ett anslag av I 555 000 kr.
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G 13. Talboks- och punktskriftsbibliotcket: Förvaltningskostnader
1983/84 Utgift

10160937

1984/85 Anslag

11 581 000
12 640 000

1985/86 Förslag

Talboks- och punktskriftsbiblioteket (TPB l har enligt sin instruktion
( 1979: 1073. ändrad senast 1984: 469) till uppgift att i samverkan med andra
hibliotek i landet arbeta för att synskadade och andra handikappade fär
tillgång till litteratur. Det åligger bihlioteket särskilt att framställa och låna
ut talböcker och punktskriftsböcker samt att inom sitt verksamhetsområde
lämna information och råd till folkbibliotek och andra. I fråga om utli"iningen av talböcker skall TPB inrikta sin verksamhet på att fungera som
lånecentral. Biblioteket svarar också för framställning av studielitteratur
för synskadade högskolestuderande och tillhandahiiller punktskriftsböcker
för försäljning. Vidare beslutar TPB om utbetalning enligt förordningen
( 1982: 798) om kompensation i vissa fall för kostnader på grund av kassettskatt. Utgifter härför bekostas av medel ur anslaget.
1984/85

Ber~iknad

ändring 1985/86

TPB

58,6

Personal

Föredraganden

1.4

0,1

Anslag
Fiirvaltning~kostnadcr
<d~irav lönekostnader)

Lokalkostnader
Kompensation fur kostnader
på grund av kas5ettskatt

8512000
000)
I 594000

(7 235

+ 990000
7450001
+ 264000

(+

+ 795000
(+ 63000())
+ 264000

1475 000

of.

of.

11581000

+1254000

+I 059000

Talboks- oc:h punktskriftsbiblioteket
TPB:s utlåning av talböcker ökade under budgetåret 1983/84 med nästan
14 S·i:·. Av lånen gick 73 % till bibliotek och andra institutioner. Talboksutlåningen från folkbiblioteken har de senaste åren ökat med ca 15 ' iic; per år.
Utvecklingen av den lokala och regionala talboksverksamhetcn bedöms
leda till ökad efterfrågan på och samtidigt en något ändrad inriktning av
TPB:s tjänster.
TPB:s anslagsframställning innebär i huvudsak följande.
I. Huvudförslag 807 000 kr.
2. Pris- och löneomräkning m. m. 757000 kr.
3. TPB anser att. om huvudförslaget skall tillämpas på TPB:s häda
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anslag. bör besparingen fördelas så att 235 000 kr. tas ut under förevarande
anslag. Detta inneh~ir att bihliotekets möjligheter att lösa en av sina huvuduppgifter. nämligen att informera om bibliotekets bokbestånd. allvarligt
försiimras. En sicinkning av ambitionsnivan i detta avseende skulle öka de
läshandikappades problem och deras svarigheter att få tag p[1 böcker.
Vidare skulle besparingen sannolikt innebära att befintliga talboks- och
punktskriftsbcstånd skulle bli ~ämre utnyttjade. Pil personalsidan skulle
besparingen medföra att medel motsvarande kostnaderna för en halv informationssekreterartjänsl dras in. De~sutom bortfaller medel motsvarande
kostnaderna för 75 '1 av en heltidstjiinst på bibliotekets enhet för utveckling och information. Besparingen skulle vidare inncbiirn att medlen för
resor skärs ned med 40 r,·-r..
TPB anser att biblioteket bör undanta~ från tillämpningen av huvudförslaget. Besparingen bör därför inte tas ut ( + 235 000 kr. l.
4. TPB föreslår att medel tillförs biblioteket för att påbörja uppbyggnaden av ett talboksbestånd pä invandrarspriik. Under förevarande anslag beräknar TPB mt:del för personal, resor. information m. m.
(+ 145000kr.)
5. En nämnd för svensk punktskrift har från år 1970 till år 1982
funnits som ett organ inom skolöverstyrelsen. TPB har i skrivelse den 15
augusti 1984 tillsammans med Synskadades riksförbund <SRFJ. rikscentralen för pedagogiska hjälpmedel för synskadade, Tomtebodaskolan. statens
institut för läromedelsinformation m. fl. begärt att nämnden skall återinrättas. att huvudman skall utses för nämnden och att 235 000 kr. skall anvisas
redan för innevarande budgetår för expen'.s. resor, traktamenten. arvoden. administrationskostnader och produktionskostnada. I sin anslagsframstiillning för nästa budgetår begär TPB att som konsekvenskostnader
205 000 kr. skall anvisas under förevarande anslag och 30 000 kr. under
bibliotekets produktionskostnadsanslag ( + 205 000 kr.).
6. SRF. TPB: s hyresvärd. har låtit installera en datoriserad tclefonv ä x e I. Kostnaden för att ansluta sig till växeln fastställs efter förhandling
med SRF. I sin anslagsframställning för nästa budgetår beräknar TPB att
merkostnaderna för budgetåret 1985/86 kommer att uppgå till 76000kr.
7. I enlighet med vad som redovisas under följande anslag. TPB: s
produktionskostnadsanslag, bör från det anslaget 4000 kr. föras över till
förevarande anslag. Medlen skall anvisas för att bestrida kostnaderna för
modemhyra i anslutning till att biblioteket inför BUMS (Bibliotekstjänsts
Utlånings- och Mediekontroll System) cirkulationskontroll.
4000kr.J
8. TPB föreslår en ökning av antalet talhoks- och punktskrifts titlar. I samband därmed begär TPB medel för ytterligare en
halvtids handläggartjänst ( + 67 000 kr.).

(+
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Fiiredragandens överväganden
Vid beräkningen av anslaget för niista budgetiir har jag vid pris- och
löneomriikningen heriiknat medel för talboks- och punktskriftsbibliotekets

rfPBl anslutning till en datoriserad telcfonviixcl. Vidare har huvud förs 1ag e t tillämpats. Besparingen ( - 219 000 kr.) hör. i likhet med motsvarande besparing på innevarande budgetårs anslag. tas ut under bibliotekets
produktionskostnadsanslag. <3. 6)
TPB har föreslagit att medel skall tillföras biblioteket för uppbyggnad av
ett tal ho ksbesUind på invandrarspråk. För egen del är jag inte
beredd att tillstyrka att särskilda medel skall anvisas för detta iindamål. Ett
besttmd av talböcker pä invandrarspräk bör pii sikt kunna skapas inom
ramen för anvisade medel och genom en avviigning mellan behovet av ett
sådant best~md och behovet av talböcker i övrigt. t4)
Inom punktskriftsområdet finns det ett stort behov av enhetlig nomenklatur. Praxis pä området varierar nu frän producent till producent. Detta
iir olyckligt med tanke p{1 dels de höga kostnaderna för framställning av
punktskrift. dels svårigheterna för synskadade att växla system vid läsning
av punktskrift. Jag anser därför att en punktskrifts nämnd bör inrättas den I juli 1985 med uppgift att främja och utveckla punktskriften som
skriftspråk för synskadade. att fastställa regler och normer för den svenska
punktskriften samt att medverka till att utveckla enhetliga internationella
principer för punktskriftens återgivning av symboler inom olika ämnesområden. Nämnden bör knytas till TPB och utses av regeringen. Ledamöterna hör representera såväl avniimarna som producenterna. Nämnden bör
ocksa innehfalla språkvetenskaplig expertis. Det ankommer på regeringen
att meddela bestämmelser för nämndens verksamhet. Under förevarande
anslag har jag beräknat medel för nämndens arvodeskostnader och expenser samt kostnader för administration motsvarande tio procent av en
byråassistenttjänst. Medlen bör disponeras av TPB. (5)
Jag tillstyrker TPB:s förslag om överföring av medel mellan bibliotekets
båda anslag. (7)
TPB:s framställning i övrigt föranleder inga förslag Min min sida. (8)
Med hiinvisning till vad jag har anfört och till sammanställningen hemställer jag att regeringen föresl{ir riksdagen att
I. godkänna att en punktskriftsnämnd inrättas i enlighet med vad
jag har föreslagit.
2. till Ta/hoks- och 171111ktskr{flshihlioteket: Fiin·altni11g.1kost1111da
för budgetåret 1985/86 anvisa ett forslagsanslag av 12640000kr.
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G 14. Talboks- och punktskriftsbiblioteket: Produktionskostnader
1983/84 lJ tgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

Reservation

16 268 816
I 9 955 000

3 152861

22027000

Från anslaget bekostas talboks- och punktskriftsbibliotekcts (TPBJ produktion av talböcker och punktskriftsböcker samt kataloger och annat
informationsmaterial. Från anslaget utgiir ocks<°1 bidrag till Sveriges dövas
riksförbund <SDRJ för produktion av videogram för döva.
1984/85

Beräknad ändring 1985/86
TPB

I. Produktionskostnader
for talböcker och
punktskriftsböcker
m.m.
2. Produktionskostnader
för punktskriftsböckcr för försäljning
3. Bidrag till Sverige\
dövas riksförbund för
produktion av videogram för döva

18 197000

316000

Föredraganden

+5 1101\00

+1434000

+

+

38000

600000

38000

1442000

+ 144000

+

19955 000

+5292000

+2072000

Talboks- och punktskriftsbiblioteket

Under budgetåret 1983/84 omfattade produktionen av talböcker ca I 440
titlar. Produktionen av punktskriftsböckcr uppgick till drygt 550 titlar. en
siffra som innefattar både den ordinarie produktionen och ett antal titlar
som skulle producerats under tidigare budgetår. Därtill kom produktionen
av studielitteratur. som omfattade 278 talbokstitlar och 39 punktskriftstitlar.
I sin långtidsbedömning anför TPB att antalet talbokstitlar bör öka med
min~t 200 titlar och antalet punktskriftsböckcr med 25 titlar per år fr. o. m.
budgetåret 1986/87.
TPB:s anslagsframställning innebär för övrigt i huvudsak följande.
1. Huvudförslag I 866000 kr.
2. Prisomräkning 2 192 000 kr. för TPB: s produktionskostnader och
144000kr. för SDR:s videogramproduktion.
3. Om en tvåprocentig minskning skall företas av TPB: s båda anslag bör
395 000 kr. tas ut under förevarande anslag. En minskning av sådan omfatt-
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ning skulle få till konsekvens att TPB måste upphöra med att gratis tillhandahålla biblioteken i landet kataloger över TPB: s bokbcst[md i form av
mikrokort. Vidare kan inga korta urvalslistor göras och antalet informationsbroschyrer måste skäras ned. Slutligen innebär nedskärningen att
punktskriftsproduktionen minskas med tre titlar. TPR anser att bibliotekets produktionskostnadsanslag hör undantas frän tillämpning av huvudförslaget. Besparingen bör således inte tas ut ( + 395 000 kr.).
4. TPB begär medel för att påbörja uppbyggnaden av ett ta I boks b cs t r1 n d på invandrar språk. lJ nder förevarande anslag beräknar TPB
medel för framställning av 200 titlar på ett invandrarspråk I+ I 355 000 kr.).
5. TPB begär ökade medel för att kunna höja produktions nivån
för talböcker och punktskriftsböckcr med 200 resp. 25 titlar
samt medel för informationsmaterial för den höjda titelnivån ( + I 676000
kr.).
6. Under förevarande anslag begiir TPB att punktskriftsniimnden. om
den återinrättas, erhåller 30000 kr. för produktion av en hand I ed ni n g
för punktskriftsframsUillning av liiromedel i naturvetenskap I i g a ämnen. Medel för nämndens övriga kostnader har TPB begärt under bibliotekets förvaltningskostnadsanslag.
7. TPB önskar rationalisera sitt utlåningssystem och effektivisera sin
kravverksamhet genom att införa BUMS <Bibliotekstjänsts Utlånings- och
Mediekontroll System) cirkulationskontroll. Härigenom kan medlen för
produktion av talbokskopior minskas. TPB föreslår därför en omprioritering som innebär att 68 000 kr. ur anslagsposten I. Produktionskostnader
för talböcker. punktskriftsböcker. informationsmaterial och kataloger används för inköp av program till BUMS cirkulationskontroll. Av beloppet
bör 4 000 kr. anvisas under förvaltningskostnadsanslagct för att bestrida
kostnaderna för modemhyra (- 4000 kr.J.
8. TPB begär bemyndigande att budgetåret 1985/86 få lägga ut beställningar av talböcker. punktskriftsböcker och tryckta publikationer som
belastar anslaget budgetåret 1986/87 upp till ett belopp av 5 800000 kr.
9. SDR begär ytterligare 3058000 kr. för att kunna öka sin produktion av videogram förd öva. Medlen avses även täcka inrättandet av
nya tjänster samt investering i ny teknik. hl. a. ett nytt kontrollrum.
TPB föreslår ingen ökning av SDR: s statsbidrag utöver prisomräkningcn
mot bakgrund av att regeringen tillkallat en särskild utredare (U 1983: 02)
med uppgift att utreda frågan om SDR: s vidcogramproduktion.
SDR har senare i skrivelse anhållit att åtgärder vidtas som gör det
möjligt att för budgetåret 1985/86 öka bidraget till förbundets produktion
av videogram för döva så att produktionsutvecklingcn inte stannar upp i
avvaktan på beredningen av utredarens betänkande.
~ju
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Föredragandens över\' äganden
Jag har heräknat I 665 000 kr. i prisomräkning för

talhok~-

llCh punkt-

skriftsbihliotekets <TPBl produktionskostnader. (2 l
Enligt min mening bör huvudförslaget inte tilliimpas för förevarande anslag. Däremot bör. i enlighet med vad jag har föreslagit i del föregt1ende. den hesparing om 219000kr. som har beräknats p~1 TPB:s förvaltningskostnadsanslag tas ut under produktionskostnadsanslaget. Enligt vad jag
har inhiimtat kommer mitt förslag inte att fä några nämnvärda konsekvenser för det antal titlar. som kommer att produceras under nästa budget[1r.
(3)

Som jag har redovisat under föregiiende anslag är jag inte heredd att
tillstyrka att särskilda medel anvisas för uppbyggnad av ta I ho k s best än d p<I invandrarspdtk. <4)
Regeringen. eller efter heslut av regeringen TPB. bör i likhet med tidigare år ges ett bemyndigande au under budgetåret 1985/86 lägga ut h cs t ä 11 ni n g ar av talböcker. punktskriftshöeker och tryckta puhlikationer
som kommer att belasta anslaget budgetåret 1986187. Jag föresl~tr att bemyndigandet fär avse ett helopp om högst 5.5 milj. kr. (8)
Utredningen 1U 1983:02) om videogram för döva har den 9 november
1984 överliimnat sitt betänkande (Os U 1984: 18) Videogram för döva. Betänkandet remisshehandlas f. n. och kommer därför inte att kunna föranleda n{igon proposition till riksdagen under innevarande riksmöte. Jag anser
det likviil angeliiget att Sveriges dövas riksförbunds (SDRJ produktion i
Leksand av videogram på teckenspråk kan öka redan nästa budgetår. En
ökning av produktionen bör vara möjlig med de tekniska och lokalmässiga
resurser som vidcoverksamheten i Leksand nu förfogar över. Bidraget till
SDR bör höjas med 0.6 milj. kr. Jag förutsätter därvid att organisationen
själv bidrar till finansieringen av videogramproduktionen i samma utstriickning som nu. (2. 9)
Jag tillstyrker TPB:s förslag om medel för en handledning för punktskriftsframställning samt förslaget om överföring av medel mellan bibliotekets båda anslag. <6. 7)
TPB:s framställning i övrigt föranleder inga förslag från min sida.())
Med hiinvisning till vad jag har anfört och till sammanställningen hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen att
l. medge att regeringen lämnar talbok~- och punktskriftsbiblioteket
det heställningshcmyndigande om 5 500000 kr. för budget~lret
1986/87 som jag har förordat.
2. till Talhoks 01'11 p11 nktskr!f ishihlit itekc r: Pn1d11kri11mk11sr naJer
för hudget{tret 1985/86 anvisa el! reservationsanslag av

22 027 000 kr.
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G 15. Litteratursti>d samt t>niga ändamål inom litteratur- och folkbiblioteksområdet
Föredragandcn
I statsbudgeten för innevarande budgctiir finns uppförda följande anslag
som avser stöd till bokbranschen. vissa andra ~indamål avseende litteratur
samt stöd till fulkbiblioteksväsendct.
Litter<Hurstöd.
Bokhandclsstöd,
Kreditgarantier till förlag och bokhandel,
Uin till investeringar i bokhandel.
Bidrag till folkbibliotek.
Bidrag till regional biblioteksverksamhet.
Medelsanvisningarna för nämnda ändamål uppgår innevarande budgetår
till sammanlagt 64996000 kr. Myndigheterna har föreslagit att medel för
budgetåret 1985/86 anvisas under dessa anslag. Folkbiblioteksutrcdningen
<U 1979:17) och 1982 års bokutredning (U 1982:02) har lämnat förslag
avseende bl. a. medelsanvisningarna för samma ändamål. Förslagen har
remissbchandlats.
Beredningen av dessa frågor är ännu inte avslutad. Jag avser att föreslå
regeringen att för riksdagen vid 1984/85 års riksmöte lägga fram en särskild
proposition om litterawr- och hiblioteksfrågor. Tidigare denna dag har
utrikesministern i samdd med mig under anslaget Dl. Svenska institutet
under utrikesdepartementets huvudtitel lagt fram förslag om stöd till
svensk litteratur i utlandet. Medel för detta ändamål bör därför inte anvisas
under utbildningsdepartementets huvudtitel. I övrigt förutsätter jag att
medel avseende litteralllr- och biblioteksområdet anslagstekniskt kommer
att anvisas i huvudsak på samma sätt som innevarande budgetår. Det
synes lämpligt att för berörda ändamål ta upp ett preliminärt belopp av
64 996 000 kr.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att. i avvaktan på en särskild proposition i ämnet. till Littcra/l/rstiid
samt <°il'riga ändamål inom litteratur- och fi1/khihlioteksområdet
för budgetåret 1985/86 beräkna ett anslag av 64996000 kr.

36
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Radio och television
Allmänna riktlinjer
Riktlinjerna för radio- och TV-verksamheten lades fast av riksdagen år
1978 (prop. 1977/78: 91. KrU 24. rskr 337).
Verksamheten regleras främst genom radiolagen ( 1966: 755, omtryckt
1972: 240. iindrad senast 1984: 114) och radioansvarighetslagcn (1966: 756)
med förordningen ( 1967: 226l om tillämpningen av radioansvarighetslagen.
Av betydelse i sammanhanget är också lagen ( 1978: 478) om avgift för
innehav av televisionsmottagare (ändrad senast 1984: 311 l och förordningen (1978: 482) med instruktion för radionämnden.
Sändningsrätt enligt radiolagen tillkommer f. n. de fyra programföretagen Sveriges Television AB. Sveriges Riksradio AB. Sveriges Lokalradio
AB och Sveriges Utbildningsradio AB. Närmare bestämmelser om rättigheter och skyldigheter beträffande sändningsrätten och programverksamheten finns i avtal mellan staten och programföretagen träffade år 1979. 1
samma år träffade avtal mellan staten och Sveriges Radio AB regleras dels
detta bolags uppgifter som moderbolag i en koncern i vilken de nämnda
programföretagen ingår, dels koncernens verksamhet under krig eller vid
krigsfara. Samtliga avtal omfattar perioden t. o. m. den 30 juni 1986.
Radionämmkn övervakar genom efterhandsgranskning att programföretagen iakttar föreskrifterna i radiolag och avtal.

finansiering och ansvarsfördelning
Radio- och TV-verksamhetens drifts- och investeringskostnader har sedan starten huvudsakligen finansierats med mottagaravgifter. Fr. o. m.
budgetåret 1985/86 skall även utbildningsprogramverksamheten avgiftslinansieras (prop. 1983/84: 40 bil. 6, KrU 8. rskr 90). Medel för programverksamheten för utlandet anvisas över statsbudgeten under anslaget Sveriges Riksradios programverksamhet för utlandet under utrikesdepartementets huvudtitel.
Radionämndens verksamhet finansieras med mottagaravgifter. Televerket svarar för distribution av program. avstörningsverksamhet inom hela
radioområdet och uppbörd av mottagaravgifter. Avgiftsuppbörden är samordnad med inkasseringen av telefonavgifter. Avgiftsmedlen fonderas hos
riksgiildskontoret.
Byggnadsstyrelsen har ansvar för projektering och uppförande av större
byggnader för Sveriges Radio-konc1.:rnen. Denna får utan särskilt bemyndigande göra byggnadsinvesteringar i de fall då byggnadskostnaderna inte
överstiger 2 milj. kr.
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Tekvcrkels drifts- och inve~teringsulgiflcr samt byggnadsstyrelsens invcstcringsulgifcer i samband med den allmiinna programverksamhcten bekostas med avgiftsmedel. Investeringarna avskrivs omedelbart i sin helhel.

Kostnader för budgetåret 1983/84 för den a\'giftslinansierade \'erksamheten

För ljudradio- och televisions verksamheten togs 2 259 milj. kr. i anspråk
under budgetåret 1983/84. Sveriges Radio-koncernen disponerade I 843
milj. kr. för programverksamheten. Televerket utnyttjade totalt 375.6
milj. kr .. varav 275.4 milj. kr. för programdistribution och avgiftsuppbörd
och 100.2 milj. kr. för avskrivning av investeringar. Kostnaderna för radionämndcns verksamhet var 1.6 milj. kr. Byggnadsstyrelsens invesleringskostnader uppgick till 50 milj. kr.. varav 37 .8 milj. kr. belastar fonden
budgetåret 1983/84.
Under budgetåret uppgick de totala intäkterna i form av mottagaravgifter och räntor pä avgifter till 2 266 milj. kr.. vilket i förhällande till de
avgiftsmedcl som togs i anspråk innebär ett överskott på 24 milj. kr.
Behållningen i rundradiofonden per den 30juni 1984 var 181 milj. kr.
Den allmänna mottagaravgiften iir 576 kr. per år sedan den I juli 1984
och tilläggsavgiften för färg-TV är 160 kr. per år. Antalet allmänna avgifter
uppgick den 1juli 1984 till drygt 3.2 miljoner och antalet tilläggsavgifter för
färg-TV till ca 2.9 miljoner.

Tele\'erket
ln1·es1eri11gar

För budgetåret 1984/85 har 86.8 milj. kr. anvisats för investeringar i
rundradioanläggningar.
Televerkets beräkningar av investeringskostnaderna för den avgiftsfinansierade rundradioverksamheten under budgetåren 1985/86-1989/90 redovisas i det följande.
femårsplanen för investeringar (utbyggnad och reinvestering) överensstämmer med den i prop. 1982/83: 100 (bil. JO s. 153) t. o. m. budgetåret
1987/88 angivna och av riksdagen godkända nivån. uppräknad till aktuell
kostnadsnivå. Vissa justeringar och omprioriteringar inom denna nivå har
dock gjorts. Utöver nämnda nivå tillkommer medel för ett fjärde FM-niit.
vars utbyggnad föreslås ske under en trearsperiod med början budgetåret
1985/86.
Också efter ett eventuellt införande av satellit-TV kommer tyngdpunkten i rundradiodistributionen under lång tid att ligga på de nuvarande
terrestra niiten på grund av att detta ger möjligheter till regionala och
lokala sändningar och mobil mottagning samt på grund av nätens betydelse
från beredskapssynpunkt. Återanskaffningsvärdct för FM-TV-nätens anläggningar beräknas uppgå till ca 2 500 milj. kr. Utbyte av förslitna FM-
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och TV 1-anliiggningsdelar pågår. Mot 1980-talcts slut förstärks rcinvesteringsbehovet iiven för Je TV 2-utrustningar som anskaffades under
1960-talets slut. liksom för det landsomfattande radioliinknätet.
Siindarstationl'!" fiir FM och TV

Genom utvidgningen av FM-bandet 87 .5-100 MHz med delen 100-108
MHz kan i princip två Ian d st ä c kan de F M - nät utöver de tre befintliga inrymmas. En detaljerad frekvensplan för FM-bandet utarbetas vid
den andra sessionen hösten 1984 av en plankonferens i Internationella
Teleunionens regi. Planeringen har inriktats på ett länsuppdelat f}itrde
FM-nät och ett kommunuppdelat femte FM-nät.
Enligt Sveriges Radio löser tillkomsten av ett Giirde FM-nät. utformat
som ett länsnät. frågan om fördelningen av sändarnäten mellan riks- och
lokalradio på ett tillfredsstiillande sätt.
Ett fjärde FM-nät, lika de befintliga FM 1- och FM 2-näten. kan etableras till en kostnad av 53.4 milj. kr. och i sin helhet byggas ut pii tre år med
bö1:jan budgetåret 1985/86. varvid förutsätts att befintliga programförhindclser disponeras. Driftkostnaden för ett sådant nät uppgår till ca 5 milj. kr.
per år. De tidigare etablerade kompletterande FM-sändarna för P 3 och
lokalradio förutsätts ingå i det nät som framdeles disponeras av lokalradion. Även ytterligare kompletteringar iir aktuella. Uthyggnadsordningen
avses utarbetas i samråd med de berörda programföretagen.
För förbättring av ljudkvaliteten och bilradiomottagningen görs kompletteringar i de befintliga FM-näten för PI, P 2 samt P 3 och I ok a I radio.
Utbyggnaden av mindre TV-station;;r för förbättrad TY-täckning
fortsätter enligt den utökade volym som förordas i prop. 1983/84: 100
(bil. 10 s. 445) och innebär att ett trettiotal sådana stationer planeras per
budgetår de närmaste åren.
De sex stöITe stationer som ännu inte försetts med reservsändare
för TV 2 erhåller sådana under femårsperioden. Dessutom förses vissa
mindre stationer med reservsändare för TV 2.
Uppförandet av resterande stations t i 11 byggnader för att inrymma
TV 2-reservsändare vid stnrre stationer slutförs i början av femårsperioden.
Flyttningen av Uppsala FM-TV-station beräknas vara helt avslutad under budgetåret 1986/87.
Under våren 1984 har de tre större FM-TY-stationer. som saknat reservkraft. försetts med sådan. Vidare planeras ett flertal av de mindre
stationerna med stor bcfolkningstäckning få dieseldrivna reservkraftsaggregat, medan övriga planeras förses med begränsad batterireserv (upp till
fyra timmars drift).
Vid ingången av budgetåret 1985/86 uppg{ir antalet hushåll som inte
erhåller rätt lokalradioprogram vid ett landsomfattande elavbrott till ca
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50000. Efter genomförande av ovanståt:nde åtgärder. för vilka kostnaderna beriiknas uppgå till ca I milj. kr. budgct<'iret 1985/86. reduceras
antalet hushiill till ca 15 000.
Dt: FM- och TV-sändaranläggningar. som anskaffades i början av respektive näts utbyggnad, har nu varit i bruk i mer än 20 år och börjar därför
bli förslitna. Fortsatta r e in ve st t: ringar främst i TV I-anläggningarna
behöver därför göras under hela frm{irsperiodcn.
Mot slutet av perioden m[iste ett utbyte av FM-sämlarna päbörjas. ,:\.ven
för TV 2-anläggningarna börjar ett rcinvcsteringsbchov uppkomma.
Sii11dar.1'/ationerF1r AM

I början av år 1985 tas den nya mellanvågsstationen Sölvesborg MV i
bruk och ersätter då den utslitna mellanvi'1gssändaren vid Hörby radiostation. Dt:n totala kostnaden för stationen uppgår till 2).4 milj. kr. vilket
innebär ett behov av 2.8 milj. kr. för budget<\ret 1985/86 för resterande
arbeten. Sölvesborg MV får genom den högre siindareffekten och cl!
effektivare;: antennsystem avsevärt större räckvidd än Hörby MV och
beräknas undt:r dygnets mörka del täcka bortemot 165 miljoner invånare i
norra Europa.
Sedan Sölvesborg MV tagits i drift återstår av de äldre lång- och mellanvågssändarstationcrna endast Motala LV som togs i bruk år 1962. Denna
modifierades vid årsskiftet 1983/84 för att ge förbättrad täckning av närområdt:t kring Sverige. främst i nordostlig och sydvästlig riktning. bl. a. för att
ge kompensation för den i början av år 1984 nedlagda Göteborg MV och
den tidigare nedlagda Stockholm MV. Motala LV används för sändning av
riksprogram. Vidare finns kortvågssändarna i Hörby och Karlsborg för
täckning av områden på större avstfmd med utlandsprogram.
I den är 1975 i Geneve fastställda frekvensplanen för lång- och mellanvågsbanden finns förutom Gotland LV Isom anviind~ för Motala LV) och
Sölvesborg MV (tidigare benämnd Skåne MVJ ytterligare sex tilldelningar
(en på långvåg och fem på mellanvåg) som inte används. Då denna plan
upphör att gälla år 1989 måste man. enligt televerket. räkna med att de
sistnämnda sex tilldelningarna därefter inte kan bibehällas om de inte
används för svenska sändare.
Sammanstiil/ning a1· i111·esteringsmedelshelro1·

Tdevcrkets beriikningar i 1985/86 års kostnadsnivå av investeringskostnadcr för den avgiftsfinansierade rundradioverksamhetcn under perioden
1985/86-1989/90 redovisas i följande sammansliillning. där även dispositionen av erhällna medel (i milj. kr.) för budgl'.liiret 1984/85 angt:s.
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Dispo>ition
a\' crhilllna
medel för
1984/85
t 198418'\ iirs
kostnadsnivål

U\hyggnad av s~indarstationer
för 1-'M och TV
Reinvestering för siindarstationer för FM o..:h TV
Sändarstationer för AM
Radiol;mklinjer och OB-utrustnmg
Rundradiocentralcr m. m.
Ett !jiirdc FM-niit
Summa
I

566

lkriiknat invcsteringsmcdelshehov under
fcm<lrsperiodcn 198'\/86-1989190

198'\/86 86/87
87 /88
(1985/86 år> kostnadsnivå)

89190

32.6

27 .7

19.4

13.5

12,8

4,3

31, I
5,4

35,'i
2.8

45.3

45.8

44,3

50.0

19,0
3.7

22.3

24.0

27.2

7.0
9.7

5.2

29.3
7,5

36.5
3.1

21,0

7.4
22.7

91.8 1

105.0

114.9

116,6

93,9

93,9

Inkl. 5 milj. kr. som ej forhrukats under hudgetåret 1983184.

U1/1ygg11adf'n

88/89

under hudgl'lårct 1985186

För budgetåret 1985/86 har televerket erhållit ett beställningshemyndigande om 30 milj. kr.
För uthyggnad av sändarstationer för FM och TV erfordras 27 .7
milj. kr.. för tillbyggnader för främst TV 2-reservsändare vid större stationer och ett tiotal nya mindre TV-stationer. Dessutom anläggs ett trettiotal nya mindre TV-stationer. arhetet med en ny FM-TV-station i Uppsala
fortsiitter och reservkraft för lokalradiosändare installeras vid vissa mindre
FM-TV-stationer.
För reinvestering erfordras 35.5 milj. kr.
Beträffande sändarstationer för AM erfordras för anläggning av den nya
mellanvågsstationen Sölvesborg MV 2.8 milj. kr.
Utbyggnaden av radiolänklinjer och cm-utrustning beräknas till 6.7
milj. kr. och reinvesteringarna till 15,6 milj. kr.
För en modernisering av rundradioccntralerna i Falun och Stockholm
krävs 7.0 milj. kr.
För den första etappen i den treii.riga utbyggnaden av ett fjärde FM-nät
erfordras 9.7 milj. kr.

Programdistrihution inkl. proRraminsam/inR
Driftskostnaderna för programdistribution m. m. beräknas uppgå till
234.3 milj. kr. på den kostnadsnivå som beräknas gälla under budgetåret.
Hänsyn har tagits till den förhöjda kostnadsnivån och till volymökning.
Även 2 '!( rationalisering är inv~\gd. Distributionen av program för Sveriges
Utbildningsradio finansieras fr. o. m. budgetåret 1985/86 med rundradions
avgiftsmedel. Dessa kostnader beräknas bli 21 .8 milj. kr. Samma sändnings volym som under budgetåret 1984/85 har förutsatts. Vidare ingår 8.3
milj. kr. som avser ljudradiosändningar till lyssnare i utlandet och som
fin;msieras av skattemedel.
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De kostnader som hehövcr hestridas av avgiftsmedel beriiknas silledes
uppgt1 till C34.3 - 8.3
A

1• g

=) 226,0

milj. kr.

if t sin k a .1 .1 c r i 11 g och a r;: i/tsk c111 tro Il

Televerkets kostnader för inkassering/kontroll av mottagaravgifter beräknas komma att uppgå till 78.0 milj. kr. pä den kostnadsn!vi1 som beräknas gälla under budgetåret 1985/86, varav 61 .5 milj. kr. avser debitering
och uppbörd och 16.5 milj. kr. kontrollverksamhet. Kostnadsföriindringen
jiimfört med föregående ar hänför sig till dels minskade kostnader till följd
av en hilttre hantering av radiohandlarnas inköpsanmälningar. dels den
förhöjd~1 kostnadsniv~rn

men med 2 ':;( rationalisering inviigd samt volym-

ökning.

f ii r I cl c 1· c r k e r s k o s r 11 a d c r
1·erksa111he1e11 hudgcrärer 1985186

M e il el .1· h e h c1 1• <' t

f ii r r 11 11 dr 11 il i 0-

Medelsbehovet för investeringsverksamhett:n uppgår till 105 milj. kr.
Kostnade•·na för avgiftsfinansit:rad programdistrihution inkl. programinsamling samt avgiftsinkassering uppgår till (226.0 + 78.0 = J 304.0 milj. kr.
pil den kostnadsnivå som beräknas gälla under budgetåret.

Byggnadsst_yrelsen
För budgetåret 1984/85 har 114,5 milj. kr. av televisionsavgiftsmedel
tilldelats byggnadsstyrclsen för byggnadsarbeten. Diirav utgör 6.5 milj. kr.
medel för investeringar som tidigarelagts av sysselsättningsskäl.
Byggnadsstyrelsen har beräknat medelsbehovct för projektering och
uppförande av radio- och TV-byggnader undt:r budgetäret 1985/86 till 95
milj. kr. Beloppet avser till övt:rvägandc del beslutad till- och ombyggnad
inom kvarteret Förr:idsbacken i Stockholm jiimte energibespurande Iitgärdcr inom samma kvarter samt harutövcr bl. a. tillbyggnada i Sundsvall
och Norrköping och en kontorsbyggnad i Malmö.

Sveriges Radio
Verksamheten under hudgerärcn 1978179 - ll.J84/85

Utbyggnaden av radio- och TV-verksamheten enligt riksdagens beslut år
1978 (prop. 1977/78: 91, KrU 24. rskr 337) har pågi'itt i sex budgetar. Ut-

byggnaden skall vara genomförd vid utgången av budgetåret 1988/89.
Regionaliscringsåtgärdcrna har under perioden t.o.m. budgetfaet 1984/85 kostat mest. 134 milj. kr.. av de olika reformiltgärdana.
Huvuddelen av den planeradt: regionaliseringen av riksprogramproduktionen har kunnat genomföras. Riksradion har ökat distriktens riksprogramproduktion från 62 till 97 timmar per vecka, dvs. en ökning mt:d 35
veckotimmar. Televisionens distrikt kommer budgetåret 1984/85 att produ-
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cera .'i94 . .'i timmar rikspmgram. Regionaliseringsmiilet 640 timmar beräknas n{is budgetåret 1987/88.
Regional-TV-verksamheten h<1r fiitt fastare form i de fyra ursprunglig<1
för~öksomr:idena. Norrköping startade regional-TV-s~indningar i början av
år 1980 och Växjö startade sådana sändningar över Smäland som sjätte

regional-TV-distrikt våren 1983.
Lokalradion har gjort väsentliga insatser för att konsolidera verksamheten och genomföra utvecklingsplanerna för basstationer. glesbygd och
storst;ider. Detta har bl. a. innehurit en väsentlig decentralisering av verksamheten. Lokalradion har nu 41 lokalredaktioner utanför huvudorterna.
Stora insatser har vidare gjorts för kvalitetsförbättringar i programverksamhcten. Sammanlagt har över ären 113 milj. kr. motsvarande
drygt en tredjedel av medel still skotten använts för detta ändam<°1l.
Hur resurstillskotten (i milj. kr. l har fördelats pii de olika iindamt1len och
på programföretagen framgår av följande !>ammanställning.
Total användning

därav
lokalradion

Vidgad n:gionali~ering
Reginnal-TV. lnkalradio
K valitctsförbättringar
Minoritetsspdk m.m.
Övrigt

63.4
70.9
11'-.3
15.2

ribradion

23.8
53.3

5U

l.1

29.1
'\.4
15.8

314,1

58,9

74,1

4.5

telt:visionen
39.6
17.6
84.:!

5.3
34.4
llll, I

Utbildningsradion har tillförts medel för reformåtgiirder endast för budget{ircn 1979/80 och 1980/81. Åtgärderna inriktades på kvalitetsförb;ittringar.
minoritetsspråk Oi.:h regionalisering.

Verksamheten 1111derb11dgetåret 1985186
I förra årets anslagsframstiillning redovisades programföretagen~ bedömningar av de kvarstäendc reformbehoven inom ramen for 197t-: års
reformprogram. Den dominerande posten i programmet är enligt Sveriges
Radio AB (SRAB) htgärder för att höja programkvaliteh:n. Regionaliseringen som är den andra större kostnadsposten har nu genomförts så långt
att nägra väsentliga ytterligare höjningar av driftskostnaderna inte behövs
för att nå rcgionaliseringsmtden.
De bedömningar som programföretagen har gjort i årets anslagsframstiillningar hefästa synen pti de kvarstående reformhehoven. K valitctsförbättringarna svarar nu libom förra året för ca 4/5 av de kvarstående
behoven. Regionaliseringen tar ca 101.'r· av de återstående reformmedlen i
anspråk.
Sveriges Television <SVTJ planerar att starta regional-TV-sändningar
gemensamt för Mellansvenska distriktet och Värmlandsdistriktet vären
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\986. Detta innehiir ett avsteg fr<'m riksdagens riktlinja för distriktsindelningen för regional-TY.
Distriktsindelningen enligt 1978 iirs heslut innehar att Södermanlands
Hin fördes till Mellansvenska distriktet. F. n. är liinet hcvakningsmiissigt
delat ptt Mellansvenska distriktet för norra bnsckkn och Östra distriktet
för södra liinsdelen. Det senare tar iiven emot regional-TY-siindningarna

frtm Norrköping.
För att regional-TV-programmet friin Mellansvenska distriktet skall
kunna siindas till den södra delen av Södermanlands liin kriivs 21.3 milj. kr.

i ny- och ombyggnader av sändare. Det medför vidare en ilrlig driftskostnadsökning med 0.8 milj. kr. SVT heriiknar dessutom att vissa merkostnader kommer att uppstil för programverksamheten. Om siindningarna i
stiillet sker fran östra distriktet heräknas investeringskostnaden bli 6,5
milj. kr. och driftskostnaden 0.3 milj. kr.
SRAB anser i likhet med SVT att det vid sidan av de ekonomiska skälen
för att hehii.lla den nuvarande distriktsgränsen även finns journalistiska
skäl att göra detta p~\ grund av den faktiska uppdelning i en sydostlig och
en nordvästlig del som karakteriserar Södermanlands Hin.
Landshövningen i Södermanlands län har i en skrivelse kommenterat
SRAB: s ställningstagande i denna fråga. I skrivelsen framhålls att den
lösning som SRAB förordar vore olycklig. eftersom den skulle öka liinets
kännbara splittring samtidigt som den skulle leda till ett försvarande

red~m

av nyhetsbevakningen i länet.

Rationaliserin!?ar och hcsparini;ar
Ett rationaliseringskrav på 2 C,.'(. har gällt för den avgiftsfinansierade verksamheten fr. o. m. budgetåret 1981/82 och för Sveriges Utbildningsradio
(UR) fr. o. m. budgetåret 1979/80. Det innebär enligt SRAB att den avgiftsfinansierade verksamheten budgetåret 1984/85 har en 817'(; lägre medelstilldelning for oförändrad verksamhetsnivå. För UR iir nivåsänkningen 12 S"(.••
Riksdagens beslut med anledning av förslagen i regeringens proposition
(prop. 1983/84: 40) om vissa ekonomisk-politiska åtgärder, m. m. (hil. 6,
KrU 1983/84: 8. rskr 90) innebär att en besparing om 50 milj. kr. skall
genomföras for SRAB:s del fr. o. m. budgetåret 1985/86.
Härutöver har verksamheten drahbats av kostnadsökningar som inte
omfattats av kompensationssystcmet. Detta gäller verkningar av 1982 ftrs
devalvering, lokalkostnadsökningar. ökade kostnader för programrätter
m.m.
Programföretagen har genomfört utbyggnaden och förstärkningen av
verksamheten enligt 1978 ars reformprogram. Medelstilldelningen har för
dessa iindamål årligen räknats upp med 2.3 '.'i.
Nettoeffekten av reformtillskottet och rationaliseringskrave\ på mcdelstilldelningen har inneburit en ökning av medelsramen om 4-5 milj. kr.
ärligen. SRAB påpekar att detta har inneburit att reformverksamheten i
allt väsentligt har självfinansierats.
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Redovisningen av reformvcrksamheten visar att rationaliscringsarbetct
hittills har kunnat drivas utan att reformarhetet har bromsats. Samtidigt
skapar emellertid den ekonomiska åtstramningen ett allvarligt läge som
inte kan undgå att återverka ptl programmen.
Programföretagens åtgärder för att möta den allt stramare ekonomiska
situationen har blivit en del av deras allmiinna verksamhetsplanering.
Besparingskravt:I om 50 milj. kr. ovanpå den nu planmässigt hed rivna
rationaliseringsverksamheten innebär enligt SRAB att planerna förrycks
kraftigt och att gjorda dispositioner måste ändras.
SRAB understryker de olägenheter som programföretagen påtalar som
en följd av föriindringarna i planeringsförutsättningarna under flera {1r.
Förändringarna har enligt SRAB innehurit att medelstilldelningen budgetåret 1985/86 är 400- 500 milj. kr. lägre än den skulle ha varit med de
ursprungliga förutsättningarna. Förutom att detta motverkar en rationell
planering av program verksamheten hlir det enligt SRAB svårt att behandla
frägor om perslinalreduceringar på ett konsekvent och för personalen
godtagbart sätt.
Mcdelshchovct för hudgetårl'f 1985! 1986
Medelstilldelningen för den avgiftsfinansierade verksamheten budgetåret 1984/85 är i 1983/84 års prisläge I 848.5 milj. kr.
Utbildningsprogramverksamheten skall av giftsfinansieras fr. o. m. budgetåret 1985/86. De kostnader som bör täckas av avgiftsmedel inom Sveriges Radio-koncernen är kostnaderna för program verksamhet och för investeringar. Budgetåret 1984/85 beräknas kostnaderna för programverksamheten till 96,8 milj. kr. i 1983/84 års prisläge. Kostnaderna för investeringar
utgör ett fast belopp på 2 milj. kr.
Underlaget för beriikningen av medelsbehovet för budgetåret 1985/86 är
således (1848.5 + 96.8 + 2 =) 1947.3 milj. kr.
I enlighet med riksdagens beslut år 1981 ( prop. 1980/81: 100 bil. 12
s. 84-85) beräknas medelstillskottet för budgetiiret 1985/86 till 2,31/;.,
vilket motsvarar 44,8 milj. kr.
Ratillnaliseringskravet om 2 % motsvarar 39.8 milj. kr. Härtill kommer
besparingskravet på 50 milj. kr. Medclsbehovet blir därmed I 902.3 milj.
kr.
AJ otta g ara 1· gifte n

Den allmiinna mottagaravgiften har fr. o. m. den I juli 1983 höjts med 28
kr. till 576 kr. Fiirgtillägget är oförändrat 160 kr. Den samlade avgiften för
innehav av färg-TV-mottagare är således 736 kr.
Intäkterna för rundradiofonden under budgetåret 1984/85 beräknas till
2364 milj. kr. och utgifterna till ca 2440 milj. kr. Vid årets ingång fanns
dessutom en behållning från föregående hudgctår om 181 milj. kr.
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rundracliofonden till följd

av att UR skall avgiftsfinansieras. De totala kostnaderna för UR (programverksamhet och distribution) utgör ca 125 milj. kr.. vilket motsvarar en
avgiftshiijning på

:rn kr.

Till övervägande del bestiims behovet av att höja avgifterna av takten i
den allmänna kostnadsutvecklingen. Dt: niirmaste {iren p:lverkas bchlivet
ockst1 av byggnadsstyrclsens kostnader för nybyggnader i kvarteret Förrtidsbackcn i Stockholm. Med hiinsyn till osiikerheten i föreliggande inflationsbedömningar har beräkningarna utformats fr~ln tvi't olika inllationsantagandcn (4 c.; resp. 7 r::H. Enligt beräkningarna milste den allmänna mottagaravgiften för budgetåret 1984185 höjas i biida fallen. Med samma principer i övrigt för rcservbeh~illning i fonden etc. som tidigare {ir hör höjningen enligt företaget vara M kr. vid 4 r::;, inflation och 84 kr. vid F·i inflation.
SRAB understryker vikten av att den kompensation som koncernen far
för kostnadsutvccklingen iiven i fortsättningen följer den allmiinna kostnadsut vecklingen i samhiillet.

Radionämnden
Medc:lsanvisningcn för radionämnden för innevarande budgetår uppgar
till I 653 000 kr., varav högst I 308 000 kr. avser medel för lönekostnader
och 128 000 kr. medel för lokalkostnader. För budgetiiret 1985/86 har
niimnden bcgiirt en ökning av medelsanvisningcn med 48 000 kr. Av detta
belopp avser 44 000 kr. kompensation för ökade lönekostnader och 4 000
kr. kompensation för ökade hyreskostnader. Niimndcn har inte beriiknat
n~lgon

två-procentig minskning av resurserna med motivering att någon

prisomriikning inte begärts för övriga förvaltningskostnader. Detta innebär
i sig en besparing som iir betydligt större.

Föredragandens överväganden
Utbyggnaden av radio- och TV-verksamheten enligt riksdagens beslut år
1978 har pågått i sju budgetår. Det budgetftr som nu behandlas (1985/86) är
det sista året i den period under vilken verksamheten regleras enligt de nu
gällande avtalen mellan staten och Sveriges Radio-koncernen. Mina förslag i det följande begränsar sig till friigor av direkt betydelse för medelstilldclningen för detta budgetår. I den beredning som jag har för avsikt att
tillkalla för att förbereda den nya avtalsperioden kommer f61gor av mer
principiell och långsiktig karaktiir att behandlas.
Mina förslag till medclstilldelning för den avgiftsfinansierade verksamheten för nästa budgetår (i milj. kr.) framgår av följande sammanställning.
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Förslag for 1985/86

för 19X..\i85
Sverige> RaJio.
telcvcrkct.
bygµnaJsstyrc:lscn. raJioni1111nden

FiireJraganJcn

Teln·crkel
Investeringskost naJer
Driftskostnader

91.X

105.0

95.J

277.6

30..\.0

~04.0

B_,·gg1111dss/_\·rels1•11

IOX.O

95.0

100,0

I X..\X.O
2 325,4

1902.:i

I 902,:1

2406,3

2401,6

.'frerig,·s Radio
Drifts- och im estcringskostnaJc:r
( prisliigc 1983/X..\)
S1111111111

Radionämndcn

l,653

1,701

1,752

I 1981 ars hudgetproposition !bil. 12 s. 92J angavs en plan förtt:leverkets investeringar i rundradioanläggningar fram till hudgetårt:t
1985/86. Denna plan förlängdes med ankdning av förslag i 1983 ars budgetproposition (prop. 1982/83: 100 bil. 10 s. 151-152). gjordes rullande och
kom att omfatta de fem niirmast följande budgetåren. Det innebär att den
nu bör förlängas med ett iir t. o. m. budgetåret 1989/90. För åren eftt:r
1985/86 gäller besluten under förutsiittning att statens avtal med Sveriges
Radio AB (SRABJ och dess programbolag förlängs efter budgetil.ret
1985/86 då investeringsnivån bör vara densamma som för de närmast
föregående åren. dvs. 86.8 milj. kr. i 1%4/85 års prisläge.
Televerket bör också fortlöpande pröva om det finns anledning att
revidera investeringsplanerna med hiinsyn till utvecklingen, t. ex. vad giiller satellit- och kabeltekniken.
Televerket har i sin anslagsframställning beräknat kostnaderna för ell
fjiirde FM-niit till 50 milj. kr. Utbyggnaden föreslås ske under en trdtrsperiod med början budgetåret 1985/86 till en kostnad av 9.7 milj. kr. Enligt
min bedömning är behovet av ett fjärde FM-nät pftkallat framför allt för att
ge ökad flexibilitet åt lokabidions sändningar. Den nuvarande ordningen
med fasta sändningstider inom P3: s programtablåer är en konstruktion
som kan skapa onödiga problem och !il.sa lokalradion p~1 ett olyckligt sätt.
Frågan om användningen av ett tjärde FM-nät bör dock behandlas i samhand med förberedelserna för det nya radio- och TV-avtalet. En utbyggnad
hör därför anst:l till budgetåret 1986/87.
De sändningar över Mellansvenska distriktet och Värmlandsdistriktet
som enligt Sveriges Televisions (SVTJ planer kommer att bö1ja under
första kvartalet I 98ti kommer att innebära att de regionala nyhetssändningarna delar Södermanlands län i två delar. pf1 så sätt att norra delen av liinet
bevakas av och får sina sändningar frän Örebro i det mellansvenska di-
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striktct. medan den södra länsdclcn för sina sändningar från östra distriktet
med sändning från Norrköping. Landshövdingen i Södermanlands län har i
en skrivelse piipekat det olyckliga i en uppdelning av länet p{1 två regionala
sändningar. I det beslut som fattades av riksdagen år 1978 angående
radions och televisionens framtid (prop. 1977/78: 91. KrU 24. rskr 337)
betonades att gränserna mellan regional-TV-områden endast undantagsvis
hör bryta en länsgräns. Enligt min mening bör de regionala sändningarna
över Mellansvenska distriktet kunna pflhörjas enligt de planer som presenterats av SRAB. Det bör dock inte hindra att frågan om täckningsområden
utreds ytterligare. SRAB och televerket bör gemensamt presentera ett
förslag senast i samband med n;1sta anslagsframställning.
Mitt förslag till medclstilldelning för televerkets investeringar för budgetåret 1984/8.5 uppgftr därmed till 95 J milj. kr. I medelsanvisningen ing[1r
kompensation för kostnadsökningar.
Jag förordar vidare att televerket i likhet med tidigare iir får rätt att
utnyttja upp till 5 milj. kr. av nästa firs medgivna förbrukning för att
avbalansera det löpande i!.rets förbrukning samt får rätt att intill en summa
av .5 milj. kr. utnyttja medel som inte tagits i anspråk ett är det nästkommande budgetåret.
Jag förordar vidare att ett bcställningsbemyndigande om 30 milj. kr. i
likhet med tidigare år lämnas till televerket för budget{1ret 1986/87.
Vid mina beräkningar av medel för te I ev er k c t s drift har jag beräknat kompensation för kostnadsökningar. Jag beräknar medelsbehovet för
programdistribution och avgiftsinkassering till 304 milj. kr. I detta belopp
ingår även 21,8 milj. kr. som utgör kostnaden för distribution av Utbildningsradions program. Denna kostnad finansieras f. n. över statsbudgeten
under reservationsanslaget Sveriges Radio AB för verksamheten vid Sveriges Utbildningsradio AB (VIII: 1984/85 C I).
Jag övergår nu till frågan om SRAB:s lokalbehov och medelstilldelningen till byggnadsstyrelsen.
Mina förslag till investeringar framg[1r av följande investeringsplan.
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Kostnadsram nkrl
t\3-(ll-01

Objekt färdigställda
eller för\'ärvadc
före 198.3-07-01 men
iinnu ej 'lutredovi~adc 8748h
Utbyggnad inom kv.
Förr;idshacken i
307 000
Stockholm
Ombyggnad av radillhuset i Stockholm
22 700 1
m.m.
Ombyggnad av restauranger in()m kv. Förrådshacken i
Stockholm
Tillbyggnad av radiooch TV-huset i
6500'
Norrköping
14100
Kontorshus i Malmö
Tillbyggnad av radiooch TV-huset i
13 500
Sundsvall
Om- od1 tillbyggnad
av radio- och TVhuset i Örebro
Projektering
Summa
Erfarenhetsmi1ssig
reduktion av
medcbhehovo:t
Beräknat mcdclsbeho•·

451 286

Utbildningsdepartementet

84-01-01
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Medclsforbrukning UkrJ

Byggstarl

l'aktisk
Bcriiknad för
\. o. m.
84-06-."Hl 1984/85
1985/86

ar-

miinad

Färdigstiil-

!ande
~lf-

manad

88 48(1

72 958

1700

351

324 000

58 342

80000

!\0000

~.;:1-08

87-·06

I Ol\O

87-1)\

88-01

1140\\ 1

12 200

31-:

7(}0

7000

86-01

86-IO

8600'
14900

337
992

4 500
nOOO

3000
7000

84-10
K4-08

85-09
K5-09

11579

160(}

I 000

83-09

84-06

800
3050

5000
2001)

85-10

86-0ll
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Preliminär ram
Tidigareliiggning cnligt regeringshcslut den 12 april 1984 om vissa syssclsi1ttningsskapande atgiirdcr.
' Av beloppet bestrids I 700 tkr. med SVT: s investcringsmedcl.

~

Som framgår av investeringsplanen bcr~iknar jag en medclsförhrukning
om 100 milj. kr. för nästa budgetår. Huvuddelen av detta belopp, 80 milj.
kr .. avser de nya TV-lokalerna inom kvarteret Förrådshacken i Stockholm.
I gällande investeringsplan finns uppförd en preliminär kostnadsram om
22.7 milj. kr. i pri~liigd den I januari 1983. motsvarande 24.1 milj. kr. i
prisläget den I januari 1984. för ombyggnad av radiohuset och av restauranger inom kvarteret Förradsbacken i Stockholm. Regeringen har nyligen
uppdragit åt hyggnadsstyrelsen att projektt:ra ombyggnad av restaurangerna med sikte på en hyggstart under år 1986. En särskild kostnadsram om
12,2 milj. kr. bör därför föras upp i investeringsplanen. Vidare föreslär jag
att resterande del av den preliminära kostnadsramen. dvs. (24.1 - 12.2 =)
11,9 milj. kr. förs upp som en preliminär kostnadsram för återst[1ende
ombyggnad av radiohusct i Stockholm.
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I samhaml med att de regionala TV-siindningarna över mellansvenska
distriktet p;\börjas hör nuvarande radio- och TV-hus i Örebro byggas till.
Kostnaden för denna tillbyggnad inkl. vissa mindre ombyggnader har
beriiknats till 7 ,6 milj. kr. Jag avser att föreslå regeringen att projekteringsarbete f'år påbörjas. T.v. bör en preliminär kostnadsram om 7,6 milj. kr.
föras upp i investeringsplanen.
Regeringen bör bemyndigas att av konjunktunniissiga eller andra skiil
anvisa ytterligare högst HY1 av nu föreslagna totala investeringsmedel till
televerket och hyggnadsstyrelsen.
Förslaget till medelstilldelning för SRAB baseras på följande
heräkningar.
Fr. o. m. nästa budgetår kommer Utbildningsradion att finansieras med
avgiftsmcdel i enlighet med riksdagens heslut med anledning av prop.
1983/84:40 om vissa ekonomisk-politiska åtgärder. m. m. (bil. 6, KrU
1983/84: 8. rskr 90). Vidare har koncernen ålagts ett besparingskrav på 50
milj. kr. som enligt riksdagens nämnda beslut skall fördelas på samtliga
bolag.
För kalenderåret 1984 infördes vidare i enlighet med förslag i prop.
1983/84: 40 en förändring i företagets planeringsförutsättningar så till vida
att den kompensation för kostnadsökningar som tidigare beräknades enligt
basbeloppsindex, följer en justerad konsumentprisindex upp till 4 % , varef'ter medelstilldelningen låses på denna nivå för resten av budgetåret. För
första halvåret av kalenderåret 1985 beräknas kostnadsökningen åter enligt
en justerad konsumentprisindex. Denna index bör också kunna tillämpas
för budgetåret 1985/86. Regeringen bör dock begära riksdagens bemyndigande att justera index ytterligare i det fall den skulle innebära en övereller underkompensation för kostnadsökningarna för Sveriges Radio-koncernens del.
I övrigt bör samma förutsättningar som tidigare år gälla, dvs. ett reformtillskolt på 2.3 % och cl! rationaliseringskrav på 2 <JC.
Medelstilldelningen till SRAB blir därmed 1 902,3 milj. kr. i 1983/84 års
prisläge.
SRAB bör som nu ha möjlighet att i kostnadsutjämnande syfte från
rundradiofonden rekvirera högst 30 milj. kr. med skyldighet att under
niistföljande budgetår f1terbetala motsvarande belopp. Denna dragningsrätt
skall avse kortare tidsperiod. De medel som erhålls genom utnyttjande av
dragningsrätten får ej behållas som ett permanent lim till koncernen. Regeringen, eller efter beslut av regeringen SRAB. bör därför ges ett bemyndigande alt i kostnadsutjämnande syfte från rundradiofonden rekvirera högst
30 milj. kr.
SRAB har p{1 regeringens uppdrag redovisat en vcrksamhetsplan för
perioden 1985/86- 1989/90 flir Sveriges RadiL)-knncernens försvars h er ed~ kap. Planen följer de riktlinjer som angavs i prnp. 1981 /82: I02 om
S:ikerhctspolitiken och totalftirsvaret som. vad hetriiffar Sveriges Radio-
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koncernens verksamhet. antogs av riksdagen vitren 1982 (Föl! 1981/82: 8,
rskr 374). I medelsberiikningarna för den avgiftsfinansierade radio- och
TV-verksamheten har hiinsyn tagits till kl>Stnader för bcrcdskarsfrtgärder.
Mitt förslag avseende radion ä m n den innebtir att jag vid mina beräkningar har tagit hänsyn till kända löneökningar och till rrisutvecklingen
samt att i likhet med föregående år ett begränsat huvudförslag har tillämpats. Besparingen har tagits ut inom övriga förvaltningskostnader. Min
mcdelsberiikning för budgetåret 1984/85 uppg{ir därmed till I 752 000 kr.
Därav utgör medlen för lönekostnader högst I 404 000 kr. och medlen för
lokalkostnader 132 000 kr.
Fr.o.m. den I juli 1984 iir mottagaravgiften 576 kr. och färg-TVtilläggct 160 kr. För budgetfaet 1985/86 bör avgiften höjas för att täcka bl.a.
kostnadsökningarna och kostnaderna för Utbildningsradion. Jag förordar
en höjning av avgiften med 56 kr. Med den föreslagna höjningen beriiknas
fondbehållningen vid budgetårets slut uppgå till ca 100 milj. kr. Mitt förslag
om höjning av den allmänna mottagaravgiften förutsätter att lagen
( 1978: 4781 om avgift för innehav av televisionsmottagare ändras. Förslag
härtill har upprättats inom utbildningsdepartementet och bör fogas till
protokollet i detta iirende som bilaga 10.4.
Lagförslaget torde röra sådant ämne som avses i 8 kap. 18 ~ andra
stycket regeringsformen. Enligt min mening är emellertid lagändringen av
den arten att lagrådets hörande skulle sakna betydelse. Lagrådets yttrande
har därför inte inhämtats.
Med hänvisning till vad jag har anfört och till sammanställningarna
hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen att
I. anta förslaget till lag om ändring i lagen ( 1978: 478) om avgift för
innehav av tclevisionsmottagarc.
2. godkänna förlängningen av televerkets investeringsplan med ett

år.
3. godkänna mitt förslag till medelsberäkning för televerkets investeringar.
4. bemyndiga regeringen. eller efter beslut av regeringen televerket. att föra högst 5 000 000 kr. mellan budgetåren 1984/85 och
1985/86 som skuld resp. tillgodohavande,
5. medge att regeringen l~imnar televerket ett beställningsbernyndigande om 30000000 kr. för budgetåret 1985/86 avseende investeringsändamål.
6. godkänna mitl förslag till mcdelsberäkning för televerkets driftskostnader.
7. bemyndiga regeringen att besluta om byggnadsarbeten för radiooch TV-verksamheten inom de kostnadsramar jag har förordat.
8. bemyndiga regeringen att av konjunkturmässiga eller andra skäl
anvisa ytterligare högst Io<.7c av föreslagna totala investering.smedel till televerket och byggnadsstyrclscn.
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9. hemyndiga regeringen <1ll heriikna kompensation för kostnadsökningar för radio- och TV-verksamhet pil det sätt som jag har
förordat.
10. godkänna mitt förslag till medelsheriikning för den avgiftsfinansierade verksamheten inom Sveriges Radio-koncernen,
11. bemyndiga regeringen. eller efkr beslut av regeringen Sveriges
Radio AB. att rekvirera högst 30000000kr. från rundradiofondt:n i kostnadsutjämnande syfte,
12. godkänna mitt förslag till medelsheräkning för radionämndens
verksamhet.

37
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H. INTERNATIONELLT KULTURELLT
SAMARBETE
Föredragandens överväganden

Vitaliteten inom utbildning, forskning och kulturliv beror bl. a. på ett
fungerande samarbete och ett livligt personutbyte med andra länder. Anslagen till internationellt kulturellt samarbete syftar bl. a. till att i olika
former stödja och främja erfarenhets- och personutbytet över gränserna.
Anslagen avser både bilateralt utbyte och multilateralt samarbete. Det
förtjänar att framhällas att huvuddelen av det internationella samarbetet
inom utbildning. forskning och kultur dock bedrivs som en integrerad del
av berörda institutioners och myndigheters verksamhet och budget.
Jag vill i det följande något kommentera aktuella frågor i anslutning till
två europeiska ministerkonferenser under 1984.
I maj 1984 genomfördes den fjärde europeiska kulturministerkonferensen inom Europarådet. varvid man bl. a. enades om gemensamma mål för
kulturpolitiken. Från svensk sida har man som ett led i uppföljningen av
denna konferens förordat att särskilda insatser görs för att studera metodiken för utvärdering av ett lands kulturpolitik. Ett sådant arbete skulle
kunna resultera i bättre förutsättningar att jämföra olika länders kulturpolitiska insatser och därmed lägga grunden för ett vitaliserat kultursamarbete
både inom Europarådets medlemskrets och med länder utanför denna
krets. Ett Europarådsseminarium om sådana frågor arrangeras i Sverige
1985. Jag anser det för svensk del värdefullt med detta samarbete kring
frågor om utvärdering av kulturpolitiska insatser.
I september 1984 ägde den första europeiska forskningsministerkonferensen inom Europarådet rum. Konferensen enade sig om att stärka forskningssamarbetet inom Europa inom vissa särskilda forskningsområden och
om att främja utbytet (mobiliteten l av forskare och forskarstuderande.
Bland annat accepterades ett svenskt förslag att man bör undersöka möjligheterna att skapa ett alleuropeiskt stipendieprogram för forskare och
forskarstuderande. Mobilitetsfrågorna behandlades också vid en Europarådskonferens senare samma år.
Jag vill i detta sammanhang erinra om att Europarådet tidigare antagit en
särskild rekommendation om inrättande av nationella s. k. stöd- och stimulanscentra för att främja internationell rörlighet inom högskoleområdet.
Sverige har för sin del godkänt denna rekommendation.
Jag anser det angeläget att praktiska åtgärder nu vidtas för att utveckla
en sådan funktion. Jag avser att senare återkomma till regeringen med
förslag i denna fråga.
Jag kommer senare under våren att anmäla frågan om Sveriges andel av
Nordiska ministerrådets kulturbudget för verksamheten år 1986. 1 det

Prop. 1984/85: 100

Bilaga 10

lltbildningsdepartcmcntct

579

följandt.: kommer jag endast att redovisa ett preliminärt beräknat belopp för
detta ändamål.
I prop. 1983/84: 115 om gäststuderande i högskolan. som nyligen behandlades av riksdagen !UblJ 1984/85: 3. rskr 20), framhöll jag bl. a. att det
var angeläget att höja antalet gäststipendier från nuvarande 87 till 100.
Chefen för utrikesdepartementet har nu under anslaget 111 D I. Svenska
institutet beräknat medel för en sådan höjning av antalet gäststipcndier.
Mina förslag vad gäller den särskilda budgeten för det internationella
kulturella samarbetet präglas liksom övriga områden av den iiterhållsamhet som betingas av det statsfinansiella läget. Jag föreslår i huvudsak
endast sådana nya åtaganden som finansieras genom omprioriteringar mellan befintliga anslag eller anslagsposter.

H 1. Kulturellt utbyte med utlandet
1983/84 utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

4158359
5 135000
5 656000

Reservation

1984/85

Beräknad ändring 1985/86
Anslagsframst~illningar

I. Statens kulturråd för
internationellt
kulturutbyte
2. Svenska institutet för
a) internationellt
kulturutbyte
b) viss stipendicverksamhet
c I Integrerad utlandsutbildning (IUUJ
3. Skolövers! yrelsen för
internationellt utbyte på
skolans område
4. Svenska studenthemmet
i Paris
5. Nämnden för svensktamerikanskt forskaruthyte
(Fulhright Commission)
6. Riksföreningen
Sverigekontakt
7. Folkrörelsernas
internationella
kulturkontakter
Summa

282281

Föredraganden

2 298000

+ 288000

+ 60000

634000

+ 518000

+ 40000

+

+ 2000

56000

4000

+350000
446000

+

39000

+ 25000

184000

+

23 000

+ 15000

985 000

+

98500

+ 29000

318000

+ 432000

of.

+1402500

+521000

214000
5135000

of.
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Statens kulturråd
Kulturrådet framhåller att internationellt kulturuthyte ~ir viktigt för att
ge svenskt kulturliv stimulanser och impulser. Antalet ansökningar som
gäller internationellt kulturutbyte har ökat under en följd a\· år.

S1•enska institutet
Institutet menar att en förstärkning av anslaget är nödvändig för att
stödja större gästspel samt större utställningar i andra länder. Efterfrågan
på sådana engagemang har ökat som en följd av det stigande intresset
utomlands för svensk kultur.

Sko/i.il'erstyrelsen ( SÖ)
Från anslagsposten bestrids hl. a. kostnader för bidrag till stipendier åt
svenska elever vid L!nited World College of the Atlantie. stipendier till
svenska gymnasieskolelever för studier i Frankrike. Svenska förbundet för
internationella barn byar, svenskt medlemskap i internationella förbundet
för hushållsundervisningens befrämjande samt till svenskt deltagande i de
årliga internationella skolungdomstävlingarna. de s. k. olympiaderna. i
matematik, fysik och kemi.

Sl'e11ska studenthemmet i Paris
Styrelsen framhåller att en ökning av statsbidraget utöver prisomräkning
är nödvändig. Studenthemmet befinner sig i en svår ekonomisk situation
och hyrorna har höjts med över 13 ~>;:.innevarande läsår.

Niimnden för S\'enskt·amerikansktfi)rskarutb.' te (Fulbright Commission)
Den av kommissionen begärda ökningen motiveras huvudsakligen av att
det amerikanska bidraget sannolikt kommer att öka med minst IO 1:'c utöver
1984 års nivå.

Föredragandens övenägandcn
Förs. k. integrerad utlandsutbildning anvisas budgetåret 1984/85100000
kr. över tredje huvudtiteln, anslaget D 1. Svenska institutet. Efter samråd
med chefen för utrikesdepartementet föreslår jag att motsvarande medel
för budgetåret 1985/86 i stället beräknas under förevarande anslag.
Sedan budgetåret 1983/84 bedriver Svenska institutet i samarhete med
universitets· och högskoleämbetet ( UHÄl en försöks verksamhet med inte·
grerad utlandsutbildning. Integrerad utlandsutbildning innebär att högskoleenheter och institutioner i Sverige och annat land kommer överens om
att de studerande kan förlägga viss del av sin utbildning till det andra
landet med på förhand garanterat tillgodoräknande av resp. kurser eller
kursmoment. F. n. förekommer sådant samarbete endast mellan Sverige
och Västtyskland. Jag kan konstatera att erfarenheterna av hittillsvarande
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samarbete är mycket goda och alt intresse finns för en utbyggd verksamhet
såväl vid svenska som vid skilda utländska universitet.
I U U utgör, enligt min mening, ett v~irdcfullt led i internationaliseringen
av högskolan. Jag har beräknat en anslagsökning med 250000 kr. till
Svenska institutet för denna verksamhet. Därigenom räknar jag med att
verksamheten kan byggas ut och att samarbete kan inledas med flera
liinder.
Jag förordar härutöver en viss uppräkning av anslaget för nästa budgetår
med hänsyn till prisutvecklingen.
Med hänvisning till vad jag har anfört och till sammanställningen hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen
all till K11/t11rellt 11thyte med 111/andet för budgetåret 1985186 anvisa
ell reservationsanslag av 5 656000 kr.

H 2. Kostnader för Sveriges medlemskap i Unesco m. m.
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

10634215
19446000
25642000

Ar 1950 anslöt sig Sverige till Förenta nationernas organisation för
utbildning, vetenskap och kultur. Unesco (Sveriges överenskommelse
med främmande makter 1950: 114). Svenska unescorådet är ett med stöd
av Unescos stadga inrättat nationellt råd med uppgift att i Sverige främja
Unescos verksamhet och stödja svenska insatser inom ramen för organisationens program.
Medel för den upplysningsverksamhct i Sverige om Unesco, för vilken
svenska FN-förbundet ansvarar. anvisas över tredje huvudtiteln.
1984/85

Beräknad ändring 1985/86
Unescorådet

1. Årsbidrag till
Unesco
2. Svenska unescorådet för
a) rådets möten
b) utrednings- och
program verksamhet
3. Deltagande i Unescos
generalkonferens
år 1985
4. Avgift till
konvention om
världens kulturoch naturarv
5. Medlemsavgift till ICCROM
Summa

19000000

Föredraganden

+5 769000

+5 769000

109000

+

16000

+

3000

137000

+

33 000

+

4000

;- 140000

+

120000

+

50000

+ 50000
+ 250000

+6008000

+6196000

200000
19446000
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S1·ensku uncscorådet

Medlemsländernas bidrag till U nescns reguljära budget fastställs vid
generalkonferensen. Vid Unescos 23:e generalkonferens hösten 1983 fastställdes organisationens budget för tvåärsperioden 1984-85. För innevarande budgetår har medel ber~iknats för den svenska andelen av denna budget
såvitt avser år 1985. Årsbidraget för 1986, som alltså skall betalas ut under
budgt:tåret 1985/86. kan beräknas först när generalkonferensen hösten
1985 fastställt organisationens budget för perioden 1985/86. U nescorådet
uppskattar preliminärt medclsbehovet för Sveriges bidrag till Unesco år
1985 till 25 milj. kr.

Föredragandens överväganden

Svenska unescorådets preliminära bedömning bör läggas till grund för
anslagsberäkningen vad gäller årsbidrag till Unesco. Därvid förutsätter jag
att anslaget under budgetttret 1985/86 får belastas med den svenska andelen för ar 1986 av den budget som Unescos generalkonferens slutligt
fastställer hösten 1985.
Sveriges avgift till lnternational Centre for the Study of the Preservation
and thc Restauration of Cultural Property in Romc, ICCROM. har hittills
anvisats över anslaget F 31. Riksantikvarieämbetet: Förvaltningskostnader. Efter samråd med statrådet Göransson föreslår jag att denna avgift
fortsättningsvis anvisas över förevarande anslag. Jag har för detta ändamål
beräknat 250000 kr.
För kostnader för svenskt deltagande i Unescos generalkonferens år
1985 beräknar jag en engångsanvisning om 120000 kr.
Med hänvisning till vad jag har anfört och till sammanställningen hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen
att till Kostnader .f('ir Sl'crigcs medlemskap i Unesco m. m. för
budgetåret 1985/86 anvisa ett förslagsanslag av 25 642 000 kr.

H 3. Bidrag till internationella kongresser m. m. i Sverige
1983/84 utgift
19!W85 Anslag
1985/86 Förslag

470000
594000
612000

Reservation

150577

Från anslaget utgår efter särskild ansökan bidrag till förberedelse- och
administrationskoslnader för i Sverige anordnade internationella kongresser och symposier. förctriidcsvis pa utbildningens och forskningens
omrt1dcn.
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Föredragandens överväganden
Anslaget bör för nästa budgetår föras upp med 612 000 kr.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till BidraJ.? rill inremationel/a konJ:!rcsser m. m. i Sverige för
budgetåret 1985/86 anvisa ett rcservationsanslag av 612000.

H 4. Bidrag till svenska institut i utlandet
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

2 260000
2639000
2 797 000

Under detta anslag utgår för närvarande bidrag till tre svenska icke-statliga forsknings- och kulturinstitut i utlandet.
1984/85

Beräknad iindring 1985/86
Instituten

Föredraganden

Svenska institutet i Rom
Svenska institutet i Athen
Svenska forskningsinstitutet i lstanl:iul

2164000
441000

... 460000
+280000

+ 78000
+ 80000

34000

+ 22000

of.

Summa

2639000

+762000

+158000

Jnst it111e11
Styrelsen för Svenska institutet i Rom framhåller bl. a. att föreståndaren
har en stor arbetsbörda och att institutet har behov av en vetenskapligt
utbildad befattningshavare vid föreståndarens sida. Styrelsen begär
120000 kr. för en tjänst som forskningsassistent. Vidare framhåller styrelsen att inflationen i Italien är mycket hög och att institutet inte har kompenserats härför.
Styrelsen för Svenska institutet i Athcn framhåller att institutets ekonomiska situation är mycket svår och att det är nödvändigt att statsbidraget
höjs väsentligt utöver kompensation för kostnadsstegringar.
Styrelsen för Sn'nska .forskninr.:sinstitutd i Jswn/ml begär medel för
ökade lokalkostnader samt för stipendier och kursverksamhet.

Föredragandens överväganden
Styrelsen för svenska institutet i Athen har anfört att institutets ekonomiska marginaler är mycket knappa och att den kraftiga kostnadsutvecklingen i Grekland kan ställa institutet inför betalningssvårigheter.
Jag vill erinra om att riksdagen våren 1984 godkände förslag om att
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förstärka de ekonomiska grundvalarna för institutet. Jag har nu beräknat
en mindre medelsförstärkning till institutet. Denna motsvarar av institutet
förväntade kostnadsökningar. Medelsökningen har möjliggjorts genom
omprioritering inom anslaget.
Med hänvisning i övrigt till sammanställningen hemställt:r jag att regeringen föreslår riksdagen
att till Bidrag till svenska institut i utlandet for budgetåret 1985/86
anvisa ett anslag av 2 797 000 kr.

H 5. Nordiska ministerrådets kulturbudget
Genom 1971 års nordiska kulturavtal har en för de nordiska länderna
gemensam kulturhudget upprättats. Denna budget fastställs av Nordiska
ministerrådet med förbehåll för de nationella parlamentens godkännande
och avser ett budgetår som sammanfaller med kalenderåret. I statsbudgeten för 1984/85 har under anslaget Nordiska ministerrådets kulturbudget
anvisats 46 500000 kr. som svensk andel av denna budget för år 1985
lprop. 1983/84: 181, KrU 23, rskr 355).

Föredragandens överväganden
Budgetarbetet beträffande Nordiska ministerrådets kulturbudget för år
1986 pågår f.n. i ministerrådets olika organ. Jag avser att senare föreslå
regeringen att lägga fram en särskild proposition rörande denna budget. I
avvaktan härpå bör preliminärt beräknas oförändrat belopp för den svenska andelen.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till Nordiska ministerrådets kulturbudget för budgetåret 1985/86 beräkna ett förslagsanslag av 46 500000 kr.

H 6. Bilateralt nordiskt kultursamarbete m. m.
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

6874207
5 840000
6 268 ()()()

Reservation

272725

Från detta anslag anvisas medel för vissa ändam11L bl. a. av bilateral
karaktär, som inte ingår i Nordiska ministerrådets kulturbudget.
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Her;iknad ändring 1985/86
/\nslagsframstiillningarna

Sl'cnska Fc'irenini;1·11 Norden
I. Föreningens allmänna
verksamhet
2. Fortbildning av lärare
i de nordiska språken
3. Lärarutbyte mellan de
nordiska länderna
4. Nordiska studieutbytesresor för skolungdom
'i Stipendier till
svenska gymnasieskolelever för studieresor
i Norden
6. Stipendier till
kulturkritiker och kulturjournalister
7. Stipendier till isländska
folkhögskoleelever
8. Kulturellt utbyte med
Island
9. Kulturellt utbyte med
Färöarna
IO. Föreningen Nordens
institut
Samarbete med Finland
11. Kurser i finska och
svenska inom Norrbottensdistriktet av föreningen
No:-den
12. Kurser i svenska för
finländska lärare
13. Nordkalottlinjen vid
Tornedalens folkhögskola
14. Kommitten för översättning till svenska av
finsk facklitteratur
15. Sverigefinska språknämnden
16. Hanaholmen, kulturcentrum för Sverige och
Finland
Samarbete med Island
17. Bidrag till inköp av
svensk litteratur till
Islands riksbibliotek
18. Stipendier till isländska
forskare och for-;karstudcrande
19. Stipendier till islanningar för yrkesutbildning i
Sverige
20. Kurs i svenska för islänningar
21. Kurs i isländska för
deltagare från nordkalotten

}

.'i8.'i

Föredraganden

1493 000

+207000

+ 44000

561000

+ 50000

+ 16000

of.

wooo

+

6000

71 000

+

4000

+

2000

105000

+

5 000

+

4000

32000

+

3000

of.

176000

+ 16000

of.

239000

+ 22000

+

8000

35000

+

2000

+

I 000

29000

+

3000

+

I 000

57000

+ 43000

+

3000

286000

+127000

+ 59000

251500

+309000

of.

of.

10000

+

1500

100000

+

6000

+

3000

47000

+

4000

+

2000

82000

+ 100000

+

8000
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Ber:iknad ;indring 1985/86
Anslagsfram'liillningarna

fiiredraganden

SamarheCI.' med Norge

.,.,

Svenskhemmet Voksenåsen
AIS

a) Lokalkostnader
b) Kulturell verksamhet vid
hemmet
23. Svensk-norska samarhctsfonden

I 304000

15000

-

15000

163000

+

32000

+ 4000

161000

+

14000

+

4000

132000

+

12000

-r

5000

Nordiskr samarherc
24. Föreningen Nordi;k
folkhögskola i Gcncve
25. S:t Gencvieve-hihlioteket i Paris
al Lönt:tillägg för en
nordisk hihliotekarie
bl Inköp av svensk litteratur till biblioteket
26. Nordiska kurser i språk
och litteratur
27. Nordiska författarstipendier
28. Nordiskt författarsam:irhcte
29. Nordiskt musiksamarbete
30. Till regeringens disposition

Summa

22500

+ BJ()(\0

19000

+

I 17000

+ 165000

3000

of.

+ 102000

+ 4000

41 500

+

22000

of.

17000
97000

+

34000

of.
of.

+1343500

+463000

+ 145000

152 500

5840000

Ur anslagsframställningarna
Svenska föreningen Norden begär ett med 207 000 kr. höjt statsbidrag
för föreningens administration och allmänna verksamhet.
Styrelsen för k11lt11rce11tret llwwlwlmen anhåller om 560000 kr. som
bidrag för svenskars deltagande i centrets verksamhetsprojekt. Höjningen
motiveras förutom av den allmiinna kostnadsökningen av att anslaget friin
finska staten successivt höjts.
Srerigefinska språknii11111den beg~ir en uppräkning av statsbidraget med
12700(". kr. Uppräkningen är nödvändig för att kostnader för löner och
lokaler skall kunna täckas.
Expatkommitten .f("ir ö1·ersätt11i11g av finskspråkig ji1ck/itterat11r till
.1Tenska betonar att principen om reciprocitet mellan Finland och Sverige
talar för att det svenska anslaget höjs. Kommitten anhåller om att statsbidraget räknas upp med 43 000 kr.
Norrhottendistriktet ar Föreningen Nordrn begiir 200000 kr. för språkverksamheten. (p.p. 20 a rn:h bl.
Styre/senfi"ir S1·enskhemmet Foksenåscn anhåller om 195 000 kr. för den
kulturella verksamheten vid hemmet. Förslaget innebär att den kulturella
verksamheten kan bedrivas på samma basnivå som hittills.
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Kungl. Biblioteket anför att bibliotekariebefattningen vid den fennoskanJinm·iska al'dclningen 1·id S:t (icnl'l'i1"1·e-hihliotekct i Paris kommer
att vara besatt med en svensk hibliotekstjiinsteman budgetåret 1985/86.
Enligt överenskommelse mellan de nordiska liinderna har det land som
hestridit bibliotekarietjänsten också st[itt för merparten av lönen för vedt:rhörande, medan de övriga nordiska länderna har svarat för en mindre del
av lönebeloppet. Styrelsen föreslår - efter kontakter med riksbibliokken i
övriga nordiska länder - att det land som sänder bibliotekarien till Paris
också skall stå för hela lönekostnaden.

Föredragandens öven·ägandcn
För Svenska föreningen Norden och de siirskilda iindamål föreningen
har att tillgodose bcriiknar jag en sammanlagd hidragshöjning av 60000 kr.
som kompensation för kostnadsstegringar.
Jag har utöver prisomriikning beräknat en medelsforstärkning till Sverigefinska språknämnden med 50000 kr. Medelsförstärkningen har möjliggjorts genom omprioriteringar. Nämndens ekonomi bör därmed kunna
stabiliseras.
Bibliotekariebefattningen vid den fenno-skandinaviska avdelningen
<Bibliothcque Nordique) vid S:t Gcnevieve-biblioteket i Paris kommer
budgetåret 1985/86 att innehas av en svensk bibliotckstjänsteman.
Jag tillstyrker förslaget att det land som sänder hihliotekarien ocks[i skall
svara for hela dennes lönekostnad. Detta arrangemang bör - efter överläggningar med övriga berörda nordiska länder - kunna träda i kraft under
budgetåret 1985/86. Jag har preliminärt beräknat en ökning av bidraget
med 165000kr.
Från anslaget D 7. Vissa särskilda utgifter inom högskolan. anslagsposten 1. Till universitets- och högskoleämbetets disposition utgär under
budgct[iret 1984/85 145 000 kr. till högskolesamarbete över Kvarken. Motsvarande medel bör i stället beräknas under förevarande anslag, anslagsposten Till regeringens dispostion.
Enligt statsmakternas beslut hösten 1976 om ny förvaltningsform för
Svenskhemmet Voksenåsen (prop. 1976/77: 25 s. 73-77. KrU 27. rskr 72)
ankommer det på regeringen att varje år i förslaget till statsbudget ta
ställning till i vilken mån Voksenåsens drift kan belastas med kostnaderna
för lokalhyra. Regeringen beslutade år 1980 om en ombyggnad och modcrniscring av Voksenåsens äldre del. Ombyggnaden slutfördes i mars 1981.
Som en följd av ombyggnaden har hyran höjts för den ddcn av fastigheten. Denna hyreshöjning täcks av ökade intäkter vari<.k jag inte hcriiknar
medel härför. Det överskott i verksamheten som därutöver uppstär bör
användas för avskrivning av inventarier och vissa nyinvesteringar. Resterande hyresbelopp hör täckas av hidrag från detta anslag. För detta ändamål beräknar jag I 289 000 kr.
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Med hänvisning till vad jag har anfört och till sammanställningen hemställer jag att regeringen föreslhr riksdagen
att till Bilateralt nordiskt kultursamarhet(' m. 111. för budgetärct
l 98'ii86 anvisa ett reservationsanslag av 6 268 000 kr.
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I. INVESTERINGAR M.M.
I I. Utrustningsnämnden för universitet och högskolor
1983/84 utgift

8454134

1984/85 Anslag

8 471 000

1985/86 Förslag

8 756000

Utrustningsnämnden för universitet och högskolor !UUHJ är en central
förvaltningsmyndighet med uppgift att utrusta institutioner och andra arhetsenheter vid de statliga högskoleenheterna. de statliga arkiven. hihlioteken och museerna. Operan och Dramatiska teatern samt de övriga inrättningar som regeringen bestämmer särskilt. För UUH gäller förordningen
(] 978: 498) med instruktion för utrustningsnämnden för universitet och
högskolor (ändrad 1979: 476).
1984/85

Beräknad ändring 1985186
UUH

Personal

Föredraganden

45

Anslag
I. Förvaltningskostnader

,

(varav lönekostnader
Lokalkostnader

7 754 000
7010000
717000

+342000
+342000
+ 30000

+ 255 000
+267000)
+ 30000

8471000

+372000

+285000

Utrustningsnämnden för universitet och högskolor
UUH:s anslagsframställning innebär i huvudsak följande.
I. Huv!!dförslag + 372 000 kr. En medelstilldelning enligt huvudförsla-

get kommer enligt nämnden att innebära att resurserna för lönekostnader
måste minskas motsvarande en tjänst samt neddragning av övriga förvaltningsmedel.
2. Pris- och löneomräkning + 552 000 kr.
3. Med hänvisning till arbetsbelastningen hemstiiller nämnden om att
UUH undantas från besparingskravet 180000 kr. och att nämnden far
disponera ytterligare resurser för förvaltningsändamål motsvarande de
rammedel som UUH för innevarande budgetår medgivits att ta i anspråk
för förvaltningsuppgifter.

Föredragandens överväganden
Under förevarande anslag avser jag nu att ta upp vissa organisatoriska
frågor inom anskaffningsprocessen av utrustning.
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Upphandlingen vid de statliga myndigheterna styrs av upphandlingsförordningen <SFS 1973: 600, ändrad Sl!nasl 1983: 846). Förordningl!ns grundprinciper är att myndigheterna skall utnyttja de konkurrensmöjligheter
som finns och iaktta affärsmässighet samt hehandla anbud och anbudsgivare objektivt. I anskaffningsprocessen ingår flera olika momt!nl som är av
hetydelsc för att ett bra resultat skall kunna uppnås. Det gäller kravspecifikationer. infordrande och utvärdering av anbud. förhandlingar med leverantörer. tecknande av avtal. leveransgodkännande m. m. Mot hakgrund
av nödvändigheten att utnyttja tilldelade medel optimalt vill jag särskilt
fasta avseende vid de ekonomiska fördelar staten kan uppnå genom utnytt-

' samordnad
jande av konkurrensen på marknaden och möjligheterna till
upphandling. Som ett led i en allmän effektivisering bör m<ln därför ägna
ökad uppmärksamhet åt anskaffningsprocessen.
I
Nuvarande system för planering och anskaffning av uttustning inom
högskolt:området med tillhörande anslagskonstruktion ml m. samman' om lokaler
hänger i stor utsträckning med handläggningsordningen i fråga
och inredning. Detta system skiljer -;ig från planeringssyste~et i övrigt för
högskolan som i högre grad bygger på ett decentraliserat be*lutsfattande.
En stor del av anskaffningen av vetenskaplig och annan tekniskt komplicerad utrustning inom utbildnings- och jordbruksdepartemerltens områden
- främst högskole- och kultursektorerna - handhas centfalt av utrustningsnämnden för universitet och högskolor. Även andrJ myndigheter
1
inom statsförvaltningen utnyttjar nämnden för anskaffning av sådan ut1

rustning. Till detta kommer de centrala avropsavtal som nämnden sluter
I

och som kan åberopas av alla statliga myndigheter.

LJ U H och högskoleenheterna upphandlar tillsammans for 400-450 milj.
kr. per år. Ca hälften av beloppet upphandlas av UUH och den andra
hälften lokalt. Inom UUH:s upphandling ligger tyngdpunkten på den dyrare utrustningen. Det genomsnittliga beställnings värdet uppgick för budgetåret 1983/84 till I00 000 kr. Motsvarande siffra för den lokala upphandlingen var ca 5 000 kr. per beställning. Ca hälften av anskaffningen inom
högskoleenheterna görs med utnyttjande av s. k. avropsavtal som sluts
bl. a. av UUH. Regeringen har genom beslut den 10 mars 1983 beslutat
medge U UH att decentralisera viss upphandling till lokal nivå i första hand
avseende enstaka utrustningsartiklar med ett ordervärde under 20000 kr.
Värdet pft dcn av UUH decentraliserade upphandlingen uppgick till ca 60
milj. kr under budgetåret 1983/84.
Den centrala upphandlingen syftar till att ge staten en stark ställning som
köpare och till att minimera det totala resursbehovet för upphandlingen.
Den betydande satsningen på siirskilda resurser för ersättningsanskaffning
av utrustning inom kultur- och högskolesektorerna och för inköp av dyrbar
och avancerad forskningsutrustning har lett till att upphandlingsvolymcn
och komplexiteten i upphandlingen har ökat under senare år. Arbetsbelastningen på UUH har därför ökat kraftigt och inneburit vissa problem som

Prop. 1984/85: JOO

Bilaga 10

lJthildningsdepartementet

591

uppmärksammats bl. a. av riksrevisionsverket i samband med en revision
av upphandlingen vid nämnden. Med anledning av denna revision har
UUH vidtagit flera åtgärder som inneburit bl. a. en skärpning av tillämpningen av upphandlingsförordningen. främst i fräga om kravspecifikationer.
På grund av utrustningsfrågornas stora vikt har jag inom utbildningsdepartementet låtit företa en särskild översyn av upphandlingen. En sakkunnig1 har lagt fram ett förslag om en total decentralisering av all upphandlingsverksamhct samt överförande av planeringsdelarna av UUH:s verksamhet till universitets- och högskoleämbetet ( UHÄI. UUH skulle i konsekvens härmed upphöra som myndighet. Efter en kompletterande beredning av främst lönsamhetsfrågorna. som bl. a. gjorts i kontakt med forskningsrådsnämnden (FRN). riksrevisionsverket (RRV). statskontoret.
L'HA och UUH är jag emellertid inte beredd att tillstyrka så stora förändringar av organisationen. Jag anser dock att det är nödvändigt med vissa
förändringar och all klarhet nu - utan ytterligare utredningsarbete skapas om hur organisationen skall fungera. Jag vill med anledning därav
anföra följande.
De problem som i dag finns inom upphandlingsverksamheten sammanhänger enligt min mening med den stora mängden av ärenden vid UUH i
kombination med behovet av stora arbetsinsatser för upphandling av teknisk avancerad utrustning. Därtill kommer att någon utvecklad upphandlingsorganisation i regel inte finns lokalt. Genom en bättre avvägning
mellan lokal resp. central upphandling bör man åstadkomma ett bättre
utnyttjande av befintliga resurser.
Verksamheten vid UUH kan f.n. beräknas leda till betydande ekonomiska vinster för staten. Nämndens ställning som central upphandlare med
möjlighet att göra samordnade upphandlingar och som stor köpare på
marknaden. spelar därvid en avgörande roll. De största ekonomiska vinsterna görs vid central upphandling av dyrbarare utrustning. i regel i den
grupp av ärenden där beställningssumman ligger över 100000 kr. Jag anser
i detta läge att de centrala upphandlingsresurserna bör koncentreras till
stön-e enskilda objekt och i övrigt till områden där en samordning av inköp
ger betydelsefulla fördelar. Detta gäller inte minst varugrupper som kan
täckas av centrala avropsavtal. I övriga fall bör upphandlingen göras
lokalt. Den nuvarande generella gränsen på 20000 kr mellan lokal och
central upphandling bör enligt min bedömning höjas till minst 50000 kr.
Beloppsgränsen bör inom högskolesektorn gälla oavsett finansieringsform.
Avcn över denna generella gräns bör en avviigning mellan central och lokal
upphandling göras med hänsyn till lönsamhctskriteriet. Det kan inneb:ira
att även utrustning med ordervärde över den nämnda beloppsgränsen kan
upphandlas pil lokal nivå niir detta är mer rationellt. UUH bör siiledes
1

F. lambhövdingc.:n Mats Lc.:mne
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inom sitt ansvarsområde koncentrera resurserna till ärenden inom vilka en
central upphandling är som mest lönsam. I övriga fall bör C U H decentralisera upphandlingen. Det ankommer på regeringen att besluta i frågan om
generell beloppsgräns och jag avser att senare återkomma i denna fråga.
Minst 800 ärenden skulle genom denna gränsdragning komma att överföras till högskoleenheterna. Räknat per enhet blir ökningen måttlig. Jag är
dock medveten om att detta kommer att ställa ökade krav på resurser
eftersom man får hela ansvaret för att upphandlingen sker enligt upphandlingsförordningens bestämmelser inom ett större område än i dag. För att
underlätta en omställning i den lokala organisationen anser jag att den
ökade decentraliseringen till största delen bör genomföras först den I juli
1986. Fram till dess behöver också en omfattande utbildningsinsats göras
för berörd personal vid högskoleenheterna. Jag vill dock peka på att man
inte behöver bygga upp en fullständig upphandlingsorganisation lokalt
eftersom man får stöd av UUH även fortsättningsvis. Detta gäller bl. a. i
upphandlingsjuridiska frågor om avtal, leveransbestämmelser. etc.
De resurser som frigörs inom UUH genom decentraliseringen av ärenden bör utnyttjas till att åstadkomma en förstärkt kompetens inom vissa
områden och en bättre fördelning av arbetsuppgifter och resurser än hittills. Det är särskilt angeläget att inom anskaffningsproccssen förbättra
sambandet mellan planering och upphandling samt kontakterna med brukarna. medverka på ett tidigare stadium i anskaffningsprocessen och allmänt öka servicegraden gentemot de lokala myndigheterna.
Särskilda problem är förenade med den del av upphandlingen som avser
dyrbar vetenskaplig utrustning. Det hävdas ibland att ett motsatsförhållande föreligger mellan å ena sidan kravet på upphandling enligt upphandlingsförordningcn innefattande neutrala kravspecifikationer. anbudsförfaranden m. m. och å andra sidan forskarnas krav på en specifik utrustning
som sl;.all passa in i vissa forskningsprojekt. Redan i dag decentraliserar
UUH ca 100 större ärenden per år. eftersom lokal upphandling bedöms
som mer liimpligt. Erfarenheten talar dock för att det i många fall finns
stora vinster att göra genom konkurrensen på marknaden och genom
samordning av marknadskontakter även då det gäller dyrbar forskningsutrustning. Som jag tidigare nämnt bör UUH:s insatser koncentreras med
utgångspunkt i lönsamhetskriteriet. Det finns anledning att se över rutinerna för samverkan i dessa frf1gor. Man bör sträva efter en sil.dan förbättring
av sambandet mellan UUH och de mcdelsfördelande organen. bl. a. forskningsråden och FRN. att man på ett tidigt stadium kan avgöra hur upphandlingen skall genomföras. Detta bör också kunna leda till all dubbelarbete och onödig tidsutdräkt undviks. Jag utgår från att berörda myndigheter i samråd utformar en hanteringsordning i linje med vad jag nu har
nämnt.
Förskjutningen av UllH:s roll mot större upphandlingsärenden. ökade
insatser i planeringsdelen av anskaffningsprocesscn och allmiin ökning av
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den kvalificerade servicen gentemot de lokala myndigheterna gör det nödvändigt med iindringar i UUH:s organisation och interna arbete. En ändrad
sammansiittning av UUH:s styrelse är också motiverad. Styrelsen bör ges
en sådan sammansättning att forskningen representeras mer direkt. Jag
avser att senare återkomma till regeringen i dessa frågor.
I avvaktan pii att den nu redovisade förändringen genomförs bcriiknar
jag UUH:s anslag för nästa budgetår med utgångspunkt i huvudförslaget
(-163 000). Beräkningen grundar sig bl. a. på att lönemedlen minskas
motsvarande c:n tjänst. Jag förutsätter vidare att vissa medel under anslaget Inredning och utrustning av lokaler vid högskoleenheterna m. m. får
användas för upphandlingsändamål även nästa budgetår.
Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen
föreslår riksdagen
alt till U1mst11i11gsniimndl•11 j('jr universitet och högskolor för budget[1ret 1985/86 anvisa ett förslagsanslag av 8756000 kr.

I 2. Byggnadsarbeten inom utbildningsdepartementets
verksamhetsområde
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

434905 392
283000000
267000000

Behållning

35241086

Detta reservationsanslag avser byggnadsarbeten inom de delar av sektorerna utbildning, forskning och kultur - med undantag för verksamheten
vid Sveriges Radio - som finansieras inom utbildningsdepartementets
huvudtitel och där byggnadsstyrelsen har ansvaret för lokalförsörjningen.

Myndigheterna
Byggnadsstyre/sen har i sin anslagsframställning redovisat prioriterade
byggnadsohjekt inom utbildningsdepartementets område till en sammanlagd kostnad om 252,4 milj. kr. och hemställt om ett reservationsanslag om
280 milj. kr. för budgetåret 1985/1986. Byggnadsstyrelsen räknar vidare
med att preliminärt ca 50 milj. kr. behöver anvisas på tilläggsbudget för
budgetåret 1984/85. Byggnadsstyrelsen har därutöver redovisat ett antal
byggnadsobjekt med möjlig byggstart under budgetåren 1984/85 och
1985/86 till en sammanlagd kostnad om 88,l milj. kr.
Byggnadsstyrelsen har i samråd med universitets- och högskoleämbetet
upprättat en gemensam prioriteringslista över byggnadsobjekt vid högskoleenheterna, vilken upptar ett tjugotal större projekt med en sammanlagd
38
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Rjuclsc:: S. 607 tabellen under For for~kmngsrädsnamndcn~ fon.ldning, Cbudgclårel 19851861 I :a kol Stilr: 4:! 000
Kanat till 42 500
S. 607 tabell I :a kol Summan and rad fri'.i.n 241300 ull 241800
S. 607 rad 7 under tabellen Står: I milj. kr. Ratta! till: 2 milj. kr. Tillkommer: , vilket innefatlar aven
nyss namnda utbildningsändamål.
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investeringskostnad om drygt 700 milj. kr. Därtill kommer ett tiotal projekt
som finansieras från kostnadsramen Diverse objekt
Byggnadsstyrelsen har vidare i samråd med statens kulturråd upprättat
en prioriteringslista omfattande byggnadsobjekt inom kultur- och arkivornr:ldena. Listan omfattar fem större projekt till en sammanlagd investeringskostnad om drygt 330 milj. kr.. exkl. s. k. Diverse objekt.
I den följande redogörelsen för byggnadsstyrelsens förslag redovisas
endast de byggnadsobjekt för vilka åtgärder kommer att föreslås för budgetåret 1985/86.
Sådana objekt som tidigare har redovisats för riksdagen och för vilka
kostnadsramarna föreslås antingen bli uppförda med oförändrade eller
sänkta belopp eller bli höjda med hänsyn till den allmänna utvecklingen av
byggnadskostnaderna kommer inte att behandlas särskilt. Regeringen har
under budgetåret 1983/84 med stöd av riksdagens bemyndigande i prop.
1982/83: 150 (bil. I, FiU 50, rskr 39'.!) uppdragit åt byggnadsstyrclsen att
utföra vissa sysselsättningsskapande åtgärder. Redogörelse för samtliga
dessa byggnadsobjekt lämnas i det följande.
För tiden den I januari 1983 till den I januari 1984 beräknar byggnadsstyrelsen den allmänna byggnadskostnadsstegringen till 6<;:'c. Kt)Stnaderna
redovisas i det följande i prisläget den I januari 1984 om inte annat anges.

UTBILDNING OCH FORSKNING
Stockholm

Om- och tillbyggnad för m11sil-J1ögsl-:ola11, etapp //. I giillande investeringsplan finns för detta byggnadsprojekt uppfört en kostnadsram motsvarande 14015 000 kr. Byggnadsstyrelsen beräknar slutkostnaden för projektet till 14,5 milj. kr. i samma prisläge. Merkostnaden beror enligt byggnadsstyreben på försvårande grundläggningsarbeten samt förstärkning av elförsörjningsanläggningen.
Om- och tillbyggnad för sektion kemi l'id tekniska högskolan, etappema
I/- V. Regeringen uppdrog den 6 mars 1980 åt byggnadsstyrelsen att projektera om- och tillbyggnad för sektion kemi t.o.m. systemhandlingar inom en
kostnadsram motsvarande 138,4 milj. kr. I gällande investeringsplan är
uppförd en kostnadsram motsvarande 63,4 milj. kr. för etapp I. Redogörelse för etappen I har lämnats i prop. 1982/83: 100 bil. 10 (s. 639).De återstående fyra etapperna avser ombyggnad av befintliga lokaler for att i
första hand förbättra de anställdas och studerandes arbetsmiljö.
Regeringen uppdrog den 17 februari 1984 åt byggnadsstyrelsen att projektera etappen Il av ombyggnaden t. o. m. bygghandlingar inom en kostnadsram motsvarande 25,3 milj. kr. Byggnadsstyrelsen har redovisat systemhandlingar för etappen Il samt byggnadsprogram för de återstående
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ombyggnadsetapperna. Med hänsyn till att etapperna bör utföras i en följd
föreslår byggnadsstyrelsen en höjning av kostnadsramen med 75 milj. kr.
till totalt 138.4 milj. kr.
Fiirsiirjningsåtgiirder inom tekniska hiigskolans omräd1'. Byggnadsstyrelscn har redovisat byggnadsprogram med förslag till upprustning av
kraftförsöi:_jningen vid tekniska högskolan i Stockholm. Nuvarande anläggning är i stora delar föråldrad och behöver bl. a. av person- och driftsiikerhetssynpunkter bytas ut. Byggnadsstyrelscn föreslår att transformator.
ställverk och kabelnät successivt byts under perioden 1985 till 1992. Den
sammanlagda kostnaden för hela projektet är beräknat till 31.6 milj. kr. I
en första etapp föreslås utbyte av huvudtransformatorer och hu.vudställverk m. m. till en kostnad av 12.2 milj. kr. och att beloppet förs upp som en
kostnadsram i invcsteringsplanen.
Byggnadsstyrclsen har vidare redovisat cn etappvis upprustning av vär!lleförsörjning~systemet vid tekniska högskolan. I etapp I ingår sektionering av värmedistributionsnätct och anslutning till Stockholms kommuns
fjärrvärmenät. Kostnaden för etapp I är beräknad till 10.2 milj. kr .. varav
3,7 milj. kr. avser åtgärder för anslutning till fjärrvärmenätet.
Omhyugnad fiir statens prm·ningsanstalt. Med stöd av riksdagens bemyndigande uppdrog regeringen den 12 april 1984 åt byggnadsstyrelsen att
inom ramen för vissa sysselsättningsskapandc åtgiirder i:;rojektera och
utföra ombyggnad för stockholmsenheten vid statens provningsanstalt.
Kosinadcn för projektet beräknas motsvara 5.8 milj. kr. i aktuellt prisläge.
Ombyggnad a1• byf<gnad 50: I vid tekniska högskolan i Stockholm. I
samband med att stockholmsenheten vid statens provningsanstalt flyttas
till ombyggda lokaler kommer provningsanstaltens f.d. huvudbyggnad att
friställas. Byggnadsstyrelsen har föreslagit att huvudbyggnaden efter ombyggnadsåtgärder disponeras för verksamheter vid tekniska högskolan i
Stockholm. Det gäller bl. a. institutionen för talöverföring med avdelningen musikakustik, viss YTH-utbildning samt läro- och terminalsalar. Ombyggnadsåtgärderna är beräknade till 14, I milj. kr.

Uppsala

Ombyggnad m'f.d. biokemibyggnaden. Med stöd av riksdagens bemyndigande uppdrog regeringen den 12 april 1984 åt byggnadsstyrelsen att
inom ramen för vissa sysselsätlningsskapande åtgärder projektera och
utföra ombyggnad av f.d. biokemibyggnaden vid universitetet i Uppsala.
Kostnaden för projektet beräkna~ motsvara 9.5 milj. kr. i aktuellt prisläge.
Statens hihlioteksdcpå i Bålsta, ernpp 111. Med stöd av riksdagens
bemyndigande uppdrog regeringen den 12 april 1984 åt byggnadsstyrel~cn
att inom ramen för vissa sysselsättningsskapande åtgärder projektera och
utföra tillbyggnad för statens biblioteksdepå i Bålsta, etapp III. Kostnaden
för projektet beräknas motsvara 13 milj. kr., i aktuellt prisliige.
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Omhvgg11ad a1· lokaler i11om S 1-omrildet, etapp I. Byggnaderna inom S

kasernområde i Uppsala kommer att överföras till byggnadsstyrclsen
efter militärens utflyttning hudgetilret 1984/85. Byggnadsstyrelsen har redovisat förslag till disposition av byggnaderna inom kasernområdet och
föreslagit att vissa byggnader byggs om för den datorvetenskapliga utbildningen och forskningen vid universitetet i Uppsala. I en första etapp
förcslfts ombyggnad av kasern I och kanslibyggnaden för institutionen för
administrativ databehandling och för avdelningen datavetenskap inom institutionen för teknologi. Kostnaden för etapp I är beräknad till 21.5 milj.
kr.

Lund
Tillhygg11ad till elcktro11iklw.1et. Med stöd av riksdagens bemyndigande
uppdrog regeringen den 12 april 1984 ät byggnadsstyrelsen att inom ramen
för vissa sysselsiittningsskapande åtgärder projektera och utföra tillbyggnad till elektronikhuset vid universitetet i Lund. Kostnaden för projektet
beräknas motsvara 28.6 milj. kr. i aktuellt prisläge. Kostnadsramen är
preliminär.

Göteborg

Om- och

tillhyfa~nad

a1· lw1'ULihihlioteket i·id Chalmers tekniska hiigsko-

la. Med stöd av riksdagens bemyndigande uppdrog regeringen den 12 april

1984 åt hyggnadsstyrelscn att inom ramen för vissa sysselsättningsskapande ~itgärder projektera och utföra om- och tillbyggnad av huvudbiblioteket vid Chalmers tekniska högskola. Kostnaden för projektet beräknas
motsvara 8.5 milj. kr. i aktuellt prisläge.

ÖVRIGT
Kostnadsramarna för Diverse ohjekt disponeras delvis av byggnadsstyrelsen för sådana smärre byggnadsåtgärder för vilka kostnaderna inte
överstiger 2 milj. kr. Kostnadsramarna far i övrigt tas i anspråk för byggnadsobjekt till en kostnad av högst 4 milj. kr. efter heslut av regeringen
(prop. 1980/81: 100 bil. 12 s. 686). Kostnadsramarna Diverse objekt får
även användas för etappvis upprustning av lokaler inom kultur:,ektorn och
högskoleområdet (prop. 1981/82: HJO bil. 12 s. 652-653. prop. 1982/83: 100
bil. 10 s. 642-648).
I gällande investeringsplan är uppförd en kostnadsram för Di1·crse objekt
(budgetåret 19154/fl,5) om 73 milj. kr. i prisläget den I januari 1983. Byggnadsstyrelsen föreslår för Direr.1e ol?iekt ( hudgettlret 1985186) en kostnadsram om 85 milj. kr.
Byggnadsstyrelsen har föreslagit cngangsnedskrivning av utnyttjat in-
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vesteringsanslag med 6445 000 kr. för upprustning av Waldcmarsuddc i
Stockholm samt med 10 milj. kr. för medeltidsmuseet på Helgeandsholmen
i Stockholm.

Föredragandens överväganden
I jämförelse med föregående års investeringsplaner redovisar jag nya
eller ändrade kostnadsramar om totalt 142,5 milj. kr. för dels redan beslutade tidigarelagda byggnadsobjekt, dels vissa ytterligare byggnadsobjckt.
Om- och tillh_\·ggnad för sektion kemi i-id tekniska högskolan i Stockholm,
etapp 11
Försii1jningsåti,?iirder inom tekniska hiit:skolans omräde i Stockholm
Ombyggnad för statens prorningsanstalt i Stockholm 1
Ombyggnad av byggnad 50: I 1·id tekniska högskolan i Stockholm
Omhyggnad av f.d. hiokemibyggnaden i Uppsala'
Statens hib/ioteksd<•p/i i Bålsta, etapp 111 1
Ombyggnad av lokaler inom S /-området i Uppsala, etapp I
Tillhyggnad till elektronikhuset i Lund 1
Om- och tillbygr;mid m• huvudbiblioteket 1•id Chalmers tekniska högskola'
Under rubriken Tillkommande projekt i investeringsplanen har jag beräknat medel för vissa förberedande arbeten för nybyggnad för regalskeppet Wasa.
I mitt förslag till investeringsplan har jag under rubriken Projekteringskostnader beräknat medel för projektering av sådana byggnadsobjekt där
arbetet inte nått så långt att objekten kan redovisas för riksdagen.
Efter samråd med statsrådet Göransson och chefen för industridepartementet förordar jag för nästa budgetår följande investeringsplaner
(I 000-tal kr.).
lnFesteringsplan
Byggnadsobjckt

Kostnadsram
830101

Medels förbrukning

840101 Faktisk

Beräknad för

Byggstart
år-mån

FärdigstälIande
år-mån

8211

8504

t. o. m

840630

Uthi/Jnin)? och .f(1rsknin11
Objekt fanligställda
före 1983-07-01 men
ej slutredovisadc

372 325

370 995 353 830

1984/85

1985186

14285

2 839

Stockholm
Försörjningsåtgärder
inom Frescatiområdet:
Anslutningsavgifter
Övriga åtgiinler
Nybyggnad för biologi
inom Frcscatiomradet
1

Disponerat av finansfullmakten.

5100
32 500

5 100
33 300

4027
18 984

I 070
3000

3
3000

158 400

166 000

97 650

45000

20000
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Medelsförbrukning

Byggsiar!

Faktisk

ar-n1rtn

Ikraknad för

t. o. m

840630
Försörj ni ngsiitgiirder
inom tekniska
högskolans omriide
Fastighctsövervaknings;inläggning vid tekniska
högskolan
Ombyggnad av byggnad 4
vid tekniska högskolan
Om- och tillbyggnad
för sektion kemi vid
tekniska högskolan
etapperna I och Il
Ombyggnad av byggnad
50: I vid tekniska
högskolan
Försörjningsålgärder
inom karolinska institutcts område:
Anslutningsavgifter
Om- och tillbyggnad
för bibliotek vid
Karolinska institutet
Om- och tillbyggnad
för musikhögskolan
i Stockholm. etapp Il
Om- och tillbyggnad
av lokaler för Svenska
triiforsk ningsi nst it ut et
m.m.
Ombyggnad för statens
provningsanstalt
Uppsala
Försörjningsi"ltgärder:
Anslutningsavgifter
Nybyggnader på Artillerifältet. etapp IV
Om- och tillbyggnad
för Gustaf Werners
institut, etapp I och

Il
Ombyggnad av f d
biokemibyggnaden
Om- och tillbyggnad av djurlokal1:r för zoologi
Statens biblioleksdepå i Bålsta.
etapp 111
Ombyggnad av
lokaler inom
SI-området,
etapp I

15900

EirdigstälIande
iir-män

1984185

1985186

1800

5 500

8508

9212

7 500

7 800

5 318

2 200

200

8202

8312

13 800

13000

10560

2 100

300

8212

8401

60200

88 700

31 637

21500

23000

1000

5000

8511

8703

14100

8303 sun:essi vt

700

700

651

48

11600

12150

9238

2000

900

8308

8408

13 500

14500

7888

5 300

I 300

8309

8411

28400

28900

19164

500

500

8012

8312

2000

3 000

8407

8506

5 800

6770

67062

5991

470

300

97 500

97 500

07062

25000

5 000

7909

8406

44800

47000

26643

17000

3000

8212

8411

9500

2100

4000

2 500

8412

8512

13 950

4428

7900

I 000

8311

8411

13 000

105

8000

3100

8408

8508

2000

10000

8511

8610

13 200

21500
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Medelsförbrukning

Byggstart

Faktisk
o. m
840630

:."tr-mån

lkr;iknad för

1.

Lin/.:iiping
Försörjningsatgärder:
Anslutningsavgifter
Tillbyggnad av hu~ B
för datalogi
Nybyggnad för temaforskning
LunJ/;\411/nui
Försörjning,åtgiirder:
Anslutningsavgifter
Övriga atgärder
Ombyggnad av Palaestra
et Odeum
Nybyggnad i kv
Paradis. f.d. Tvätten
Lokaler för externfinansierad forskning
Om- och tillbyggnad
för Iivsmedelsteknik
Tillbyggnad till
elektronikhuset
Giirehorg
försörjningsf1tgärdcr för
humanistiska fakulteten mm:
Anslutningsavgifter
Försörjningsåtgärder inom
medicinarområdct:
Anslutningsavgifter
Övriga åtg;irder
Ombyggnad för
högskoleutbildning
i Mölndal
Om- och tillbyggnad
för icke- laborativa
institutioner m. m.
Ombyggnad för institutionen för genetik
Försörjningsåtgärder
inom Chalmers tekniska
högskolas område:
i\nslutningsavgifter
Ovriga atgärder
Om- och tillbyggnad
av huvudbibliotek vid
Chalmers tekniska
högskola

1984/85

Fiirdigstiil!ande
ar-m<in

1985/86

2 115

2 115

2038

70

7

30100

31000

12 579

14500

3000

8311

8501

49 300

52000

4073

4000

25 000

8503

8703

6400
11400

6600
11800

3 405
6988

I 300
2000

I 300
2000

5 700

5 900

5497

400

3

8303

8404

22 600

21900

14 332

6000

900

8303

8410

11900

12 500

10 130

2000

300

8306

8405

36600

38600

9095

20000

7000

8311

8505

8000

16000

8411

8605

28600 1

successivt
successivt

160

190

83

} 3 310

3 450

1279

600

600

8200

8 700

1319

4 700

2 500

8406

8508

135000

143000

92 798

25000

21000

8208

8509

5950

6300

5000

I 000

8312

8406

2000
4 750

5 030

2000

1859
5 022

8500

successivt

140
7

successivt

2500

6000

8411

600
I 000
1500

100
I 000
300

successivt
successivt
8206
8509

8511

Umt•å
Försörjningsåtgiirder:
,\nslutningsavgiftcr
Ovriga atgarder
Brandskyddsåtgärder

I 250
5400
5 850

1300

5 650
5 850

575
801
403:!
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Kostnadsram
830101

600

Medelsförbrukning

840101

Faktisk
o. m
840630

Byggstart
år-mån

Beräknad för

år-mån

l.

Nybyggnad av fältstation i Norrbyn
Tillbyggnad för
universitctsförvaltningen

Luleå
Försörjningsatgiinler:
J\nslutningsavgifler
Ovriga åtgitrder
Lokaler för externfinansierad forskning

Totalt
Erfarenhetsmässig
reducering av medelsbehovet
Beräknat medelsbeho\·

2900

600

8309

8408

17100

900

8311

8410

18300

18000

} 6800

6950

4 228

500

500

21600

22800

10338

10500

1800

1508892 865927

296491

182256

successivt
8309

8412

99870

101320

88 574

13 808

1419

15 800

16100

13 638

2200

200

8111

8309

14 1()0

14900

11365

2500

500

8312

8504

29900

28200

24102

1500

500

8209

8310

9200

9750

6800

2 300

8405

8506

8208

8505

31650
200520

Övrigt
Diverse objekt
( budgettlret 1985/86)
Diverse objekt
(budgetåret 1984/85)
Diverse objekt
(tidigare budgetår)
Projekteringskostnader
Tillkomm,rnde projekt

1985/86

13 700

1273980

Kulturändamäl 111.m.
Objekt färdigställda
före 1983-07-01 men
ännu ej slutredovisade
Omhyggn<1der för riksantikvarieilmbctet och
statens historiska
museer
Om- och tillbyggnad
för naturhistoriska
riksmuseet. etapp I
Ombyggnad i kv
Garnisonen for
Sveriges Radio AB
Ombyggnad för
regionmusiken i
Stockholm
Om- och tillbyggnad
av Vadstena slott
för landsarki vet

1984/85

13000

10180

Hirdigstäl!ande

23 151

6800

2000

202870 160830

33608

6919

}80000

80000

35022

15000

15000
9000

21235041209026

425099

293175

32600

85000
73000
168 200

1715700

77400
249 342 1 147 247

48099

26175

377000

267 000

' Prelimirnir kostnadsram
Varav 11,7 milj. kr. disponerat av finansfullmakten enligt regeringsbesluten l'J82-09- 09 och 19lD-04-28.
Härtill kommer 33.3 milj. kr. disponerat av finansfullmakten enligt regeringsbeslut 1983-10-06 och 1984-04-12.

1
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I likhet med vad som skett tidigare år har jag i förslaget till investeringsplaner gjort en pri erfarenhet grundad reducering av summan av de heräknade medclsförhrukningarna för de enskilda objekten. Pil grundval av mina
förslag till investerings planer har jag gjort följande anslagsherLikning. Med
anledning av att medelförbrukningen blir högre än anslaget för innevarande budgetår kommer nedanstäende sammanställning all vi~a ett underskott. Jag återkommer till frågan om ytterligare anslag för budgeti\rct
1984/85 i samband med förslag om tilläggsbudget 111.

A11s/agshcriik11i11g ( 1000-tal kr.).
Medebtillg:lng
Bchällning 1984-07-0 I
Anslag för 1984/l\.'i
Anslag för 1985/f\fi

Beräknad
medcl<>forbrukning

35 241
283 000
267 000

1984/85
1985i8n

585 241
Underskoll

377 000
::!67000

644000

- 'i9 000 (avrundat l

Jag har slutligen inget att erinra mot de av byggnadsstyrelsen föreslagna
engångsnedskrivningarna av förräntningspliktigt statskapital. Jag förordar
därför att tillgångsvärderna för upprustning av Waldemarsudde i Stockholm och iordningsställande av lokaler för ett medeltidsmuseum på Helgeandsholmen i Stockholm fastställs i enlighet med

byggnadsstyrelsen~

förslag.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att
I. bemyndiga regeringen att besluta om byggnadsarheten inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde inom de kostnadsramar som jag har förordat i det föregående,

2. hemyndiga regeringen att fastställa tillgfrngsvärden i enlighet
med vad jag har förordat i det föregående,
3. till Byggnudsarheten inom 111bild11i11i;sdeparteme11tets verksamhetsområde för hudgetåret I985i86 anvisa ett reservationsanslag
om 267000000 kr.

I 3. Inredning och utrustning aY lokaler vid högskoleenheterna
m.m.
1983/84 Utgift

1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

213 195 269
295 000 000

Reservation

44 115 798

266000000

Frän detta reservationsanslag bestrids utgifter för inredning och utrustning av lokaler vid högskoleenheterna inom utbildningsdepartementets
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verksamhetsomr{ide samt vid vissa statliga institutioner inom bl. a. skoloch kulturomn°tdena.
Av anslaget disponeras innevarande budget~ir 95 milj. kr. av byggnadsstyrelsen enligt en av regeringen fastställd inredningsplan. Utrustningsnämnden för universitet och högskolor (UUH) disponerar 200 milj. kr.
enligt en av regeringen fastställd utrustningsplan.

Myndigheterna
Byggnadsstyrelsen hemstiiller att 95 milj. kr. anvisas för verkets inredningsverksamhet budgetåret 1985/86. Byggnadsstyrelsen räknar vidare
med att 15 milj. kr. behöver anvisas på tilläggs budget för budgetiiret
1984/85. U UH föresHir med överlämnande av förslag frfm berörda myndigheter m. fl. att den för UUH:s verksamhehområde avsedda anslagsposten
för budgetåret 1985/86 beräknas till 260 milj. kr.

Föredragandens överväganden
För inredning föreslår byggnadsstyrelsen nya eller ändrade kostnadsramar till ett sammanlagt belopp om 41.9 milj. kr. fördelade på 13 olika
inredningsobjekt. Flertalet av kostnadsramarna är konsekvenser av beslutade eller pågående byggnadsobjekt. Utrustningsnämnden föreslår inom
sitt ansvarsområde kostnadsramar för utrustning till särskilt redovisade
utrustningsobjekt för sammanlagt 119.3 milj. kr. Av beloppet avser 107.1
milj. kr. utrustning till följd av planerade eller pågående byggnadsobjekt.
medan 12.2 milj. kr. avser medel för ersättningsanskaffning av utrustning
till tandläkarutbildningen i Göteborg och för anskaffning av maskinrumssimulator till sjöbefälsutbildningen i Göteborg och Kalmar.
I likhet med förra årets budgetproposition föreslår jag att en samlad
kostnadsram för inredning respektive utrustning förs upp för budgetåret
1985/86. Det ankommer sedan. efter riksdagens beslut, på regeringen att
fastställa kostnadsramarna för de enskilda objekten inom de ekonomiska
ramar som riksdagen angivit.
Med utgångspunkt i redovisat förslag föreslår jag att en samlad kostnadsram om 33 milj. kr. förs upp i inredningsplancn för följande objekt:

Om- och tillbyggtwd för sektion kemi vid tekniska högskolan i Stockholm
Operan, etapp IV-\/
Dramatiska teatern
Naturhistoriska riksmuseet
Statens biblioteksdepå i Bålsta, etapp Il/ a
Om- och tillbyRgtzaJ för li1·.rn1edelsteknik i L1111J
Tillbygwwd m· elektronikhuset i Lund
liiraruthildning m. m. i GöteborR
Om- och tillbyggnad a1· huvudbiblioteket vid Chalmers tekniska högskola
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Afusik11thildning i Piteå
Tillbyggnad 111· lokaler fiir hiigskola11 i Luleå
Elevhostiider fiir specialskolan

För utrustningsändamål föreslår jag att en samlad kostnadsram om 49
milj. kr. förs upp i utrustningsplanen för följande objekt:
Biologi m. m. i Stockholm
Dramatiska teatern
Gustm· Werners institlll i Uppsala. inkl. Celsiusringen
Omhyggnad lll' lokaler inom j:d. S I-området fiir data1·etenskaplig utbildning i Uppsala
Tillhygi:;nad m· elektronikhuset i L11nd
lcke-/11horatil'l1 institutioner m. m. i Götehurg
Jag är inte beredd att föreslå en särskild kostnadsram för ersättningsanskaffning av utrustning till odontologi vid universitetet i Göteborg. De
behov av t:rsättningsanskaffningar som kan föreligga bör prövas mot övriga behov inom kostnadsramen För UH,.\:s fördelning.
Jag är intt: heller beredd att föreslå en särskild kostnadsrarn för anskaffning av maskinrumssimulatorer. Utrustning av detta slag får prioriteras
tillsammans med andra behov inom kostnadsramen För UHÄ:s fördelning.
För nästa budgetår har jag beräknat medel för en sådan utrustning till
högskolan i Kalmar inom nämnda kostnadsrarn.
I förra årets budgetproposition anmälde jag en eventuell förändring av
finansieringssysternet för ersättningsanskaffning av inredning och utrustning. Bl.a nämnde jag att man närmare borde undersöka förutsättningarna
för att på sikt föra över löpande kompletteringar av utrustning och all
ersättningsanskaffning till myndigheternas reguljära anslag. dvs. för högskoleenheternas del till sektors- och fakultetsanslag. Med anledning härav
fick universitets- och högskoleämbetet och byggnadsstyrelsen i uppdrag
att redovisa konsekvenserna rn. rn. av ett ändrat systern för ersättningsanskaffning av inredning och utrustning vid högskoleenheterna.
För att bereda ärendet tillsatte UHÄ en arbetsgrupp med representanter
för högskolet:nheterna. UUH och byggnadstyrelsen. Vidare anmodade
U HÄ högskoleenheterna att redovisa sin uppfattning beträffande konsekvenst:rna m. rn. av ett ändrat systern för ersättningsanskaffningar. I den
rapport som arbetsgruppen utarbetade och som L' HA ställer sig bakom
sägs bl. a. att om nuvarande standard på högskolans utbildning och forskning skall behållas är det nödvändigt att tillföra högskolan ökade resurser
för inrednings- och utrustningskrävande verksamheter.
Återanskaffningsvärdet av högskolans utrustning beräknar arbetsgruppen till 2 500-3 000 milj. kr. Motsvarande siffra för inredning beräknar
byggnadsstyrelsen till mellan I 500-2 000 milj. kr.
Med utgångspunkt i en genomsnittlig livslängd för utrustning på ca 10 år
bedömer U HÄ medels behovet för ersättningsanskaffningar till mellan
200-300 milj. kr. per år. En motsvarande beräkning för inredning grundad
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pä en genomsnittlig livslängd på mellan 20-25 år och med heaktandc a\· all
viss inredning ersätts i samhand med om-. till- och nyhyggnad uppskattar
byggnadsstyrclsen ersättningsbchoven för inredning till f.n. ca 50 milj. kr.
per iir.
UHÄ och högskoleenheterna anser att ansvaret för ersättningsanskaffningar i princip bör föras över till högskoleenheterna men endast under
förutsättning att ändamålsanslagen tillförs ökade resurser för detta. I annat
fall skulle de stora ersättningsbehoven ställa högskoleenheterna inför allför
svara omprioriteringsproblem. Vad g~iller inredning bör enligt byggnadsstyrelsen endast kompletteringar och mindre löpande ersättningsanskaffningar inköpas och finansieras av högskolorna. Övriga inredningsbehov
som är kopplade till hyggnadsätgärdcr eller andra ersiittningsbehov där
krav stiills pä fackkompetens bör även i fortsättningen handhas av hyggnadsstyrelscn .
Vid en ändring av systemet behöver enligt U HÄ och byggnadsstyrelsen
ändamålsanslagen räknas upp med 265 milj. kr .. varav 250 milj. kr. avser
utrustning och 15 milj. kr. inredning. UHÄ förutsätter därvid att den s. k.
UHÄ-ramen även i fortsättningen skall finnas för riktade insatser enligt
nuvarande ordning. Omläggningen av systemet bör enligt myndigheterna
göras fr. o. m. budgetåret 1986187.
Som en övergångslösning föreslår UHÄ att kostnadsramen För UHÄ:s
fördelning - tidigare benämnd Till UHÄ:s disposition - räknas upp med
100 milj. kr. till totalt 200 milj. kr. för budgetaret 1985/86.
Byggnadsstyrelsen föreslår att kostnadsramen För byggnadsstyrelsens
fördelning - tidigare benämnd Till byggnadstyrelsens disposition - för
budgetåret 1985/86 förs upp med ett belopp om 90 milj. kr. I det fall
högskolorna svarar för viss ersättningsanskaffning kan ramen minskas
med 15 milj. kr.
Jag delar UHÄ:s uppfattning om utrustningsfrågornas betydelse. Dessa
måste fä en högre prioritet än hittills. Bl. a. kommer en otillräcklig ersättning av försliten eller omodern utrustning att få allvarliga konskvenser.
Det finns dock flera omständigheter som gör att beräkningarna inom detta
område är besvärliga.
En sådan omständighet är det faktum att gränsen mellan vad som är
ersättningsanskaffning och vad som är nyanskaffning är svår att dra. En
ersättningskaffning innebiir manga gånger en modernisering och standardhöjning samtidigt som en stor del av nyanskaffningen i praktiken utgör
ersättningsanskaffning av äldre utrustning. Detta gör det svårt att räkna
fram ett korrekt belopp för ersättningsanskaffning. Gränsen mellan ersättningsanskaffning och nyanskaffning har på senare år inte heller helt
iakttagits genom att den s. k. U HÄ-ramen för ersiittningsanskaffning i
ökande grad tagits i anspråk för nyanskaffningar.
En annan faktor som försvårar beräkningarna är att utrustningens livsHingd i hög grad varierar. Vissa typer av utrustning kan ha en ganska lång
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livsliingd medan andra typer mäste förnyas i snabh takt för att kvaliteten
pii verksamheten inte skall hli otillräcklig. Det sistnämnda gäller bl. a. för
avancerad datorutrustning. Det framstår således som svårhanterligt att i
planeringen använda sig av schablonmässiga genomsnittliga avskrivning~·
tider som omfattar alla typer av utrustning.
Mot den angivna hakgrunden framstår det inte som lämpligt att i den
fortsatta planeringen göra en så klar åtskillnad som hittilb mellan medel för
ersättningsanskaffning och medel för nyanskaffning. Frtigan iir om det inte
är bättre att inom ramen för en total utrustningsplanering göra mer selektiva beräkningar av behoven inom olika omrf1den for att pfl så sätt skapa en
grund för beslut om vad som är den lämpligaste fördelningen av tillgängliga
medel mellan olika ändamål.
Det helopp om 250 milj. kr. per iir för ersättningsanskaffning som UHA
anger baseras på hefintlig utrustning som linansierats från flera anslagskällor. Detta innehär att i basen för t:HÄ:s beräkning ingår även utrustning
som anskaffats till sådana forskningsprojekt som bl. a. finansierats med
externa medel. t.ex. rådsmedel och donationer. UHÄ räknar med att det
utöver det angivna beloppet skall finnas medel för nyanskaffningar.
Sammantaget innebär UHA:s beräkningar att mycket stora belopp hehövs för utrustningsanskaffning om uppnädd nivå skall kunna bibehållas
samtidigt som nysatsningar sker. Eftersom den befintliga nivån har uppnätts delvis med externa medel är det nödvändigt att externa finansiärer
även i fortsättningen medverkar vid anskaffningen av utrustning och därmed vid den nödvändiga förnyelsen av denna. Jag utgilr från att så kommer
att ske.
Jag erinrar om att regeringen nyligen föreslagit inrättande av förnyelsefonder. Dessa avses kunna utnyttjas även för insatser inom högskolan t.ex.
fiir vetenskaplig utrustning. Det är min förhoppning att detta skall leda till
förhättringar i högskolans utrustningssituation totalt sett.
Av vad jag anfört i det föregående följer att behoven av medel för att
bibehålla en amhitionsnivå när det gäller utrustningsanskaffning som motsvarar den utrustning som anskaffats med anlitande av förevarande anslag
är väsentligt lägre än den summa om 250 milj. kr. som UHÄ har angivit.
Det finns samtidigt enligt min mening inte möjlighet att tillföra ytterligare
medel för utrustningsanskaffning över statsbudgeten.
U HÄ bör med de nya utgångspunkter jag hiir har gett ytterligare analysera problemen med utrustningsanskaffning och inom ramen för sina totala
prioriteringar väga utrustningsbehoven mot andra behov. UHÄ hör diirvid
också pä nytt pröva förutsättningarna för att genomföra en förändring av
ansvarsfördelningen som innebiir att löpande utrustningsanskaffning beslutas p;°1 lokal nivå och finansieras inom ramen för de ändamålsanslag och
externa medel som står till resp. högskoleenhets förfogande. Jag avser att
senare återkomma till regeringen med förslag till ett uppdrag till UHÄ i
denna fråga. I detta sammanhang avser jag ocksä ta upp frägan om ersättningsanskaffning m. m. av inredning.
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Med hänvisning till vad jag nu har redovisat och behovet av fortsatt
satsning inom dataområdet beräknar jag kostnadssramcn for UH.Ä:s fördelning för budget~iret 1985/86 till 106 milj. kr. Av kostnadsramen bör ca 50
milj. kr. tas i anspråk for fortsatt satsning inom dataområdet. Vidare bör ca
25 milj. kr. avsättas för utrustningsprogram i samband med lokalförändringar. nya elkr utökade utbildningar m. m. Resterande medel får tas i
anspråk för ersättningsanskaffning.
Kostnadsramen För byggnadsstyrclsens fördelning för budgetåret
1985/86 har jag beräknat till 33 milj. kr.
Statens kulturråd beräknar kostnadsramen För statens kulturråds fördelning - tidigare benämnd Till statens kulturråds disposition - för budgetåret 1985/86 till 3.5 milj. kr. I beräkningen ingår dels medel för ersiittningsanskaffning. dels medel för säkerhetsutrustning. Jag föreslår att kostnadsramen för nästa budgetar förs upp med 1,8 milj. kr.
I utrustningsplanen är uppförd en kostnadsram om 75 milj. kr. För
forskningsrådsnämndens fördelning - tidigare benämnd Till FRN:s disposition. Forskningsdidsnämnden föreslår att en definitiv kostnadsram om 95
milj. kr. förs upp för budgetåret 1985/86 för inköp av dyrbar vetenskaplig
utrustning samt att delramar förs upp med 55 milj. kr. för budgetåret
1986/87 och med 40 milj. kr. för budgetåret 1987/88. Jag beräknar kostnadsramen för nästa budgetår till 80 milj. kr. Vidare föreslår jag att beställningsbemyndigande för utrustningsanskaffning för budgetåren 1986/87 och
1987/88 beräknas till 40 milj. kr. för respektive budgetår.
Vidare har jag beräknat medel för vissa utbildningsinsatser i samband
med den ökade decentraliseringen av upphandlingen till lokal nivå.

lnredningsplan ( 1 000-tal kr.)
Inredningsobjckt

Objekt färdigställda före
1983-07-01 men ännu ej
slutredovisade
Pågående oc.:h beslutade
objekt
Inredning budgetåret
1985/86
För byggnadstyrclscns
fördelning
(budgetiiret I985i86l
!tidigare budgetår)
För byggnadsstyrelsens
fördelning för extra
inredning (tidigare budgetår)
Diverse objekt
!tidigare budgetar!
Summa

Förordad ram
eller förordad
ändring av
tidigare ram

Kostnadsram Medelsforbrukning
t. o. m.

1984-06-30

18550

17 574

171 735

100 198

+ 33 000

33 000

+ 33 000

33 000
133 200

81 321

5000

1 597

5 :no

4489

399855

205179

+66000
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Utrustningsp/an ( 1 000-tal kr.)
Utrustningsobjekt

Färdigställda ej slutrcdovisade objekt
Pågående och beslutade
objekt
Utrustning budgetåret
1985/86
För universitets- och
högskoleämbetets
fördelning
(budgetåret 1985/86)
(tidigan: budgetår)
För universitets- och
högskoleämbetets
dispostion för extra
utrustning
(tidigare budgetår)
För slalens kulturråds
fördelning
(budgetåret 1985/86)
(tidigare budgetår)
För forskningsrådsnämndens
fördelning,
(budgetåret 1987/88)
(budgelåret 1986/87)
<budgetåret 1985/86)
(tidigare budgetår)
Summa

Förordad ram
eller förordad
ändring av
tidigare ram

Kostnadsram

Medclsförbrukning
l.O. m.
1984-06-30

342910

304902

103 050

27 736

+ 49000

49000

+106000

106000
196000

48382

8000

2123

+ 1800

1800
3 300

621

+ 40000
+ 2500
+ 42500

40000
40000
80000
140300

31216

+241800

1110360

414980

För nästa budgetår föreslår jag att en särskild anslagspost benämnd Till
regeringens disposition på nytt förs upp under anslaget.
Vid utgången av budgetåret 1983/84 utgjorde behållningen på de anslagsposter som byggnadsstyrelsen och UUH disponerar 44 115 798 kr. För
innevarande budgetår har 295 milj. kr. ställts till myndigheternas förfogande. För nästa budgetår räknar jag med att sammanlagt 266 milj. kr. bör
anvisas. Av dessa medel behöver 2 milj. kr. tillföras anslagsposten Till
regeringens disposition, vilket innefattar även nyss nämnda utbildningsändamål.
I inrednings- och utrustningsplanerna har jag tagit upp kostnadsramar
om sammanlagt (399 855 000 + 1 110 360 000=) 1510 215 000 kr. Inom ramarna har vid utgången av budgetåret 1983/84 betalats ut sammanlagt
(205179000 + 414980000=) 620159000 kr. De föreslagna planerr.a innebär således att myndigheterna skall kunna beställa inredning och utrustning för sammanlagt ( 1 510 215 000 - 620 159 000 - 44 115 798 - 295 000 000
-265 000 000=) 285 940 202 kr. att betalas ut tidigast under budgetåret
1986/87.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att
1. bemyndiga regeringen att besluta om anskaffning av inredning
och utrustning av lokaler vid högskoleenheterna m. m. inom de
kostnadsramar som jag förordat i det föregående.
2. till Inredning och 11trustning m• lokaler vid högskoleenheterna
m. m. för budgetåret 1985/86 anvisa ett reservationsanslag om
266 000 000 kr.
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Bilaga JO. I

Förslag till
Lag om ändring i skollagen (1962: 319)
Härigenom föreskrivs att 36 § skollagen (1962: 319) 1 skall ha nedan
angivna lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

36 §2
Skolplikten är fullgjord, när eleven tillfredsställande har gått igenom
årskurs 9 i grundskolan eller motsvarande årskurs i annan skola där eleven
får fullgöra sin skolplikt. Detsamma gäller om eleven vid särskild prövning
visar sig ha motsvarande kunskaper.
Om det finns särskilda skäl med
hänsyn till elevens bästa, får
medges att elevem skolgång avslutas med utgången av vårterminen
det kalenderår eleven fyller femton
år. Sådant medgivande får lämnas
endast om eleven under återstoden
av sin skolpliktstid får lämplig utbildning eller har annan lämplig
sysselsättning. Om detta villkor
inte längre uppfylls, skall medgivandet återkallas. Eleven står under tillsyn av skolstyre/sen tills
skolplikten upphör.
Denna lag träder i kraft den I juli 1985.

1
1

Lagen omtryckt 1970: 1026.
Senaste lydelse 1982: 1241.
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Bilaga 10.2

Förslag till
Lag om ändring i lagen (1976: 1046) om öwrlämnande av förvaltningsuppgifter inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde
Härigenom föreskrivs i fråga om lagen ( 1976: 1046) om överlämnande av
förvaltningsuppgifter inom utbildningsdcpartementets verksamhetsområde
dels att 12 b ~ skall ha nedan angivna lydelse.
dels att i lagen skall införas en ny paragraf. 9 a ~- av nedan angivna
lydelse.
Föreslagen lydcisl'

Ntl\"arandc lydelse

C) {I ~

S1·enska institutet prii1·ar frägor
om statliga stipendier.for attfriin~ja
utbyte m· fnrskarstuderande och
f orskarc mellan S1•eri1<e och andra
liinder och frågor om .fi:irJelning m·
statliga medel fiir andra ätgiirder
som syftar till att stiirkaforskningsoch forskaruthildningssamarhete
mellan S1·erige och andra länder.

12b § 1
Tekniska mu.1·eet får, i fråga om
vid museet anställd personal. fatta
sådana beslut som avser myndighetsutövning i den mån inte annat
är föreskrivet.

S1·eriges Tekniska 11111sc11111 får. i
fråga om vid museet anställd personal. fatta sådana beslut som avser
myndighetsutövning i den mån inte
annat är föreskrivet.

Denna lag träder i kraft. såvitt avser 12 b §.två veckor efter den dag. då
lagen enligt uppgift på den utkommit från trycket i Svensk författningssamling, och i övrigt den 1 juli 1985.

1

Senaste lydelse 1983: 51~.

39

Riksdagen 1984185. I rnml. Nr Jllli. Bilai;a /Il
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Bilaga /0.3

Förslag till
Lag om ändring i studiest<idslagen (1973: 349)

**·

Härigenom föreskrivs att 3 kap. 7 §. 4 kap. 8. 16 och 21
5 kap. 5 och
7 §§. 6 kap. 7. 9. 10 och 11 §§. 7 kap. 7 c §och 9 kap. 2 b studiestödslagen ( 1973: 349) 1 samt punkt 6 i övergångsbestämmelserna till lagen skall ha
nedan angivna lydelse

*

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
3 kap.
H~

Inackordcringstillägg utgfir med
440 kronor i månaden till studerande som behöver inackordering. Till-

/ligget omfattar dcsswom hemreseersättninR enligt de närmare bestämmelser som meddelas av regeringen eller myndighet som regeringen utser.

lnackorderingstillägg utgftr med

lä1::st 550 och högst I 300 kronor i
månaden till studerande som behöver inackordering. Närmare före-

skrifter om inackorderingstillägg
meddelas av regeringen eller den
myndighet som regeringen utser.

4 kap.

8 §'
Har studerande för studier rid
Har en studerande för sddana
studier som ai·ses i I § er/ull/it stuläroanstalt eller utbildnings/inje
som om.fc1ttas av förordnande endiemedel eller särskilt vuxenstuligt I § uppburit studiemedel eller diestöd enligt 7 kap. under sammanlagt minst sex år, utgår studiesärskilt vuxenstudiestöd enligt 7
kap. för sammanlagt minst sex år,
medel för ytterligare sådana studier
utgår studiemedel för ytterligare
endast om det fi1rns särskilda skäl.
studier 1·id sådan läroanstalt eller
uthildningslinje endast om särskilda skälfore/iggcr.
Ilar en studerande för sådana
studier som avses i 2 § erhållit studiemedel eller särskilt vuxenstlldiestöd enligt 7 kap. under sammanlagt minst fem år. utgår studiemedel för ytrerligare sådana stlldier endast om det finns särskilda
skäl.

1

~
3

Lagen omtryckt 1981: 579.
Senaste lydelse 1984: 313.
Senaste lydelse 1982: 266.
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16
För heltidsstuderamk minskas
det bt:lopp som utgår enligt 13 ~
första stycket och 14 ~ för varje
hel. sammanhängande tidsperiod
om 15 dagar med en artondcl av den
del av den studerandes inkomst under kalenderhalvåret som överstiger nedan för skilda perioder angivna delar av basbeloppet. nämligen

Antal lzcla,
Del 111· hashdoppct
sammanhängande tidsperioder om 15 dagar
j('ir 1·ilka studiemedel skall
utgä under ka/enderhall'året

högst

2
3
4
.'i
6

7
8
9
lägst

1()

135 procent
125 procent
I JO procent
95 procent
85 procent
75 procent
65 procent
55 procent
45 procent

21
Som den studerandes inkomst
under kalenderhalvåret enligt 16
och 19 §§ räknas den inkomst som
han kan antagas komma att åtnjuta
under kalenderhalvåret. Värdet av
naturaförmåner fastställs av regeringen. Doktorandstipendium. statligt eller statskommunalt bostadsbidrag, allmänt barnbidrag och annat
studiestöd enligt denna lag än timstudiestöd. inkomstbidrag och vuxenstudiebidrag räknas icke som inkomst.

611

Fclreslai,?c'n lydelse

s"
Fi\r en heltid~studerande min\kas det bclopp som utgår enligt 13 ~
första stycket och 14 ~ för varje
hel. sammanhängande tidsperiod
om 15 dagar med en artonde! av den
del av den studerandes inkomst under kalenderhalvåret som överstiger nedan för skilda perioder angivna delar av basbeloppet. nämligen
Antal lzela. Del 111" hashcloppet
sammanjanuari- julihiingande juni
dl!cemher
tidsperioder
om 15 dagar
for l'ilka studiemedel
skall utgå
under kalenderhalvåret
högst
2 135 procent/35 procent
3 125procent125 procent
4 110 procent I JO procent
5 95 procent 95 procent
85 procent 85 procent
6
7 70 procc111 80 procent
8
60 procent 70 procent
9
50 procent 70 procent
10
lägst
40 procent 55 procent

*
Som den studerandes inkomst
under kalenderhalvåret enligt 16
och 19 §§räknas den inkomst som
han kan antagas komma att åtnjuta
under kalenderhalvåret. Värdet av
naturaförmåner fastställs av regeringen. Statligt eller statskommunalt bostadsbidrag. allmänt barnbidrag och annat studiestöd enligt
denna lag än timstudiestöd. inkomstbidrag och vuxenstudiebidrag räknas inte som inkomst.

§*

Med förmögenhet förstås i 17 och 19
skattepliktig förmögenhet enligt
lagen ( 1947: 577) om statlig förmögenhetsskatt.
4

Senaste lydelse 1983: 27'2.
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Föreslagen lydelse

5 kap.
5 ~5

Timstudiestöd utgör 38 kronor
för studietimme enligt 3
första
styåct I och för timme enligt 3 ~
första stycket 2.

*

Ti111st11diestlld fur inom el/ lä11
under samma budgetar utgä med
sammanlagt högst det belopp som
JC'iljl'r 111" bestiimmelsa som regeringen meddelar.
[)('t belopp som står tillfii1fog1111de för timstudiestöd inom ett län
utgår till

Timstudiestöd utgör ./() kronor
för studietimme enligt 3 S första
stycket I och för timme enligt 3
första stycket '.!.

s

Timstudiestöd inom ett län .fllr
utgä till

I. arbetstagare som utför sitt arbete huvudsakligen inom länet och för
vilken facklig organisation har ansökt om timstudiestöd.
2. arbetstagare som på grund av resor i sin anställning eller annan
omständighet ej utför sitt arbete inom huvudsakligen ett län men för vilken
facklig organisation, som har sin postadress i länet, har ansökt om timstudiestöd.
3. arbetstagare som själv har ansökt om timstudiestöd och som är bosatt
i länet. när han ger in ansökan om sådant stöd.

6 kap.
7
Inkomstbidrag utgör 228 kronor
för varje dygn.
Jnternatbidrag utgör 190 kronor
för varje dygn.

Dagstudiestöd får inom el/ län
under samma budgetår utgå med
sammanlagt högst det belopp som
följer av bestämmelser som regeringen meddelar.
Det belopp som står till fiirfogande fi.ir dagstudiestöd inom ett län
utgår till

*7
Inkomstbidrag utgör 240 kronor
för varje dygn.
Intcrnathidrag utgör 200 kronor
för varje dygn.

Dagstudiestöd inom ett län får
utgå till

I. arbetstagare som utför sitt arbete huvudsakligen inom länet och för
vilken facklig organisation ansökt om dagstudiestöd,

5

Senaste lvdelse
Senaste lydelse
Senaste lydelse
x Senaste lydelse

h

7

1984: 122.
1983: 272.
1984: 122.
1984: 122.
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Föreslagen lydelse

:!. arbetstagare som på grund av resor i sin anställning eller annan
omständighet ej utför sitt arbete inom huvudsakligen ett län men för vilken
facklig organisation som har sin postadress i liinct. har ansökt om dagstudiestödet.
3. studerande som själv har ansökt om dagstudiestöd och som är bosatt i
l~inet. när han ger in ansökan om sådant stöd.
Vuxenutbildningsnämnden far bestämma att viss del av det belopp som
står till förfogande för dagstudiestöd inom ett län skall förbehållas studerande som inte är arbetstagare.
10 *~
Vid beviljande av dagstudiestöd till arbetstagare ges företräde åt studerande med siirskilt svåra arbetsförhållanden. Därefter ges företriide [1t
studerande med kort tidigare utbildning framför studerande med längre
utbildning.
Vid beviljande av internatbidrag till studerande som inte är arbetstagare
ges företräde åt studerande med kort tidigare utbildning framför studerande med längre utbildning. Därefter ges företräde ät studerande som har
särskilt svåra studiehinder på grund av att han bor i glesbygd, arbetar i
hemmet eller är handikappad.
Kan de studerande inte skiljas åt enligt första och andra styckena skall
dagstudiestöd beviljas den som med hänsyn till familjesituation. ekonomiska förhållanden och andra omständigheter av vikt bedöms bäst behöva
dagstudiestöd.
Bestämmelser om vad som vid tillämpning av andra stycket skall anses
vara glesbygd och om vad som skall anses utgöra handikapp meddelas av
regeringen eller myndighet som regeringen utser.

Om det är niicfriindigt att en handikappad studerande som bel'i/jats
dagstudiestöd åtfii(js a1· ledsagare,
lämnas dagstudiestöd ii1·cn till ledsagaren utan hinder m· hestiimmelserna om företräde i .fiJrsta-trec{ie
styckena.

11

*10

Har internatbidrag beviljats facklig organisation för fördelning mellan
vissa arbetstagare g~iller följande utan hinder av vad som eljest föreskrivs i
detta kapitel.
1. Bidraget får utgå till den fackliga organisationen i stället för till den
studerande.
2. Bidraget skall motsvara den faktiska kostnaden för resor. kost och
logi för den studerande.

"Senaste lydelse 1984: 122.
'"Senaste lydelse 1984: 122.

Prop. 1984/85: 100

Bilaga lO

Utbildningsdepartementet

614

N111·armu/l' lydelse

Fiireslagen lydd.l'I'

3. För varje kurs får bidragen
dock aldrig beräknas till högre belopp iin som motsvarar 190 kronor i
genomsnitt för var:ie dygn och varje
studerande som har rätt till bidraget.

3. För varje kurs får bidragen
dock aldrig beräknas till högre belopp än som motsvarar 200 kronor i
genomsnitt för varje dygn och varje
studerande som har rätt till bidraget.

7 kap.

7C

*I I

*

Om en studerande, som avses i 7 första stycket, har vårdnaden om
barn som inte har fyllt 16 år eller som har fyllt 16 år och gar i grundskola
eller motsvarande skolform förhöjs vuxenstudiebidraget med barntilliigg.
Barntillägget utg{ir för vai:ie barn med 1.39 procent av basbeloppet för
varje hel. sammanhängande tidsperiod om 15 dagar för heltidsstudcrande
och 30 dagar för deltidsstuderande. Motsvarande gäller om den studerande
är skyldig att till fullgörande av lagstadgad underhällsskyldighet utge underhållsbidrag till barn som inte har fyllt 16 år eller som har fyllt 16 ttr och
går i grundskola eller motsvarande skolform.
För en tidsperiod som omfattar mindre än 15 dagar för heltidsstuderande
och mindre än 30 dagar för deltidsstuderande utgår barntillägg för vai:ie
barn och kalenderdag med 0,09 procent av basbeloppet för heltidsstuderande och med 0,045 procent av basbeloppet för deltidsstuderande.
Ä \'t'n om håda j('iriildrarna enligt
fiirsta stvcket har riitt till harntillliigg, utgår endast ett harntillii1n;.
Detta betalas ut till fadern. eller,
om Ji'iriildrarna iir ense om det. till
modern. Är en m· .fi'iriildrama skyldig att utge underhållsbidrag som
m·scs i Jårsta stycket. betalas dock
tillägget alltid ut till denne. Om det
finns synnerliga skiil. får hamtillliigg utgå till 1·11r och en m· jilriildrarnu.

9 kap.

2b

*11

Till studerande som tidigare uppburit studiestöd utgär nytt sådant stöd
endast om
I. debiterad studiemedelsavgift, som förfallit till betalning före det kalenderår som de nya studiemedlen avser, i sin helhet erlagts eller beslut
fattats enligt 8 kap. 39, 40 eller 44-49 *~att avgift inte skall utgå,

11
10

Senaste lydelse 1984: 122.
Senaste lydelse 1984: 122.
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2. äterkrav av återbetalningspliktiga studiemedel enligt 3 kap., studiemedel enlig! 4 kap. eller särskilt
vuxenstudiestöd enligt 7 kap .. som
avser högst elt kalenderhalvår, som
har återkrävts med stöd m· 2
kvarstår oreglerat.

2. i'tterkrav ml'd stihl m· 2 ~ av
ålerbetalningspliktiga studiemedel
enlig! 3 kap .. studiemedel enligt 4
kap. eller särskilt vuxenstudiestöd
enligt 7 kap. har reglerats tff den
studerande sä att åtcrkrm', som
avser högst ett kalenderhalvår.
kvarstår oreglerat.

*

Om synnerliga skäl föreligger får studiestöd dock beviljas utan hinder av
vad som anges i första stycket.

6. För studieltm som har beviljats
enligt
studichjälpsreglementet
( 1964: 402) gäller bestämmelserna i
22 ~. 23 ~ andra och tredje styckena samt 24 ~ studiehjälpsregkmcntet fonfarande, allt i den mån
annat inte följer av andra-.1j11nde
styckena. För återbetalning av sådant studielån enligt studiehjälpsreglementet för vilket låntagaren
har begärt att studielånet skall få
återbetalas enligt lagen (1982: 271 J
om ändrade återbetalningsvillkor
för vissa äldre studielån gäller dock
enbart vad som följer av bestämmelserna i den lagen.

6. För studielån som har beviljals
enligt
studiehjälpsreglementet
( 1964: 402) gäller bestiimmelserna i
22 ~. 23 ~ andra och tredje styckena samt 24 * studiehjälpsreglcmentct fortfarande. allt i den mtm
annat inte följer av andra-ättonde
styckena. För återbetalning av sådant studielån enligt studiehjälpsreglementet för vilket låntagaren
har begärt al! studielånet skall få
äterbetalas enligt lagen ( 1982: 271)
om iindradc återbetalningsvillkor
för vissa äldre studielån gäller dock
enbart vad som följer av bestämmelserna i den lagen.
Län tagaren
a1·iserus
riinlli,
amortering och riintcannuitel. Fiir
tffiscringen 111går cffiscring.1·m·g(fi
med he/opp som regeringen hcHiimmt'r.

Om låntagaren inte betalar riinta, amortering eller ränteannuitet inom
föreskriven tid. skall påminnelse om detta siindas till låntagaren. För
påminnelsen utgår påminnelseavgift med belopp snm regeringen bestämmer.
Om amortcringsplanen :indras och amorteringstiden därför utstriicks. får
amorteringstiden dock förlängas längst till och med det år då låntagaren
fyller 65 år. En liintagare är inte skyldig att betala ränta, amortering eller
r~inteannuitet som fö1fäller till betalning efter det att Ian tagaren har fyllt 65
ar.
Om en ffmtagare åberopar tillfälliga svårigheter som sk;il för att han inte
kan fullgöra sin betalningsskyldighet enligt amortcringsplanen. fiir centrala
studiestödsnämnden be~luta om anstånd med erliiggande av ränta. amortering och ränteannuitet. Sådant beslut får avse anst{ind under högst sex
m~mader.

Den, som under ett eller flera år har uppburit eller uppbär vårdbidrag
enligt 9 kap. 4 *lagen 11962: ~81) om allmän försäkring eller motsvarande
och på grund av vården av handikappat barn inte kan förvärvsarbeta. får
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Föreslagen /yd<'ise

befrias från betalningsskyldighet såvitt avser ett belopr som motsvarar
summan av amortering, ränteannuitet och årsr~inta fr\r samma år.
Föreligger synnerliga skäl får lantagaren befrias från honom åvilande betalningsskyldighet även i
annat fall än som avses i femte
stycket eller 24 ~andra stycket studiehjälpsreglementet ( 1964: 402).

Föreligger synnerliga skäl får låntagaren befrias frän honom åvilande betalningsskyldighet iiven i
annat fall än som avses i sjätte
stycket eller 24 *andra stycket studiehjälpsreglementet ( 1964: 402L

En fordran skall avskrivas om indrivningen skulle viilla mer arbete eller
större kostnad än vad som är skäligt och indrivningen inte är påkallad fran
allmän synpunkt.
Vid frivillig slutreglcring av studielån under perioden den I juli-den 31
december 19~3 avskrivs tio procent av kapitalskulden. dock minst 200
kwnor. Understiger kapitalskulden 200 kronor avskrivs i stället återstående kapitalskuld.
Denna lag träder i kraft, såvitt avser 4 kap. 16
övrigt den I juli 1985.

*. den I juli 1986, och i
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Hihtf.!11 10 ..J

Fiirslag till
Lag om ändring i lagen (1978: 478) om a\·gift för innehav av
televisionsmottagare

*

Härigenom föreskrivs att 1 lagen ( 1978: 478) om avgift för innehav av
tclevisionsmottagare skall ha nedan angivna lydelse.

N111·11rn11dc lydelse

Fiircslagen lydelse

Den ~om inm:har mottagare som
iir avsedd för mottagning av hildsiindning med eller utan ljud (televisionsmottagare) skall erlägga allmän mottagaravgift med 14.J kronor
per kalenderkvartal. Är mottagaren
avsedd för färgmottagning av hildsiindning med eller utan ljud skall
innehavaren dessutom erlägga tillläggsavgift med 40 kronor per kaknderk vart al.

Den som innehar mottagare som
är avsedd för mottagning av hildsändning med eller utan ljud (tclevision~mollagare) skall erlägga allmiin mottagaravgift med 158 kronor
per kalenderkvartal. Är mottagaren
avsedd för fargmottagning av hildsändning med eller utan ljud skall
innehavaren dessutom erlägga tillliiggsavgift med 40 kronor per kalcnderk vartal.

Skall avgift första gången erläggas under löpande avgiftsperiod, skall
avgiften sättas ned till det belopp som svarar mot antalet kvarvarande
dagar av perioden.
Avgift erläggs till myndighet som regeringen bestiimmcr.
Denna lag träder i kraft den 1 juli 1985.

' Senaste lydelse 191j4: 311.
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Bilai.:a 10.5

Sammanfattning av skolöverst:yrelsens förslag till
system för skolledare

D)'lt

statsbidrags-

SÖ behandlar frågan om skolledningens uppgifter och ansvar. Tre huvudfunktioner för skolledning anges därvid: arhets/edning • .fi'irl'liltning och
11f\'1'ckling. Det överordnade begreppet är samordning av verksamheten.
Av speciellt intresse är skolledningens roll som utvecklare. Samarbete
med och samordning av grupper och enskilda iir viktiga förutsättningar.
Arbetsledningsfunktionen och förvaltningsfunktionen krävs som stöd för
utvecklingsfunktionen. Som en följd av decentraliseringen inom skolväsendet förändras relationerna mellan skolstyrelse. skolförvaltning och
skolledningen inom enskilda rektorsområden och skolor. Ökade krav ställs
på den lokala skolledningen i fråga om t. ex. planering och ledning av
skolverksamheten - särskilt utvecklingsarbetct - för att göra de anpassningar. som lokala förhållanden kräver. Samtidigt åligger det alla tre instanserna att följa de riktlinjer. som riksdag och regering anger för skolans
verksamhet samt att tillse att utvecklingen sker enligt dessa riktlinjer och
inom de ramar som centralt angivits.
Skolledningens centrala uppgift blir därför att utveckla skolverksamheten pä ett s~1dant sätt att det lokala arbetet bedrivs i enlighet med den
centralt angivna inriktningen. Detta stiiller ökade krav pii skolledningens
administrativa förmåga att samordna och planera samt diirvid delegera
ansvar och arbetsuppgifter. Delegeringsmöjligheterna och förutsiittningarna att fördela ansvar och arbetsuppgifter iir f. n. inte särskilt väl anpassade
till kraven. Det krävs en fördelning av skollcdningsuppgifterna inom skolsamhället. sii att ledningsfunktionen utvecklas från en ''ledare'" till ett
ledarlag. diir rektor har den omedelbara och övergripande ledningen av
verksamheten. Det är diirvid en fördel om skolledningens organisatoriska
uppbyggnad kan anpassas till lokala förutsättningar. Regelsystemet bör
ges en generell karaktär och framför allt betona samordning. planering och
resursfördelning som instrument for den centrala uppgiften for skolledningen, nämligen lokal skolutveckling.
SÖ behandlar vidare frågan om behovet av statlig reglering av skolledningen i grundskola. gymnasieskola. kommunal vuxenutbildning och
grundutbildning för vuxna.
SÖ konstaterar att staten måste ha anwaret för övergripande mål för
skolan såsom en likviirdig utbildningsstandard och ett enherligt skolsystem. Detta medför enligt SÖ:s mening att staten alltjhmt i förordningsform
måste ange vissa ramar och regler som rör skolledningen och som är
nödvändiga för att dessa m~ll skall kunna uppnås.
SÖ föreslår vad gäller .1·1a1.1·hidraRens 11~fim1111i11g alt kommunerna skall
erhålla tre specialdestinerade bidrag. ett för skolledningsfunktionen i
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grundskolan. ett for skolledningsfunktionen i gymnasieskolan och ett gemensamt för skolledningsfunkt ionen i den kommunala vuxenutbildningen
(komvuxl och grundutbildningen för vuxna !grundvux). För att bästa resursutnyttjande skall kunna ske och anpassningar göras till kommunernas
olika behov bör de specialdestinerade statsbidragen till skolledning innefa\\a samtliga de resurser som i dag utgär till olika ledningsfunktioner i
slwlan. Detta innebiir att statsbidraget för skolledning inom grundskolan
föresliis komma att även omfatta resurserna för nuvarande tillsynslärare
och liirare med specialfunktioner samt motsvarande statsbidrag för gymnasieskolan omfatta iiven resursen för arvodestjiinster som huvudlärare.
SÖ föresbr en ökning av skolledningsresurserna för den kommunala
utbildningen för vuxna genom att komvux och grundvux tillförs de resurser. som i dag tillkommer skolledningen i grundskolan eller gymnasieskolan i de fall rnxenutbildningen förlagts dit. Vidare foresli!s en försliirkning av skolledningsresursen för kommuner. där komvux är av liten omfattning. 1.5-6 poiing.
Som grund för statsbidragen föreslår SÖ i huvudsak nuvarande poängsystem. Det sammanlagda poängtalet för grundskolan i kommunen skall
utgöra underlag för beräkning av skolledningsresursen for denna skolform.
medan underlaget för motsvarande beräkning för gymnasieskolan och för
komvux inkl. grundvux bör vara summan av poängtalen för var:ie skolenhet inom respektive skolform. Det bör sedan ankomma pit kommunen att
fördela skolformens sammanlagda skolledningsresurs pi1 olika rektorsomrfiden i grundskolan. skolenheter i gymnasieskolan och särskilda skolenheter för vuxenutbildningen. Genom en sildan frihet inom kommunen kan
eventuella skevheter, som även ett poängsystem kan leda till. rättas till.

sa

SÖ:s förslag till statsbidrag och regelsystem i övrigt har utformats
att
stegvisa ökningar och minskningar av bidragen vid vissa poänggriinser
undviks samtidigt som systemet blir mer oberoende av tillfälliga förändringar i skolornas elevunderlag. Det ger ocksil kommunerna möjlighet att
själva påverka den faktiska skolledningsorganisationen. SÖ föresl11r dessutom. som ett ytterligare led i en ökad !lexibilitet. att tjiinst som rektor
eller studierektor inrättas vid gymnasieskolan i kommun resp. komvux i
kommun pä samma sätt som redan sker inom grundskolan.
SÖ. som komtatcrar att det i dag finns m[mga olika tjiinstetyper inom
skolledningen i här aktuella skolformer. har ställt frf1gan om detta kan vara
rationellt och motiverat och funnit att si·i inte är fallet. SÖ anser att skiil
siiledes finns att begr:insa antalet tjiinstetyper inom skolledningsområdet
och förutsätter att denna fråga kommer att överviigas inom skolforfattningsutredningen.
för att kraven på likvärdig utbildningsstandard och enhetligt skolsystem
skall kunna tillgodoses är det enligt SÖ:s mening nödv:indigt att staten i
förordningsform meddelar vissa grundläggande föreskrifter om ledningen
av skolverksamheten s~lväl pä rektorsområdes-. skolenhets- och arbetsen-
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hdsnivi1 i grundskolan som pli skoknhetsniv~t vad g~Uler gymnasieskolan
och vuxenutbildningen. SÖ föreslår diirför att följande hasorganisation
avseende skolledning regleras i förordning:
Med begreppet "basorganisation" avses dels det minimiantal skolledar/hitriidande skolledartjänster som

~kall

finnas vid olika poiingtal. dels det

utrymme som. inom ramen for skolformens totala skolledningsrcsurs. hör
finnas för specialfunktioner m. m.
I. En tjänst som rektor skall inom ramen för tilldelad skolledningsresurs
finnas som skolledan: för varje rektorsomräde i grundskolan. för skolenhet
i gymnasieskolan ~amt för särskild skolenhet för vuxenutbildningen.
SÖ föresl[!r diirvid all en definition av begreppet "rektorsomr{1de" införs i I kap. 5 *skolförordningen av följande lydelse: "rektorsområde =
geografiskt arhetsomr~lde för rektor vid grundskolan omfattande

fa~tstiillt

en eller flera skolenheter''.
Rcktorstjänst skall alltid inrättas som heltidstjiinst och kunna avse flera
skolformer som har gemensam styrelse.
2. Av förordning bör det vidare framgil att. såvida ramen för tilldelad
skolledningsresurs medger detta. en eller flera tjänster som biträdande
skolledare \Studierektor) samt lärare med specialfunktioner skall finnas
enligt styrelsens för skolan närmare bestämmande.
Studierektorstjänst hör normalt inriittas som heltidstjänst.
SÖ föreslår vidare en minimi- och maximireglering av antalet rcktorsoch studicrcktorstjänster i grundskolan och av antalet studierektorstjänster i övriga här aktuella skolformer som skall finnas eller får finnas vid
olika poängtal. För grundskolans del anges ett H1gsta och ett högsta procenttal av den totala skolledningsresursen som får användas för detta
ändamål. För gymnasieskolans del kompletteras regleringen av antalet
studie,ektorstjänster med en bestämmelse om lägsta och högsta procentuella andel av den totala skolledningsrcsursen som skall resp. får användas för fullgörande av specialfunktioner. För komvux anges minimi- och
maximiantal för antalet hcltidstjänster för skolledare som skall resp. får
finnas.
För att underlätta kommunernas planering bl. a. i samband med vikande
elevunderlag och för att öka kontinuiteten i skolledningsverksamhet. föreslår SÖ att tjänst som biträdande skolledare, inom ramen för tilldelade
resurser. skall få bibehållas under en tid av längst två år efter det att den
eljest skulle ha dragits in enligt ovan nämnda maximering av det antal
tjänster som far finnas vid olika poängtal.
Det bör föreskrivas att studierektor skall biträda en eller flera rektorer
med ledningen av verksamheten enligt styrelsens för skolan närmare bestämmande.
Tjänsterna som rektor och studierektor föreslås vara förenade med en
angiven högsta undervisningsskyldighet. som det ankommer pii styrelsen
för skolan att fördela mellan berörda befattningshavare varje läsi'tr.
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SÖ föreslär vidare att arvodestjänst som studierektor med nedsättning
av undervisningsskyldigheten i innehavd lärartjilnst skall kunna inriittas.
SÖ föresl~lr att nuvarande arvoderade studierektorstjänster med lön
enligt lönegrad och ferier inom komvux ändras till hcltidst.iänster som
studierektor med semester och tjiinstgöringsskyldighet vid 7.5 po:ing eller
mera.
SÖ anser att viktiga uppgifter inom skolledningsfunktionen. förutom av
rektor och studierektor. också utförs av lärare med specialfunktioner.
SÖ föresli:tr att lärare med specialfunktioner även skall finnas i gymnasieskolan. Detta innebiir att nuvarande arvodestjänster som huvudlärare
bör avskaffas. Förslaget. som inte medför ökade kostnader. skapar tjänstgöringsunderlag för ytterligare mer än 300 liirare i gymnasieskolan.
Det bör föreskrivas att det. inom ramen för tilldelad skollcdningsn:surs.
vid skolenhet som ingår i rektorsomr~1de i grundskolan eller utgör skolenhet inom gymnasieskolan skall finnas liirare med specialfunktioner enligt
skolstyrelsens niirmare bestämmande. Styrelsen skall diirvid tillse att studieledare finns i vai:je arhetsenhet i grundskolan.
Inom ramen för tilldelade skolledningsresurser skall lärare med specialfunktioner också kunna finnas inom komvux och grundvux.
Skolledningen spelar i dag en avgörande roll för att l;iroplanernas mål
och riktlinjer skall kunna genomföras. Staten bör diirfor ange skolledningens uppgifter. Arbetsinriktningen bör därvid anges utan detaljreglering
med betonande av det väsentliga. Den bör gälla gemensamt för hela skolledningen. Det hör sedan ankomma på skolstyreben att efter förslag av
rektor fördela olika arbetsuppgifter pil skilda befattningshavare.
SÖ föreslår att behörighetsregler alltjämt skall finnas till rektors- och
studierektorstjänster. Annan sökande föreslås dock kunna komma i fri\.ga
till si:tdan tjänst om denne med hänsyn till utbildning och erfarenheter
bedöms väl lämpad för ~jiinsten.
SÖ föreslår, inom ramen för grundskolans nuvarande skolledarresurs.
en viss ökning av skolledningsresursen i mindre kommuner. där tjänst som
skoldirektör inte finns utan arvodestjiinst som skolchef eller förste rektor i
stället skall finnas.
För att stärka skolledningen vid gymnasieskolenheter av mindre omfattning. vilka nu leds av deltidsanställd rektor. med arvlldcstjiinst föresliir SÖ
att dessa upphör som egna skolenheter och att verksamheten i stället
samordnas med annan skolform i kommunen och därvid understiills rektor
för denna. Förslaget övercnssHimmer i stort med nu giillande bestämmelser för komvux och grundvux. Om tilldelade skolledningsresurser för nu
inr;ittad gymnasieskola. komvux och grundvux gemensamt kan bilda underlag för en godtagbar skolledningsorganisation bi\r SÖ dock kunna inrätta gemensam skolenhet för gymnasieskolan och komvux. En sådan gemensam skolenhet hör även kunna inrättas niir skolenhet med gymnasieskola
finns och komvux iir av relativt stor omfattning och sarskild skolenhet för
vuxenutbildning inte har inriittats.

Prop. 1984/85: 100

Bilaga 10

Utbildningsdepartemcntet

622

Vad gäller <.kolenheter med gymnasieskola föreslår SÖ följande:
I. Finns i kommun endast en skolenhet med gymnasieskola iir denna
allmän enhet.
2. Finns flera enheter i kommunen är den eller de enheter särskilda
enheter som i fråga om gymnasieutbildning omfattar tre- eller fyraåriga
linjer och/eller tvåårig ekonomisk, social och teknisk linje. Även om studievägar av annat slag vilka omfattar mindre än 15 poäng ingår i enheten är
denna siirskild enhet. Övriga enheter är allmiinna enheter.
Allmän enhet kan fortsättningsvis kallas "enhet typ A" och särskild
enhet "enhet typ B"'.
SÖ förutsätter att vissa övergångsbestämmelser kommer att utfärdas.
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Bilaga /0.6

Sammanställning av remissyttranden över skolöverstyrelsens förslag
till nytt statsbidragssystem för skolledare
Remissyttranden över förslaget har avgetts av statskontoret. riksrevisionsverket <RRV). statens arbetsgivarverk <SA V). länsskolniimnderna i
Stockholms län. Södermanlands län. Kronobergs län. Malmöhus län. Göteborgs och Bohus län samt Jämtlands län. skolstyrelserna i Danderyd,
Tiihy. Uppsala. Katrineholm. Boxholm. Norrköping. Ydre. Alvesta.
Karlskrona, Olofström. Kristianstad och Varberg. Göteborgs allmänna
skolstyrelse. skolstyrelserna i Borås. Karlsborg. Grums. Årjäng. Gävle.
Kramfors. Örnsköldsvik. Malå och Arvidsjaur. Svenska kommunförbundet. Landstingsförbundet, Lärarnas riksförbund (LR). Skolledarförbundct. Svenska facklärarförbundet (SFLl och Sveriges lärarförbund (SL).
Yttranden har även kommit in från skoldirektören i Botkyrka och skolstyrelserna i Karlshamn. Ragunda och Strömstad.
Majoriteten av remissinstanserna instämmer i skolöverstyrelsens beskrivning av skolledningens uppgifter och ansvar och stöder uppfattningen
att en utveckling mot en mer samordnad och ut veck I ingsi nrikt ad skolledning kräver att staten alltjämt anger vissa ramar och regler
för att skolans och vuxenutbildningens övergripande mål skall kunna uppnås. Bland dessa finns liinsskolniimnderna i Siidermanlands, Kronohergs
och Jämtlands län, sexton skolstyrelser, S1•enska komm1111fiirh11ndl't samt
l.andsting.lförhundet. RRV anser att förslaget i alltför ringa grad diskuterar hur styrningen mellan stat och kommun bör utformas och ställer sig
tveksam till om den föreslagna regleringen medför några som helst positiva
effekter avseende skolans mål. SA V som anser att förslaget bör leda till en
klar förbättring för ledningen av arbetet i skolan. framhåller att ett genomförande av förslagen leder till behov av ändrade avtalsbestämmdser. En
principiell fråga i förhandlingen om sådana ändringar blir att i avtal om
arbets- och anställningsvillkor skapa en flexibilitet. som motsvarar den
som kommer att finnas i fråga om organisation och arbetssätt. Lä11sskol11ii111nden i Malmölws län anser att förändringar i ansvarsförddningcn
mellan stat och kommun inte bör ske i ett stort antal småetapper. Riksdagen bör ta ställning till ett ökat delegerande till kommunerna med därav
minskade egna styrningsmöjligheter genom beslut av större omfattning i
ett sammanhang.
Flertalet av remissinstanserna delar SÖ:s uppfattning att kommunerna
bör få tre specialdestinerade bidrag, innefattande samtliga resurser som i dag utgår till skolledningsfunktionen i skolan och kommunernas vuxenutbildning. Hit hör bl. a. en majoritet av skolstyrelserna, statskontorct. RRV samt SAV. SL och SFL är positiva till specialdestinerade
bidrag men avstyrker förslaget att statsbidragen skall innefatta samtliga
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skolledningsresurser som i dag utgår till skolledningsfunktioner i skolan.
Förbunden anser att statsbidraget till ledningsresurser i skolan bör riktas
till varje ledningsnivf1. Förbunden avvisar förslaget därför att kommunerna
får frihet att välja mellan t. ex. större eller mindre antal heltidstjänster för
rektorer och studierektorer eller mellan tillsynslärartjänster och specialfunktioner. LR tillstyrker att statsbidrag utgftr till de tre skolformerna var
för sig. men föreslår i stället ett tvfi-delat statsbidragssystem för skolledningen. Liinsskolniimndcn i Kro11ohcr1:s län, sko/styrelserna i Alvesru och
Tiihy samt S1·enska kommurifi"irb1111det iir tveksamma till ett schabloniserat
statsbidragssystcm med fastställda årslöncbclopp. Srenska kommut!fi)rhundct anser inte att antalet skolledare i hela landet är sa miinga att de
administrativa rutinerna skulle underlättas i nämnvärd utsträckning med
ett schabloniserat statsbidragssystem. Kostnadstäckningen skulle komma
att variera mellan kommunerna utan att det finns något motiv till detta.
t. ex. minskad administration.
SÖ:s förslag att det bör ankomma pä kommunerna att fördela
skolformens sammanlagda skolledningsresurs på olika rektorsområden i
grundskolan samt skolenheter i gymnasieskolan och i den kommunala
vuxenutbildningen tillstyrks av samtliga remissinstanser som kommenterat
denna del av förslaget <31 st.).
Liinsskolniimndm i KronoherRS liin samt sko/styrelserna i Kramfi1rs och
Arl"id.1:jaur framhåller att bestämmelserna om institutionsföreståndare i
gymnasieskolan bör ses över och inräknas i den gemensamma skolledningsresursen för gymnasieskolan. Liinsskolnämnden i Malmöhus län
samt SL. SF/, och LR avstyrker förslaget att nuvarande arvodc:stjänster
som huvudlärare i gymnasieskolan avskaffas och ersätts av liirare med
specialfunktioner. LR föreslår att arvoderade huvudliirare bibehålls t.v.
men att de successivt ersätts med en rörlig ämnesfunktionsresurs vid
avgångar.
SÖ föreslår att arvodestjänst som studierektor med nedsättning i undervisningsskyldigheten bör fä inrättas. Frånsett 11 remissinstanser som ej kommenterat förslaget är flertalet positiva. Skolstyre/sen i
Borås avstyrker att sådan tjänst inrättas i grundskolan i stället för nuvarande tillsynslärartjänst. Skolstyrelsen anser att det i stället bör vara möjligt
att ytterligare öka antalet heltidsanställda skolledare med semestertjänster. Liinssko/niimnden i Malmöhus län anser att arvodestjänster av detta
slag som varierar !-.tarkt i omfattning. tid och innehåll. knappast kan vara
statligt reglerade. Tveksamma till förslaget iir också lii11.uko/11iimnden i
Kronohergs län och skolstyre/sen i Farherg. Lii11s.1ko/11ämndc11 i Kronobergs liin ser vissa risker i förslaget ur ekonomisk och pedagogisk synvinkel beträffande tillsynslärarfunktionen och föreslår att ytterligare överviiganden görs innan beslut fattas om en samlad skolledarresurs. Uinssko/nämnden i Göteborgs och Bohus /iin konstaterar i sitt yttrande att förslaget
endast innebär att grundskolan far två olika typer av studierektorstjänster.
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för komvux Je! foreslär SÖ att nuvarande arvoderade studien:kll>rstfonster med ferier omvandlas till heltidstjänster med semester vid en
omfall ning av 7 .5 poiing eller mera. Mtinga remissinstanser är positiva till
förslaget. Skolstyrt'lscn i Tiihy är i princip positiv men framhlillcr att
ans!iillningsformer och lönevillkor hör lösas genom förhandlingar. Skol.Hy-

rci.1·c11 i Varhcrg framför farh~1gor att si1dana tjänster i m[mga kommuner
kommer att ersiittas cnhart av l~irarc med specialfunktioner eftersom det
nya systemet inte för medföra ökade kostnader. Detta betyder inte en
automatisk förbättring. Komvux bör därför erhålla förhållandevis samma
skolledningsresurs som gymnasieskolan.
SÖ:s förslag hetriiffande skolledningsresurserna för komvux
med grund v u x innebär en viss överföring av resurser frän grundskolan
och gymnasieskolan. Flertalet av de remissinstanser som kommenterat
förslaget i.ir positiva till överföringen. Lii11ssko/11iim11dc11 i Giiteborgs och
Hohus liin samt skolstvrdsen i Tiibv anser dock att överföringen är otillräcklig. Sko/.1tyrcl.ff11 i Roxho/111 framför liknande [1sikter och förordar en
ökning av resurserna till komvux. SL och SFL förutsätter att motsvarande
resurser tillförs grundskolan eller gymnasieskolan om vuxenutbildningen
ligger kvar under dessa skolformers administration.
31 av remissinstanserna tillstyrker alt nuvarande poängsystem
liiggs som grund för statsbidragen. SL och SFL avstyrker att
grundskolans nuvarande beräkningssystem skall giilla då 1.5 poäng per
hasresurs inte kan anses som tillräckligt verksamhetsrelaterat. Basresursen innehåller högst varierande antal lärarveckotimmar. särskild undcrvisningsgrupp finansieras genom förstiirkningsresursen som ink ger några
poiing etc. Förbunden föreslår i stället att ett annat ber~ikningssystem för
bilda mått pil verksamhetens omfattning. exempelvis antalet veckotimmar.
flera remissinstanser. hl.a. /ii11ss/.:.11/11ii11111dema i Kronohergs. Giiteborgs
och Rohus samt Jii111tlands län och skolstwclscma i Karlskrona. Oli~(

striim, Grums och Krani(or.1· anser att underlaget för heriikning av skolpoäng bör ses över och kompletteras. lii11ss/.:.o/11ii11111de11 i Kronobergs /iin
<Inser att tillgodoräknande av po~ing för integrerad särskola bör omprövas.
I konsekvens med förslaget att var:ie skolform för sig utgör heräkningsunderlag, borde särskoleresursen tillföras landstinget som far avtala med
resp. kommun om skolledarinsatser inom grundskola och gymnasieskola
för varje klass av särskola som förlagts till lokaler i grundskola eller
gymnasieskola. Nämnden anser också att den poäng som ges för all
lokalmässigt hysa en särskoleklass är för generös i förhållande till det
merarbete som följer därav. Skolstyre/sen i Uppsala anför att skolledarsituationen inom den yrkesinriktade delen av komvux hör ägnas särskild
uppmärksamhet eftersom den ofta ger liten utdelning i skolpoäng . .Även
.\kolstyre/sen i Karlskrona framför liknande synpunkter. Sku/styrd1·e11 i
()/,i(11r"i111 föreslår att bestiimmelsen avseende grunduthildning för vuxna
ändras så att varje pftböi:jat 600-tal lektioner eller timmar för studiehand40
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ledning samt studie- och yrkesorientering ger 1..5 poäng.
Majoriteten a\' remissinstanserna tillstyrker i stort sett den föreslagna
basorganisationen avseende skolledningen. Hit hör bl.a. statsko11toret. SA V samt e11 llU(ioritet a1· skolstyrl'iscma.
l.a11ds1i11g.1fi.irh1111dct ifrågasiitter om frågan huruvida tjänster som skolledare även i fortsättningen skall vara statligt reglerade faller inom ramen
för uppdraget. I gymnasial vårdutbildning och landstingens komvux arbetar flertalet liirarc och all övrig personal utom syo-funktionärer enligt
landstingskommunala bestämmelser (AB 84). Förbundet ser inget värde i
att en kommunalt anstMld tjänsteman byter avtalsområde om han hyter
befattning.
Flertalet remissinstanser som kommenterat förslaget om en rektorstj ii n st per rektorsomdde i grundskolan stöder SÖ:s uppfattning. Det hör dock finnas möjligheter att även i fortsättningen kunna
placera en rektor centralt i kommunen enligt /ii11ssko/11iim11dc11 i f'.Jalmöhus
liin. sko/styrelserna i 1iiby och Karlskrona, S1·enska komm1111fi'irh1111det
samt Skolled(lffi.irbundet. Skol direktören i Botkyrka kommun anser att
förslaget inskränker den kommunala beslutanderätten. samtidigt som invandrarundervisningen försvåras. Det saknas i förslaget utrymme för en
konstruktion med siirskilt rektorsområde för invamlrarundervisning. De
speciella behov som finns av pedagogisk och administrativ samordning gör
det svart att administrera invandrarundervisningen från vanliga rektorsområden.
SÖ:s förslag att rektorstjänst alltid skall inrättas som heltidstjänst och att tjiinsten kan avse flera skolformer som har gemensam styrelse tillstyrks av majoriteten av remissinstanserna. Avstyrker gör
Svenska ko11unw(fi:irh1111det. Landstingsfiirh11ndet och Skol/edarfdrhundet
som vill ha möjligheter för kommunerna att själva besluta om tjänsternas
omfattning utifrån lokala behov och förutsättningar. Svenska kum1111111(iirh1111lict framhåller att de praktiska problem som kan uppstå med deltidstjänster bör lösas genom avtal.
SÖ:s förslag att lärare. inom ramen för tilldelad skolledningsresurs. skall
vara skyldiga att fullgöra vissa arbetsuppgifter. s. k. spe c i a 1funkl i o ner. tillstyrks av flertalet av de remissinstanser som kommenterat
förslaget. Landsting.~(iirb1111det delar inte SÖ:s syn att endast lärare skall
kunna komma i fråga för sådana arbetsuppgifter. Landstingsskolorna har
en differentierad personalstruktur med kvalificerade medarbetare som
jämte lärarkåren bör kunna komma i fråga. SFL och SL avstyrker att lärare
med specialfunktioner skall finnas i gymnasieskolan Ol:h att .. specialfunktioner" införs inom den kommunala vuxentutbildningen med grundutbildning för vuxna. Förbunden anser att förbättringar i stället kan astadkommas genom förändringar och förstärkningar i nuvarande system. Länsskolniimnden i Götehorgs och Bohus liin. sko/styrelserna i Tiiby, Uppsala.
Grums. Boxlzo/111, Örnskiild.1Tik och Afa/ä samt LR anser att resursen för
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komvux är for liten. LR hänvisar till Lvux 82 och de krav p~i pedagogisk
forstiirkning som en ny läroplan ställer pa komvux och framhiillcr att minst
tre undervi~ningstimmar per poiing och ar bör avsättas för lärare med
specialfunktioner.
Majoriteten av remissinstanserna tillstyrker den föreslagna min i m io c h maxim i re g I er ingen av antalet rektors- och studierektorstjänster
och att en reglering sker av den andel av den totala skolledningsresursen
som får använda~ för fullgörande av specialfunktioner i gymna~ieskolan.

SL SFL, lii11sskol11iim11de11 i Malmiihus län samt skolstyre/sen i Olot:~1rii111
avstyrker förslaget i dess helhet. Skolstyr<'lsen i Örnskiild.1Tik. S1·cnska
ko11111111t!/i"irh1111dl'I samt Landsti11;:.1:filrh1111dct avstyrker minimigrtins. dä
det bör ankomma p{1 varje kommun att fä skapa den skolledarorganisation
som passar bäst i varje enskilt fall. Sk,1lstyrd1e11 i An-id.1ja11r anser att
regleringen av antalet lji·inster som rek!Or och studierektor biir ange en
!lexibel övre griins inom den sammanlagda skolledningsresursen för resp.
skolform. Detta ger bl. a. möjligheter för skolstyrelsen att styra antalet
semestertjänster. Skolstyrl'lsen i A1ala ser en viss fara i att !lexibiliteten
kan bli för stor. dvs. spännvidden mellan minimi- och maximiantalet rektors- och studierektorstjänster kan bli så stor att den medför dragkamp
mellan olika personalgrupper inom skolan.
Förslaget att biträdande sko 11 eda re vid vikande elevunderlag får
bi behå 11 as högst två år tillstyrks av samtliga remissinstanser som
kommenterat detta förslag. SL och SFL vill dock gå längre och förordar att
tjänsten får behållas t.v. Organisationen skall kunna förändras i samband
med naturlig avgång.
J\1'uoriteten av remissinstanserna tillstyrker att rektors- och studierektorstjänsterna skall vara förenade med en angiven högsta under visn in g s sky Id i g het, som det sedan ankommer pt1 styrelsen för skolan att
fördela varje läsår. S/..olledw:fiirbundet iir av den principiella uppfattningen
att skolledarnas nuvarande undcrvisningsskyldighel bör omvandlas till en
rättighet att fullgöras inom ramen för gällande arbetstidsavtal. Liinsskolniimnden i Ciätehorgs och Bohus liin anser att undervisningsskyldigheten
inte skall kunna slopas helt utan att det bör finnas en angiven undre griins.
Skolstyrelst'n i Alalå anför att i kommunal vuxenutbildning med en omfattning pä 7-15 poäng blir nedsiittningen i undervisningsskyldighet för studierektor alltför liten med tanke på den stora spännvidd av kurser som det
här kan bli fråga om och som kräver omfattande administrativa insatser.
Flertalet av remissinstanserna som kommenterat förslaget tillstyrker
att detaljregleringen av skolledningens arbetsuppgifter
minskas. Uinsskolnii11111de11 i Mal111iil111s län och skolstvrelscn i Ciiitehorg framhäller att någon form av rambeskrivning för var:ie tjänsteslag bör
vara ett minimivillkor för fortsatt statlig reglering av skolledartjänsterna.
Landsti11g.1:förb1111det understryker de speciella villkor som vissa utbildningar arbetar under. särskilt jord-. skog- och trädgårdssektorn. är av
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s{idan karaktiir att de wiirligen kan regleras genom centrala hcstiimmelscr.
Exempelvis kan niimnas att vissa skolor har ett driftsansvar It.ex. jordbruk l vilket stiiller speciella krav pii skolledningen. SL och SFL framh<'iller
att den decentraliserade. mal styrda skolan i allt större utstriH.:kning kriiver
pedagogi<,ka ledningsfunktioner. Liinssko/niimnden i Kronoher~.1 /iin anser att det av förordningen bör framg<'i att specialfunktionärer skall ha klart
pedagogiskt inriktade arbetsuppgifter.
Majoriteten av de rcmissinstanser som kommenterat förslaget om vidga de hehörighetsregler tillstyrker SÖ:s förslag. Hit hör bl.a. liinsskolniimndcnw i Siidcrnw11/and1· och Jii111tlands liin. flertalet skolstyrelser
samt S1·l'11sk11 kommw~fiirhundct. Avstyrker gör liinsskol11ii11111da11a i
Stockholm. Mal111<ih11s. G<itehor~s och Bohus liin, skulstyrl'isema i D1111derYd och Örn.1k."ild.1Tik, LR. Skollcdarj('irh1111det, SFL samt SL. Li.insskolmi11111lien i Jii1111/a11d1 hin anser att endast om särskilda skäl föreligger bör
annan sökande komma i fråga till tjänst som rektor eller studierektor.
Liinssk,1l11ii111ndc11 i l\.ronohcrgs län tillstyrker vidgad behörighet friimst
vad gäller rektorstjänst, men är inte beredd att gå så långt som SÖ:s
förslag. Den vidgade behörigheten bör gälla för andra anställda inom
skolväsendet med lämplig utbildning och erfarenhet.
SÖ föreslär en viss ökning av skolledningsresurscn för
grundskolan i mindre kommuner där det i stiillet tör skoldirektör
finns arvodestjiinst som skolchef eller förste rektor. Flertalet tillstyrker
förslaget. bl.a. RR\'. samtliga länsskolnämnder samt flertalet av skolstyrelser. /,iinsskolniimnden i Giitchor1:s o·:·h Bohus samt Jiimtlands liin samt
skolstyre/sen i l\.ristianstad anser att resursförstärkning även behövs i
vissa intervaller för kommur:icr med över 50 poiing. Skolstyre/sen i Ra1:11nda stiillcr sig positiv till huvudtankarna i förslaget, men anser att
skolledningsresursen i den lilla kommunen bör vara minst proportionell
mot den stl)ra kommunens. skoldirektörsresursen inräknad. Skolstvrelscn
i Å1:iii11g ser inte förslaget som attraktivt för de mindre kommunerna. För
en glcshygdskommun med många smil skolenheter innebiir förslaget ingen
förstärkning av skolledarinsatser per skolenhet (platschefsprincipen). utan
snarare tvärtom.
Samtliga av de remissinstanser som lämnat kommentarer tillstyrker att
en extra skolledningsresurs för den kommunala vuxenutb i Id ni n g c n tilldelas kommuner med verksamhet mellan 1.5 och 6 poäng. Skolstyre/sen i Olo(:1·triim framhäller vikten av att skolledningen finns
tillgiinglig under hela kommunala vuxenutbildningens arbetstid. vilket kan
innebiira håde k vällstid och veckoslut. Enligt skolstyrelsen är det inte
möjligt att ge utbildningen denna service i dag och föreslår därför att extra
resurser tilldelas skolenheter upp till 66 poäng genom nytillskott av resurser eller genom omfördelning av resurser från mycket stora skolenheter
till de mindre.
En majoritet av de remissinstanser som kommenterat förslaget tillstyr-
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ker att SÖ f(i.r inrätta gemensam sko I enhet för gymnasieskola och
komvux med grundvux. om tilldelade skolledningsresurser möjliggör en
godtagbar skolledningsorganisation. Hit hör flertalet av länsskolnämnderna och skolstyrelserna samt S1·t'llska kom111111i_fi>rh1111dl't. Siidana beslut
hör kunna fattas av Hinsskolnämnderna framhäller lii11ssko/11iimnderna i
Kronoher;:s. 1Halmölws och Jiimtlands liin. Skolstyre/sen i Kmntfors an-

ser att möjligheten bör finnas kvar att som nu samordna skolledningsremed gymnasieskola diir kommunal vuxenutbildning ingiir i gymnasieorganisationen.
Endast /.R avstyrker att samma ber ii k ni n g s grund skall anviindas
vid särskilda enheter för vuxenutbildning och komvux
förlagd till grundskola eller gymnasieskola. Förbundet anser att en ytterligare överföring från gymnasieskolan till komvux krävs för att utjämna den
stora skillnaden i skolledningsresurs mellan en gymnasieskola och en
särskild skolenhet för vuxenutbildning. Liinsskolniimnden i Stockholms
liin påpekar att den omfördelning av resurserna som SÖ föreslår ej tär leda
till försämringar för små skolenheter för vuxenutbildning som av SÖ tilldelats särskild skolledarresurs för grundvux.
Flertalet av remissinstanserna tillstyrker förslaget att införa en ny sko 1e n h c t sin de In in g för gymnasieskolan. bl.a. en majoritet av skolstyrelserna och länsskolnämnderna. S1·cnska komm111{fårh1111det samt
sur~er

SA. V.
Länsskolniimndernu i Kronobcrg.1" S<>Jcrmanlands samt Göteborgs och
Bohus /iin. skolstvrelscn i Tiihy samt Skolledarfiirb1111det avstyrker. Liinsskolniimnden i Kronohngs liin anser att avvikelserna i den föreslagna

modellen är alltför stora för att kunna accepteras. 81 kommuner av 161 får
avvikelser fdn nuläge med mer än 5 \.(-.. 37 av dessa tär mer än 10 %
avvikelse. Nämnden är också tveksam till om förslaget kan läggas till
grund för ett nytt statshidragssystem utifrån det niigot bräckliga underlag
SÖ redovisat för gymnasieskolans del. Skolledw:fi'irh1111Jet framhäller att
vid övergång frtrn allmän skolenhet. inkl. komvux. till två separata skolenheter. varav en för komvux. kan antalet skolledare och nedsättningen av
undervisningsskyldigheten p[1verkas pt1 ett mindre gynnsamt siitt för den
allmänna skolenheten. Poängheräkningen bör därför ses över så att beslut.
huruvida särskild skolenhet för vuxenutbildning skall inrättas eller ej. kan
grundas på andra överviiganden än vad som kommer att ske med skolledarnas undervisningsskyldighet.
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Bilaga JO. 7

Sammanfattning av språk- och kulturarvsutredningens (SKUJ betänkanden <SOU 1983: 57) Olika ursprung - Gemenskap i Sverige och
(SOU 1983: 58) Kunskap för gemenskap
En utförlig sammanfattning av SK U :s huvudförslag finns i betänkandet
!SOU 1983: 57) Olika ursprung - Gemenskap i Sverige. I korthet innebär
SKLh förslag bl.a. följande.
SK U anger fyra perspektiv på invandrarundervisningen. nämligen det
europeiska perspektivet. det skolpolitiska perspektivet. invandrarbarnets
perspektiv och plancringsperspektivct. Bl. a. understryker SK U att de
flesta invandrarbarn kommer all stanna i Sverige och att det d[1 är för det
svenska samhället de skall förberedas.
Direktiven till SK U talar om all det är fråga om all precisera innebörden
av aktivt v ås pråkighet i u nde rv is ni nge n. Detta är en viktig markering enligt SK U: s bedömning.
Genom en återblick på olika formuleringar angående tvåspråkighet i
propositioner och läroplaner vill SKU slå fast att det svenska samhället har
ätagit sig att aktivt främja och stimulera tvåspråkighet hos invandrar- och
minoritetsbarn i Sverige. Det har däremot inte slagits fast att aktiv tvåspråkighet med säkerhet skall kunna uppnå~ av alla redan i skolan. Skolans
åtgärder måste enligt SKU:s mening ses som ett led i en sammanhängande
utveckling i och utanför skolan mot det angivna målet.
SKU anser att innebörden av aktiv tvåspråkighet i undervisningen bör
vara att elever med annat hemspråk än svenska skall få grundläggande
kunskaper för att kunna uppnå funktionell tvåspråkighet.
Med funktionell tvåspråkighet menar SKU att man skall kunna förstå
två sprfak och i tal och skrift kunna leva och verka i två kulturer. De båda
språken skall kunna utnyttjas aktivt i olika behövliga och önskade situationer med en naturlig funktionsfördelning mellan språken.
SKU föreslår bl. a. att begreppet aktiv tvåspråkighet i undervisningen
ges innebörden funktionell tvåspråkighet samt att skolan inriktas pä att i
samverkan med förskolan ge elever med annat hemspråk än svenska
möjlighet act utveckla funktionell tvåspråkighet.
SK U föreslår att regeringen ut fä r cl ar rikt 1i nj er för hemspråksundervisningen till stöd för kommunerna bl. a. beträffande vilka elever som
skall omfattas av rätten till hcmspriiksundervisning och att riitten alltjämt
skall vara knuten till det språk som iir ett levande inslag i harnets hemmiljö.
SKU anser att samlingsbenämningen hemsprak bör användas
även fortsättningsvis. Benämningen hemspråk är numera inarbetad och
välkänd i skolans värld och utanför. Beteckningen förekommer ocksa
internationellt.
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I alla sammanhang där det iir mi~jligt hör som enda benämning anviindas
språkets namn i stiillet för benämningen hem~priH;. t. ex. pft betygsblanketter.
Vidare föreslår SKU au riitten till unden·isning i hemsprilk
begränsas till att gälla endast ett språk för varje elev. även om flera spr[tk
iir umgängesspr[ik i hemmiljön.
En elev som deltar i hemspråksundervisning skall ha fortsatt rätt till
undervi~ningen vid förändringar i familjens sammansättning, som innebiir
att spr[1ket inte längre används i elevens hemmiljö. men behovet av kontakter med en ur hemmet utflyttad förälder/v[irdnad'.-.havare kvarstår.
Adoptivbarn som har behov därav skall ha fortsatt rätt till undervisning i
hemspräk även efter en "introduktionsperiod" i den svenska skolan.
SK lJ framhåller att det är viktigt att samd1d i möjligaste mån garanteras i
hela ungdomsskolan. I Lgr ~0. i\fal och riktlinjer finns föreskrifter härom.
SK U föreslår diirför att regeringen i Hiroplanen för gymnasieskolan under
de allmänna anvisningarna föreskriver om samråd med lokala invandrarorganisationer, berörda föräldrar och elever angående organisationen av
undervisning i hemspråk och studiehandledning på hemspråk.
Vad gäller åtgärder inom grundskolan anser SKU att ett annat
språk skall kunna förekomma som undervisningsspråk pa låg- och mellanstadierna med jämkning av timplanerna.
Hemspråksklasserna och de sammansatta klass1.:rna skulle därmed kunna överg{1 från sin nuvarande försöksstatus till reguljära inslag i grundskolan. En förutsättning måste dock vara att undervisning i och på svenska
successivt fär sådan omfattning att eleverna kan undervisas huvudsakligen
på svenska under sin högstadietid.
SKU föreslår att hemspråksklasserna i fortsattningen kallas tvåspråkiga
klasser. De s. k. förberedelseklasserna föresläs alltjämt kunna anordnas
såsom en tillfällig klass enligt vad som hittills förekommit.
Pil högstadiet anser SKU att det huvudsakliga undervisningsspraket
skall vara svenska men att annat undervisningsspråk och jämkning av
timplanen undantagsvis skall kunna förekomma för elever som kommit till
Sverige sent under skolpliktsåldern eller för elever som utifrån särskilda
behov i övrigt bör fä undervisning på sitt hemspråk. Förslaget innebär inte
att tvåspråkiga klasser skall kunna förekomma på högstadiet som en reguljär anordning. De tv?t undantagsfallen låter sig väl förena med huvudregeln
att svenska bör vara det huvudsakliga undervisningsspråket pil högstadiet.
SKU förutsiitter att kommunerna utifrån de riktlinjer, som SK lJ föreslagit
att regeringen skall utfärda. får göra de bedömningar som krävs för undantag från huvudregeln om undervisningssprf1k p~t högstadiet.
För att göra det möjligt fi.ir eleverna all få h1.:mspråksundervisning utan
att livrig undervisning blir lidande föreslår SK U att elever som ett alternativ skall kunna få hemspråksundervisning utanför den schemalagda undervisningen - om eleven så önskar.
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Enligt nu gällande bestämmelser anordnas studiehandledning pf1 hemspråket enligt 5 kap. !Oa ~i skolförordningen. om eleven behöver det och
önskar cklta d~iri. Verksamheten skall ha elen omfattning '>llm fordra~ för
att täcka elevens behov. SKU anser att studiehandkdningcn på hl!mspråket bör göras obligatorisk.
För att göra det möjligt även i gymnasiesko Ian att delta i undervisning i hemspråk utan att övrig undervisning blir lidande föreslär SKU att
denna undervisning i fortsättningen bör rn bedrivas iiven inom ramen för
ett utökat veckotimtal. .Ä. ven när det gäller gymnasieskolan anser SK U att
studiehandledningen på hemspråket bör göras obligatorisk.
SKU föreslär att det huvudsakliga undervisningsspri1ket i gymnasieskolan skall vara svenska men att annat undervisningsspråk undantagsvis
skall kunna förekomma för elever som inte har någon nämnvärd grundskokutbildning i Sverige dlcr kommit in i gymnasieskolan under studiegängen.
Vidare föreslår SKU att skolöverstyrelsen <SÖl får i uppdrag dels att
undersöka förutsättningarna för att yrkesinrikta hemspråksundervisningen
på lämpliga studievägar och utfärda de riktlinjer som kan behövas för en
sådan yrkesinriktning, dels att i samråd med statistiska centralbyrån 1SCBl
skyndsamt kartlägga studieframgång och studieavbrott för elever med
annat hemspråk än svenska i gymnasieskolan.
Universitets- och högskoleämbetet <UH.Ä.l föreslås få i uppdrag att i
samråd med SÖ och SCB kartlägga övergången från gymnasieskolan till
högskolan av elever med annat hemsprf1k än svenska och dt:ssa elevers
studieframgång resp. studieavbrott i högskolan.
SK U förordar att vid den fortsatta uppföljningen av gymnasieskolan
övervägs möjligheter att byta ut B- och C-språk mot hemspråk.
SKU diskuterar förutsättningarna för att vidta ytterligare åtgärder
förfinskspråkigaelever.
SKU föreslår att man i några kommuner med många finsktalande elever
inrättar pedagogiska utvecklingsenheter för undervisning av finskspråkiga
elever. En utvecklingscnhet avses i princip fungera som en vanlig skolenhet med den skillnaden att man vid enheten skall bedriva ett systematiskt
pedagogiskt utvecklings- och uppföljningsarbete med särskild inriktning på
kvalitetsfrågor i undervisningen. Förslaget bygger på att man samordnar
och samlat utnyttjar de resurser som finns i form av lokala utvecklingsmedel och olika n:surser hm, berörda länsskolnämnder och SÖ.
SK U förcslfir att finskspråkig gymnasial uthildning får anordnas på orter
där underlag finns för sådan utbildning för elever som inte har svensk
grundskoleutbildning eller kommit in i grundskolan så sent att de har
svårigheter att tillgodogöra sig gymnasial utbildning med svenska som
undervisningsspråk.
SÖ föresl[1s få i uppdrag att överväga hur informationen om enskilda
finskspråkiga elevers skolgäng kan förbättras vid flyttning mellan de båda
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länderna. Vidare foresl[1s att förutsiillningarna fiir utbytestjiinstgiiring för
lärare och annan personal mellan finska skl)lor och svenska skolor överviigs.
Enligt SKU hör finlandssven~ka barn få rätt att delta i undervisning i
finska för att behålla och utveckla sina eventuella kunskaper i finska.
SKL.i föreslar att handikappade invandrarelever särskilt uppmiirksammas med stöd och stimulans i undervisningen.
SKU har överviigt olika fdgor som sammanhänger med spritk och
kulturarv i undervisningen av samiska elever. tornedalsfinska
e 1ev er och zigenska e I ev c r.
SÖ hör få i uppdrag att till regeringen redovisa hur förutsättningarna i
Lgr 80 utnyttjas för att friimja samiska spr{iket och kulturen liksom det
torncdalsfinska sprilket LlCh kulturen. Vidare fön:sl~is. att riktlinjer utfärdas för hur tornedalsfinskan bör behandlas i hemspråksundervisningen.
Regeringen hör vid tilldelningen av medel för utbildning av hemspräksUrare ange utbildning av zigenska hemspråkslärare som ett prioriterat område.
Beträffande kommunal vuxenutbildning (komvuxl föresliir SKU
att ett förtydligande görs i fråga om rätten till hemspråksundervisning inom
komvux och andra former av vuxenutbildning.
SKU föreslår att yrkesinriktad utbildning pi:i finska inom komvux får
anordnas reguljärt på orter där underlag finns för sådan utbildning för
deltagare som inte har svensk grundskoleutbildning eller kommit in i
grundskolan så sent att de har svårigheter att tillgodogöra sig utbildning
med svenska som undervisningsspråk.
Vidare bör ungdomsanalfabctismen bland flyktingar och invandrare
uppmärksammas i läroplans- och utvecklingsarbete.
SKU anser det synnerligen angeläget att bl.a. utvecklingsarbete
rörande inne hå 11 i och metoder för inte r k u Itu r e 11 under visn in g snarast kommer till stånd. Erfarenheterna från sådant utvecklingsarbete hör ges stor spridning.
Hela Sverige berörs av den förändring som efterkrigstidens stora invandring innehurit och alla harn måste förberedas för inträde i ett samhiille
med nya inslag. Den interkulturella undervisningen angår varje barn och
varje vuxen i skolan - och även samhiillet utanför skolan.
SKU anger en rad viktiga utgångspunkter för att främja en interkulturell
undervisning i enlighet med hl. a. överväganden och rekommendationer
inom Europarådet. Som grund för det fortsatta arbetet bör enligt SKU
ligga en av riksdagen uttalad principiell syn på interkulturell undervisning.
Denna syn bör i lämpliga sammanhang ocks[1 inarbetas i olika måldokument som läroplaner. kursplaner. utbildningsplaner m. m. De konkreta
åtgärder som det gäller inryms enligt SKU i stort inom det ansvar som
redan åvilar resp. myndigheter. SKU avstår diirför från att liigga detaljerade förslag i detta avsnitt men förutsätter att de utgErngspunkter SKU angett
kan tjäna som riktlinjer för det fortsatta arbetet inom berörda myndigheter.
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SKU föreslår att utvecklingsarbete m. m. för interkulturell umkrvisning
snarast kommer till stånd.
SK U föreslår dels an samarbetet med invandrarnas ursprungsliinder
fortsätter och ytterligare utvecklas inom omräden som bedöms angehigna.
dels att förutsättningarna för samverkan ocksä med andra invandrar- och
mottagarliinder i fråga om undervisningen av invandrare och minoriteter
därvid övervägs. Vidare föresl<is att samverkan och ansvarsfördelning
inom Sverige mellan olika myndighets- och beslutsnivåer i samarbetet SP.S
över och att föruhättningarna och formerna för invandrarorganisationerna~ deltagande i samarbetet cbrvid liverviig~ samt att förutsättningarna för
en iikad ~pridning inom Sverige av kunskaper och e1iarenhettr frän internationellt samarbete på invandrar- och minoritetsomr{idet livervägs.
Vad gäller planering och samverkan för framtida invandrar- och minoritetsundervisning framhåller SKU att det i dag
finns en mycket stor osiikerhet i planeringsförutsättningarna för invandraroch minoritetsundervisningen. Invandringen har ändrat karaktär. Samtidigt som allt !ler av '"invandrarbarnen ·· föds i Sverige kommer vi att fä
räkna med en fortsatt flyktinginvandring som ständigt kommer att ge
skolan barn och ungdomar med nya språk och kulturer.
SK U föreslår att frågan om registrering försöksvis av barn i förskoleåldern med ett annat språk än svenska övervägs. Man bör därvid särskilt
pröva förutsättningarna för att kombinera registreringen med samtal med
berörda föräldrar och representanter för förskolan och skolan i kommunen
rörande barnets behov av språkstöd och den fortsatta uppföljningen av
spräkutvecklingen före skolstarten. SÖ föreslås få i uppdrag att i samråd
med socialstyrelsen. UHÄ och statens invandrarverk utarbeta ett rådgivande och stödjande material om invandrarbarnens behov av språkstöd.
Behovet av en fortlöpande årlig statistisk redovisning av invandrarundervisningen betonas.
SKU föreslår att det inrättas en rikscentral för invandrar- och
minor it e ! s lä rom ed e I (RPH-MINV) som bör omfatta alla stadier och
uthildningsformer från förskolan till vuxenutbildningen. Statens institut för
läromedelsinformation hör vara central myndighet. Centralen föreslas förläggas till Stockholmsområdet.
Vad gäller personaluthildning föreslår SKU att interkulturell undervisning förs in som moment i all utbildning av personal för skolan och
att bcfattningsutbildning på olika nivåer anordnas för personalkategorier
med särskilt ansvar för att främja interkulturell undervisning.
En översyn hör skyndsamt komma till stånd av hemspråksliiraruthildningen och den särskilda klassläraruthildningen. där förutsättningarna för
en gemensam uthildningsväg övervägs. I samband med en översyn av
berörda utbildningar bör särskilt uppmärksammas förutsättningarna för att
införa specialpedagogiska moment och syo. Även behovet av kompletterande utbildning för obehöriga hemspråkslärare bör uppmärksammas.
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SKLi anser att behovet a\· utbildning i engelska for hemspriiksHfrare och
av ökad kontrastiv beredskap för liirare i engelska hör uppmiirksammas.
SKU betonar behovet av påbyggnadsutbildning för vissa Htrarkategorier
<låg- och mellanstadicliirare. iimnesliirare och Ii.i rare i ~venska för invandrare) och behovet av tv[1spriikiga hirare inom vuxenutbildningen.
Benämningen wenska som friimmande spr{ik föreslf1s bytas ut mot
svenska som andraspriik. SKC understryker nödvändigheten av att undervisningen i svenska som andraspriik förbättras. bl. a. genom åtgärder inom
lärarutbildningen.
SKU föreslår bl. a. att regeringen tar initiativ till i.iverliiggningar med
grekiska staten angående förutsiittningarna för den fortsatta verksamheten
med resclärarc anknutna till Grekiska institutet.
När det gäller frf1gan om utvidgning av reseliirarverksamheten och ett
eventuellt regionalt ansvar för denna anser SK U att man i princip bör ställa
sig positiv till .. kulturella n:surspersoner .. från ursprungsländerna. inte
minst med hänsyn till de svårigheter som kan förutses all i Sverige rekrytera blivande lärare för invandrarundervisningen med aktuella språk- och
kulturkunskaper för en viss invandrargrupp.
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Sammanställning a'' remissyttranden ih·er SKlJ:s betänkanden
(SOU 1983: 57) Olika ursprung - Gemenskap i Sverige och
(SOU 1983: 58) Kunskap för gemenskap
Efter remiss har yttranden iiver betiinkandena avgetts av socialstyrelsen
(SoSl, staten~ handikapprt1d, universitets- och högskoleämbetet (LJH.Ä..l.
skolöverstyrelsen <SÖ). statens institut för läromedelsinformation (SIU.
statens kulturråd. arbetsmarknadsstyrclsen !AMSJ, statens invandrarverk
(SI V l. statskontoret. riksrcvisionsvcrket (RR V l. statistiska centralbyrån
<SCHl. länsskolnämnderna i Stockholms. Uppsala. Södcrmanlands, Östergötland~. Jönköpings. Blekinge, Malmöhus, Göteborgs och Bohus. Skaraborgs, Örebro, Västmanlands och Norrbottens län, same'>kolstyrcben,
Manillaskolan. statens ungdomsråd. diskrimineringsutredningcn LA.
1978:06). invandrarpolitiska kommitten <IPOK. A 1980:04). förskola-skolakommittcn <U 1981:0 I). samerättsutredningen (Ju 1983:05). Svenska
kommunförbundet. Landstingsförbundet. Landsorganisationen i Sverige
(LOJ. Centralorganisationen SACO/SR (SACOiSR). Tjänstemiinnens centralorganisation (TCOJ. Svenska arbetsgivareföreningen (SAFJ. Sveriges
utbildningsradio, Riksförbundet Hem och Skola (RHSJ, Handikappförhundens centralkommitte (HCKl, Delegationen för invandrarforskning, Föreningen Svenska Läromedelsproducenter (yttrandet avser endast SOU
1983:58). Svenska samernas riksförbund. Same Ätnam. Svenska TorncdaIingars riksförbund, Stockholms. Göteborgs, Malmö, Kristianstads, Södertälje. Botkyrka. Olofströms. VästerAs. Uppsala. Örebro. Hallstahammars. Haparanda. Lulcil. Pajala. Gävle. Norrköpings och Falu kommuner.
skolstyrelsen i Kiruna. Stockholms fans landstingskommun. Finlandssvenskars riksförbund i Sverige. Grekiska riksförbundet, Jugoslaviska
riksförbundet i Sverige, Riksförbundet finska föreningar i Sverige <RFfS),
Turkiska riksförbundet i Sverige. Estniska kommitten och Ungerska riksförbundet.
SACO/SR har bifogat yttrande från Lärarnas riksförbund.
Yttranden har dessutom kommit in från undervisningsministeriet i Helsingfors. Hcmspråkslärarföreningen inom Stockholms läns förhundskrcts
av Sveriges Hirarförbund. Rektor~konfcrensen i Stockholm. finska elever
pil Fristads folkhögskola. Föreningen Nordens ungdomsförbund, forskare
inom omradena migration. tvåspräkighet, internationalisering och tvärkulturell forskning. Adoptionscentrum, Huddinge skolstyrelse. Sveriges
Finska Lärarförbund. Hemspråkslärarföreningen i Stockholm. Arkehiskopen, Sveriges dövas riksförbund. Synskadades riksförbund, SOSVUXRIKS. samordningskommitten för grekiska föräldraföreningar av tvåspråkiga klasser. Riksförhundet för finskspråkigt församlingsarbete i Sverige,
Hemspriiksliirarc i Lund. Rörelsefolkhögskolornas Intresseorganisation.
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intres~egrupper inom Alvdalen~ kommun. pcr~onalen pil rektorsexpeditio-

nen för invandrarundervisning i Botkyrka. LO-distriktet i Skåne, ett antal
lokala fin~ka föreningar och några lokala finska hirarförbund samt fr~m
enskilda personer.

I Allmänna synpunkter (SOll 1983:57)
Remis~instanserna

har en överviigande positiv grundton till betänkandet

som helhet. Flera remissinstanser framht11Ier dock bristen på konkreta
förslag och kostnadsheriikningar.
Mänga rcmissinstanser framhf11ler vikten av en bättre undervisning i
svenska som andraspräk och en b;ittre lärarutbildning pä omr{1det.
Enligt /iin.1sko/11iim11de11s i Stockholm.1 liin mening hade det varit värdefullt tim utredningen fört en diskussion om de inbyggda konflikter som
finns mellan samhiillets miil på utbildningsomrfulet och förviintade effekter
av de lagda förslagen i

skolan~

vardagsarhete.

/,iinssk11/11ti11111de11 i Örehro liln anser att det varit bättre om utredningen
begränsat antalet förslag och i stället formulerat ett konkret handlingsprogram som det funnits utsikt att genomföra inom rimlig tid.

RR\' och SAF är negativa till betänkandet

~om

grund för beslut.

I vissa frågor är remissopinionen n~1got splittrad. Detta gäller friimst
undervisningsspråkct på grundskolans högstadium och i gymnasieskolan.
Flertalet rcmissinstanser tillstyrker dock SKU:s försl<ig med vissa
nyanser.
Flera remissinstanser tar upp resursfrågorna.

SÖ anför att rätten till undervisning i och på hcmspritk för invandrarelever i svenska klasser ofta är dåligt tillgodosedd. särskilt för elever friin sma
spr[ikgrupper och med stort behov av studiehandledning på hcmspr[ik.
Med dagens system upplevs tidvis ett konkurrensförhållande mellan undervisning i hemspråk och studiehandledning - ju större behov av studiehandledning en elev har. desto mindre resurser blir över för undervisning i
hemspråket. Flertalet kommuner tillämpar dessutom den gamla tvåtimmarsschabloncn. vilket i m<lr1ga fall :ir helt otillräckligt. För att ge invandrarelevcrna mera likartade förutsiittningar att fa sina behov av hemspr{iksundervisning tillgodosedda anser SÖ att nuvarande statsbidragssystem bör
ses över i syfte att nil fram till en mera behovsinriktad fördelning inom nu
gällande kostnadsramar. SÖ är beredd att vid uppdrag genomföra en sådan
översyn.
P[i motsvarande sätt hör enligt SÖ en översyn ske av statshidragsbestiimmelser angående resurser till undervisningen i svenska som andraspriik. SÖ iir beredd att verkqiilla en översyn av slatsbidragsbestämmelscrna ocks~1 för undervisning i sven~ka som andraspriik.
SJ L framht11ler att förslagen är viil underbyggda men de ekonomiska
konsekvenserna av dem är svåra att överblicka. T. ex. kräver SK U :s
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förslag om interkulturell undervisning. inte minst på liiromedclsområdet.
stora ekonomiska och personella resurser för forskning och utveckling. en
genomgripande förändring av innehållet i lärarutbildning och fortbildning
och en mycket medveten utbildning av läromedelsproducenter.
RRV saknar en konsekvensanalys av vad de presenterade förslagen
medför för kostnader. Vidare saknas det försök till bedömning av effektiviteten av den invandrarundervisning som hittills genomförts. Förslag till
förändringar som kan medföra ökade kostnader bör enligt RRV anstå i
vilntan på bl. a. de kvalitetsinriktade utvärderingar som SK U själv föreslår.
Liinsskolnii11111den i Stockholms liin föreslår att det särskilda statsbidraget för hemspriiksundcrvisning m. m. blir föremål för översyn.
Bothrka kommun framhåller att de nuvarande statsbidragen för invandrarundervisning ger möjlighet att differentiera det statliga stödet. Utan en
sådan konstruktion skulle invandrartäta kommuner drabbas av betydande
merkostnader.

2 Aktiv tYåspråkighet i undervisningen

SKU föreslår att begreppet aktiv tvåspråkighet i undervisningen ges
innebörden funktionell tvilspråkighet. dvs. att man skall kunna
förstå två språk i tal och skrift och kunna leva och verka i två kulturer med
en naturlig funktionsfördelning mellan språken.
De nesta remissinstanser som uttalat sig i frågan tillstyrker SKU:s
förslag till precisering av innebörden aktiv tvåspråkighet. Några remissinstanser påpekar dock att termen inte får innebära en sänkt ambitionsnivå.
Länsskolnämndl'rna i Östergötlands och A1almiih11s liin samt Svenska
k11mm11nförh11ndct anser att SK U gjort en realistisk precisering av begreppet aktiv tvåspråkighet.
Länsskolniimnden i Stockholm.i· län menar att begreppet skulle innebära
ett principiellt accepterande av en omfattande möjlighet till undervisning i
hemspråksklasser. vilket är praktiskt möjligt för några få sprftk och kommuner. Nämnden förordar aktiv tvåspråkighet som grund för den framtida
planeringen av hemspråksundervisningen. Detta gör också liinsskolniimnden i Götehorgs och Boh11s län som anför att målet bör sättas så högt att

varje individ skall med hjälp av undervisningen nå den språkliga nivå som
motsvarar individens förmåga och strävan.
Några rcmissinstanser. bl.a. lii11sskol11iimndema i Södemwnlands och
Örehro /iin samt Uppsala k1111111111n päpekar att begreppet innebär en hög
ambitionsnivå. som inte kan uppnås under skoltiden.
J11f{oslal'iska rik,1fiirh1111det i !'frerige, l/emspräksliirarföreningen inom
Stockholms liins förlmndskrets m· S1·eriRl'S liirarförh1111d, ji11ska lärnre
ti//hiirandc Botkyrka lokala1·dclni11g inom S1·crigcs liirarfiirhund och hcmspråkslärare i /,1111d anser att m{1lsättningen inom undervisningen även i

fortsättningen bör vara aktiv tvåspråkighet.
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SKU förcsltir att skolan inriktas på att i samverkan med försko1an ge ekver med annat hemspråk iin wenska möjlighet att utveckla
funktionell tvåspråkighet.

SoS. SH'. liinsskolniimndcma i J1inkiiping.1, Bll'kinge och Skaraborgs
TCO. Stock-

lcin. ji'if'.l-kola-skolako111111i((L;11. Sl'l'11ska kom111t(f(f.lrh1111der.

holms. Siiderti'i(jc. Botkyrka. \'iistaäs. Örehro. l/aparanda och Norrkiipings kommuna instämmer i princip att en samlad syn och ökat samarhete
hehövs för insatserna i förskolan och skolan för harn med annat hemspråk
iin svenska.
SÖ anser att en skyldighet för kommunerna att anordna hemsprilksstöd
inom förskokverksamheten skulle underlätta den långsiktiga planeringen.
11'0/\ förordar en helhetssyn när det gäller atl bedöma de totala insatserna for hcrnspd1ksstöd både i förskolan och skolan och efterlyser gemensamma handlingslinjcr för socialnämnd och skolstyrelse i kommunen. Enligt IPOK:s mening hör kommunen kunna disponera resurser enligt egna
prioriteringar.

3 Rätten till hemspråksundervisning och benämningen på det språk
undervisningen avser
SKU anser att regeringen bör utfärda förtydligande rikt-

! i nj er beträffande rätten till hemspråksundervisning m.m. till stöd for
kommunerna.
Samtliga remissinst<rnser som tagit upp frågan iir positiva till SKU :s
förslag. SoS och SÖ anser att riktlinjerna även bör omfatta förskolan.
!frcnska komm1utforh11nJN anser att den centrala styrningen bör ske i
form av mål och riktlinjer samt ramar.
SKU anser att rätten till hemspråksundervisning skall vara
knuten till det språk som iir ett levande inslag i barnets hemmiljö.
Några remissinstanser efterlyser klarare preciseringar av innebörden i
"ett levande inslag i barnets miljö".

SoS. SÖ. SIV. län.1·skolniim11de11 i Stockholms /iin, Södertii!ic och Botkyrka kommuner förordar den definition som föreslagits av utredningen om
språkminoriteter i förskolan i betänkandet (SOU 1982:43) Språk- och kulturstöd för invandrar- och minoritetsbarn i förskoleäldern. dvs. ''barnets
dagliga umgängesspr<lk i hemmet".
J11gosla1·iska rik.1fiirh11ndet i S1·erige anser att barn frin hlandade äktensk<ip skall rn Hisa den ena förälderns modersmål oavsett om detta är ett
språk som används i hemmet eller inte.
RFFS anser att även om föräldrarna har annat spr~1k än svenska som
modersmål men inte brukat detta i umgiinget med barnet bör barnet fä rätt
att delta i hemspråksundervisningen. om föräldern st1 önskar.
SKU anser att samlingsb.:niimningen hemspråk bör anviindas
iivcn fortsättningsvis. I alla sammanhang där det är möjligt bör man tklck
anviinda språkets namn som enda beniimning.
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Flertalet remissinstanser är positiva till SKU :s förslag. Manga framhilllcr att termen hemspråk är väl etablerad.
Liinsskolniimnden i \'iistma11/a11d.1· Ian framhåller att ~präkcts namn i
stället för benämningen hemspråk kan skapa distinktionssvårigheter, t.ex.
tyska som tillval - tyska som hcmspr:1k.
Grl'/..isko rik.1fiirh11nd<'t. J11go.1/m·iska riksf("irh1111det i Si·crigl'. 1itrkiska
rib:fiirlmndet i .frerige och många lukala .finska fhreningar förordar benämningen modersm[il i stället för hemspråk.
SKU:s förslag att riittcn till hemspr:'tksundervisning hcgränsas till
att giilla endast c t t språk för varje elev tillstyrks av de flesta remissinstanscr som tagit upp fragan.
Nägra Ji1rskarc l'id hiigs/..o/orna anser att förslaget bör avvisas och att
frågan yttc::rligare hör utredas. Forskarna föreshir en omfattande försöksverksamhet som bngre fram bör utvi1rderas. Av detta skiil bör nuvarande
bestämmelser snarast liberaliseras.
SKU:s förslag att en elev som deltar i hcmspr[1ksundervisning skall ha
fortsatt rätt till undervisningen vid förändringar i f::i milj ens samm ansättning stöds av de remissinstanscr som uttalat sig i frilgan.
SK U :s förslag att adoptiv ha rn som har hehov därav skall ha rätt till
undervisning i hcmsprt1k även efter en ''intrnduktionsperiod" i den svenska skolan har tagits upp av ett fatal remissinstanser. som är positiva till
SKU:s förslag.

4 Åtgärder inom grundskolan
SK U foresliir att försöks v c r k sam het c 11 med. sammansatta klasser
och hemsprf1ksklasscr på I ii g- och m c 11a11 stadiet upphör och att
s~idana klasser for anordnas genom jiimkning av timpla11erna. SK U förcslitr
ocksit att förhercdl!hcklasser alltjiimt skall fä anordnas.
Förslaget tillstyrks i princip av alla remissinstanser. Några rcmissinstanscr framför dock vissa synpunkter.
RFFS föresli!r att man i lag bestiimmer minimiförutsättningarna för
inrättandet av t våspdikiga klasser.
SK U föresbr att hemspråksklasserna i fortsättningen benämns tv ils p rak i g a klasser.
De flesta remissinstanscr som tagit upp fri1gan tillstyrker förslaget.
SoS framhåller vikten av en enhetlig beteckning i förskolan och skolan.
SoS anser att beteckningen "hemspräksgrupp" resp. "klass·· iir att föredra. eftersom "tv[(sprf1kig" snarast för tankarna till en grupp eller klass
summansatt av barn från tv~t spr[ikgrupper.
J11g11slm·isk11 ribf/irh1111der i Si·aige förordar hcniimningen modersmftlsklasser.
SKU föresHir att det huvudsakliga undervisninpspraket på
grund~ k 11 lans h ii g stadium skall vara svenska med tvii undantag,
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niimligen för elever som kommit till Sverige sent under skolpliktsåldern
och för elever med särskilda behov i övrigt.
Flertalet av de remissinstanser som yttrat sig är i princip positiva till
SK U :s förslag, bl.a. UJJÄ, SÖ. länsskolniimndema i Stockholms. Uppsala, Siidcrmanlands, Österi::iitlands, Jiinkiipings, Skaraborgs, Örehro och
Norrbottens län, S1·e11ska ko11111111nförb1111det. La11dsting.~flirb1111di:t,
SACOISR, Götcbort;s. Botkyrka. Giil'ie, Luleå och Falu kommuner samt
rektorskonfcren.1·en i Stockholm. SÖ förordar dock en mindre skarp övergång till svt:nska som undervisningsspråk och kan tänka sig viss undervisning på finska och andra språk i vissa moment eller visst ämne för en bättre
kunskapsinhämtning. Begrepp och företeelser skall ges på båda språken.
Liinsskolnämndcn i Stockholms län och Gäl'ie kommun anser att undantag
bör göras för finskspråkiga elever.
SoS, RHS, OlofHröms kommun, Finlandssvenskars rik.1:f('irb11nd i S1·erige. Jugoslaviska rik.~(iirbu11d1·t i Si•crige, RFFS och lokala.finska.fi"ireningar anser att det även på högstadiet bör finna~ tviispråkiga klasser.
Giiteborp kommun vill ha utrymme for tvåspråkiga klasser efter lokal
bedömning. Botkyrka kommun vill fortsätta försöksverksamheten med en
modifierad form av finska hemspråksklasser på högstadiet.
SIV anser att i vissa områden och för ett fåtal språk - främst finska bör det finnas möjlighet för kommunerna att hålla samman hemspråksklas-

serna från mellanstadiet och låta en del av undervisningen ske på hemspråket.
Länsskolniimnden i Blekinge liin och Turkiska rik.lfiirbundet i S1•erige
förordar att kommuner med tillräckligt elevunderlag skall kunna anordna
försöksverksamhet med hemspråks- och sammansatta klasser. Liknande
synpunkter framförs av Stockholms kommun.
Liin.ukolnämndcn i Göteborgs och Bohus liin anser att eleverna bör
beredas möjlighet att få undervisning på sitt hemspråk i olika ämnen även
på högstadiet. om tillräckligt mfmga elever i kommunen kommer från
samma ursprungsland.
IPOK framför att i praktiken är möjligheterna mycket små att inom
ramen för befintliga resurser anordna undervisning på olika språk på
högstadiet och i gymnasieskolan, eftersom detta kräver tillgång pil tvåspråkiga ämneslärare eller kombinerade lärarinsatser.
Turkiska riksförbundet i S1·eriRe anser att SKU:s förslag att användning
av ett annat språk än svenska som undervisningspråk på högstadiet skall
kunna bli möjligt för elever med särskilda behov är mycket diffust och
måste noggrant definieras.
SKU föreslår att elever i sammansatt klass och tvåspråkig klass skall i
möjligaste mån fä behå 11 a sina kam r ale r vid uppflyttning till årskurs
7. 8 och 9.
De remissinstanser som yttrat sig i frågan är i ston sett för samman41

RiksJagt'll 198./185. I mm/. Nr /00. Bilaga JO

Prop. 1984/85: 100

Bilaga 10

Utbildningsdepartementet

642

hållna klasser. Nt1gra instanser pätalar risken för segregering och för litet
kontakt med svenska elever.
Rcktorskonfi•rensen i Stockholm anser att förslaget skulle få förödande
konsekvenser för integrationen, framför allt i invandrartäta områden.
SKU föreslår att hcmspråksundervisningen även i fortsättning·
en skall vara fri vi 11 i g för eleven.
Endast ett fåtal remissinstanser har yttrat sig i frägan och dessa ~ir
splittrade. Länsskolnämnderna i Stockholms. Uppsala. Siiderman/ands
samt Göteborgs och Bohus län. Viisterås och Giitcborgs kommuner samt
Finland.1·s1·enskars riksfiirhund i S1·erigl' anser att hemspråksundervisningen skall vara frivillig.
Liinsskolnämnden i Södermanlands län påtalar att för många elever och
föräldrar är gränsdragningen mellan hemsprt1ksundervisning och studiehandledning svår att förstå. vilket motiverar att båda formerna bör behandlas likartat.
TCO och Kristiamtads kommun anser att man hör överväga att införa
obligatorisk hemspråksundervisning.
Grekiska rik~forbundet, RFFS. Hemspråkslärmfiireningen i Stockholm
och personalen på rektorsexpeditionen får invandramndcrl'i.rningen i Botkyrka anser att undervisningen skall vara obligatorisk med dispensmöjligheter. Även Si·enska Tornedalingars rik.1förh11nd anser att undervisningen
skall vara obligatorisk.
SK U föreslår att hemspråksundervisningen skall kunna förläggas utanfö r den schemalagda undervisningen.
Förslaget tillstyrks av de flesta remissinstanser som yttrat sig på denna
punkt. Flera remissinstanser framhåller dock att detta bör erbjudas som
flexibelt alternativ och avgöras efter lokala förutsättningar och behov.
Vidare framhålls praktiska begränsningar såsom resurser och lärarnas
tjänstgöring.
Liinsskolnämnden i Götehorgs och Bohus liin. Grekiska rik.lförhundet.
Turkiska riksfiirhundet i Si·erige. Stockholms, Giil'le och Norrköpings
kommuner samt l'issa hemspråkslärarföreningar förordar undervisning
inom ordinarie skoldag.
SKU föreslar vidare att studiehandledning på hemspråk obligatoriskt skall anordnas för en elev som behöver det.
Nästan alla remissinstanser är positiva till SKU:s förslag. SÖ menar att
en obligatorisk undervisning måste bedrivas inom ramen för elevens ordinarie timplan.
Många remissinstanser framhåller vikten av goda kunskaper i det
svenska språket och anser att undervisningen i svenska som andraspråk hör ges ökad betydelse i den svenska skolan. Åtskilliga remissinstanser framför krav på kvalitetshöjning. Några remissinstanser anser också
att SKU behandlat problemet med undervisning i svenska som andraspråk
alltför knapphändigt.
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5 A.tgärder inom gymnasieskolan
Frågan om hemspråksundervisningen även i fortsiittningen skall vara
frivillig för eleverna i gymnasieskolan har i allmänhet inte kommenterats
av remissinstanserna.
SKL' föreslår att hemspråksundervisningen skall kunna för-

hi g g a s u t a n f ö r d e n s c h c m a I a g d a u n d e r v i s n i n g c n.
I princip intar rcmissinstanscrna samma ståndpunkt i denna fråga för

både grundskolan och gymnasieskolan. För gymnasie~kolans del tillstyrker dock läns.1kolniim11den i Uppsala län och Stockholms kommun.
De remissinstanser som kommenterat SK U: s förslag att studiehandl ed ni n g på hemspråket obligatoriskt skall anordnas för elev som
behöver det är principiellt positiva.
SK U föreslår att det huvudsakliga undervisnings språk c t i gymnasieskolan skall vara svenska men att annat undervisningspråk undantagsvis skall kunna förekomma för elever som inte har någon niimnvärd grundskoh:utbildning i Sverige eller kommit in i gymnasieskolan under studiegangen.
SKU:s förslag tillstyrks av hl.a. UHÄ, /iinsskolnämnderna i Uppsala,
Östergiitlands. Skarahorgs och Örehro län, Sl'(:nska kommwtf'örhundet.
Landsting5förbundct. SACOISR, Stockholms. Götehorgs och Norrköpings kommuner.
Enligt JPOK:.1· mening bör det inte finnas hinder för att även i andra fall
än vad SKU föreslagit ge undervisning p~1 elevernas modersmttl. under
förutsiittning att sådan undervisning iir likvärdig med den svenskspråkiga
undervisningen i motsvarande skolform.
SKU föreslår att SÖ får i uppdrag att undersöka förutsättningarna för att
yrkesinrikta hemspråksundervisningen pä lämpliga studievägar och utfärda de riktlinjer som kan behövas för en sådan yrkesinriktning.
Positiva till en yrkesinriktning av hemspråksundervisningen är bl. a.
SIV. liinsskolniim11derna i Srockholms. Uppsala, Skarahorgs och Örchro
län, RHS, Götchorgs, Gävle och Lull'll kommuner. SÖ anser att det är ett
intressant förslag som går i samma riktning som SÖ:s policy.
Några remissinstanser, bl. a. UHÄ. AMS. SCB. lä11ssko/11iimnderna i
Bll'kinRe och Malmöhus liin, LO. RHS, Srocklwlms kommun och Turkiska
rik.\:fårh1111dc1 i S1·erige. stöder SK U: s förslag att invamlrarclevernas st ud i c- och syssehättningssituation i och efter gymnasieskolan
följs upp och ut värd c ras.
Även övergången m e 11 an o I i k a sko I former bör enligt några
rcmissinstanser. bl. a. UHÄ. SCB. länsskolniimnden i Malmöhus län, LO
och RHS. uppmärksammas med hänsyn till invandrarelevernas särskilda
hehov.
SKU föreslår att vid den fortsatta uppföljningen av gymnasieurredningcns förslag bör möjligheterna att byta ut B- och C-språk mot hemsprit k övervägas.
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De remissinstanser som uttalat sig i frågan är positiva till förslaget. SIV
fön::slar att svenska som andraspråk i vissa fall bör kunna hytas ut mot Boch C-språk. SÖ. lä11sskulniim11de11 i Skarahorgs liin. Stockholms och
U11p.rnla kommuner föreslår att invandrarelever ska kunna läsa engelska
som C-språk.
Liinsskolnämndcn i Stockholms län föreslår att regeringen överväger
möjligheten att anpas'.'>a ämnet ~ven~ k a ~om an cl rasp r [1 k i gymnasieskolan till de regler som gäller för grundskolan. Ämnet bör ge allmän
behörighet till högskolestudier. Liknande synpunkter framförs av Stockholms kommun.
Lä11sskol11iim11dcrna i Skarahorgs och Örehro län betonar vikten av att
i\tgärdcr snarast vidtas för att förbättra undervisningen i svenska för elever
med annat hemspråk än svenska. Även LO påpekar att en viktig förutsättning för att kunna välja gymnasieutbildning efter eget önskemål är goda
kunskaper i svenska.
Några remissinstanscr. bl. a. SIV, länsskol11ii11111derna i Giitehor1;s och
Bohus samt Malmöhus län. Stockholms. Uppsala och Botkyrka kommuner, har synpunkter på introduktions- och sommarkurserna.
Bl. a. framhiills att dessa borde kunna utvecklas mer och kunna användas
som kontinuerligt och parallellt stöd till ordinarie undervisning. Vidare
framhålls att introduktionskursen bör utvärderas grundligt.
SK U :s förslag att i läroplanen för gymnasieskolan införa en samrådsfö res k ri ft med lokala invandrarorganisationer, berörda föräldrar och
elever angående organisationen av hemspråksundervisning och studiehandledning på hemspråk tillstyrks av /änsskolnämnden i Skarahorgs län
och Stockholms kommun.
Ltinsskolniimnden i Örehro län anser det självklart med samråd enligt
SKU:s förslag. Nämnden anser det därför inte nödvändigt att en särskild
föreskrift om sådant samråd skall införas i läroplanen för gymnasieskolan.

6 Särskilda åtgärder för finskspråkiga elever i ungdomsskolan
Få remissinstanser, med undantag för de finska. har tagit upp frågan om
en särställning för den finskspråkiga gruppen ur en mer principiell synvinkel. Flertalet ställer sig positiva till SKU:s förslag om särskilda åtgärder
för finskspråkiga elever.
1111-:oslal'iska rik.1:förhundet i Si·eri{:e. Turkiska rik.~fi_irbundet i Si·eriRC
och Grekiska rik.~fårbundet anser att alla barn i Sverige bör ha rätt till
likvärdig utbildning oavsett grupptillhörighet.
RFFS tillstyrker utredningens förslag, men beklagar att frågan om en
särställning för finska språket inte mera ingående utretts. Vidare anser
RFFS att riksdagen bör lagstadga om minoritetsskydd för finska språket.
SKU föreslår att SÖ får i uppdrag att skyndsamt överväga de närmare
förutsättningarna för att anordna pedagogiska utvecklingsen-
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heter i kommuner med stort antal finskspråkiga elever enligt de riktlinjer
SKU angett.
förslaget tillstyrks av de flesta remissinstanser som yttrat sig i frågan.
Ofta understryks i yttrandena att verksamheten bör omfatta alla elever
eller komma också andra språkgrupper till godo och att kraven pt1 färdigheter i svenska inte får sättas lägre för finskspråkiga elever än för andra
invandrarelever.
SoS anser att också förskoleverksamheten skall innefattas i utvecklingscnheterna.
Lii11.1skol11iim11dc11 i Östergiitlands liin ser vissa fördelar med resurskoncentration. men förordar tvåspråkiga klasser i en allmän skoh:nhet med
också svenska elever för att undvika segregation.
Liinssko/11iim11dcm11 i Stockholms, Götchort,:s och Bohus samt Norrbottens /iin, Stocklzo/ms, Södertii(ie, Botkyrka och Haparanda kommuner har
synpunkter på förliiggningen av utvecklingsenhetcrna.
RFFS framför att man sed<m länge ansett sådana utvecklings..:nheter
nödvilndiga och understryker vikten av att riksdagen beviljar medel för att
starta utvecklingsenhcterna.
Uinsskolniimnden i Södermanlands liin avstyrker med hänsyn till långsiktiga konsekvenser bl. a. för den sammanhållna skolan och krav från
andra språkgrupper. Däremot ser nämnden inga hinder för speciella insatser för tornedalsfinskan i Haparanda. då situationen där inte går att jämföra med situationen i de invandrartäta områdena i Stockholm och Göteborg.
SACOISR och Giitehorgs kommun avstår från att ta ställning, då man
anser att förslaget är för vagt, bl. a. vad gäller resurser.
SKU föreslår att finskspr[1kig gymnasial utbildning får anordnas på orter där underlag finns för sildan utbildning för elever som inte har
svensk grundskoleutbildning eller kommit in i grundskolan så sent att de
har svårigheter att tillgodogöra sig gymnasial utbildning med svenska som
undervisningsspråk.
Förslaget tillstyrks av de flesta rernissinstanser som yttrat sig. ibland
med vissa nyanseringar. SÖ anför att utbildningen bör bygga pa en individuell bedömning av elevens totala situation och förutsättningar.
Liinsskolniimnden i Stockholms liin konstaterar att förutsättningar för
att anordna finskspråkig gymnasial utbildning f.n. inte föreligger i någon
större omfattning. Nämnden pekar på svag rekrytering till verksamheten i
Stockholm.
Restriktivitet förordas av några remissinstanser med hänsyn till andra
invandrargrupper.
SIV, RllS och lokala finska .f{'ireningar vill ha möjligheter att anordna
finskspräkig gymnasieutbildning utan förbehåll.
Frågan om utbytestjänstgöring stöds av några remissinstanser.
bl. a. SÖ. Luleä och Pajala ko111111111u'r som yttrat sig i frågan. Stockholms
kommun anser att frågan bör utredas på central nivå och Finland.1·s1·ensk11
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rik.1fiirlm11det i Sveri>:e anser att uthytet hör omfatta ocksi1 det finlandssvenska skolsystemet.
SKU:s förslag att fin Ian d s svenskabarn far rätt att deltaga i undervisning i finska för att behålla och utveckla sina eventuella kunskaper i
finska har tagits upp av ett fåtal remissinstanser. De flesta instanser till-

styrker. bl. a. SÖ, länsskolnämnden i Stockholms län. Stockholms kom1111111. Finland.1·s1·e11sku riksji"irl>1111det i S1·erigc, RFFS samt lokala .finska
.fi!re11i11gar. Nilgra remissinstanser understryker att det skall röra sig om
etablerade kunskaper för att eleven skall fa rätt att deltaga i undervisningen. Flera finska remissinstanser framhåller att rätten skall giilla även om
eleven inte har tidigare kunskaper i finska.
Statskontorl'I avstyrker med hänvisning till att det skulle röra sig om
undervisning i finska som andraspråk. vilket skulle ställa andra pedagogiska krav än hemspräksundervisning.

7 Åtgärder för handikappade elever i ungdomsskolan

Remissinstanserna är positiva till SKU:s förslag vad gäller handikappade elever.
Länsskolnämnderna i Blekinge. Skaraborgs och Örebro län samt starens handikappråd framhåller vikten av att utnyttja planeringsberedningarna och de särskilda resurser som tilldelas länsskolnämnderna for stöd åt
handikappade invandrarelever.
SIL framhåller att eftersom synen på handikappade är kulturellt betingad fordras en rejäl information till invandrarbarnens föräldrar om den
svenska handikappolitiken. Liknande synpunkter framförs av HCK.

8 Åtgärder för samiska, tornedalstinska och zigenska elever

Samefrågorna har behandlats huvudsakligen av de direkt berörda
instanserna. vilka ansluter sig till SK U :s förslag.
Vissa instanser har också tagit upp frågan om rätten till hemspråksundervisning i samiska t.cx. sameskolstyrelsen, Svenska samernas rik.lfdrlmml och Sameätnam. vilka framhåller att rätten till hemspråksundervisning skall tillkomma alla samer oberoende av om språket används i hemmet eller ej.
SKU :s förslag vad gäller torn cd a Is finska elever tillstyrks allmänt
av liinsskolnämnderna i Södermanlands, Malmöhus, Göteborgs och Bo/lus, Örebro. 'v'iistmanlands och Norrbotten.i· län.
SKU:s uppfattning att tornedalsfinskan bör få ett uttalat stöd från statsmakterna delas av SoS, Pajala och Kiruna kommuner. Pajala. Kiruna och
Haparanda kammuner instämmer i att tornedalsfinskan inte bör betraktas
som ett från standardfinskan fristående spritk.
S1·cnska Tornedalingars rik.~(örbund är positivt till förslagen men vill
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tillägga att en ohligatorisk hemspråksundervisning skulle höja tornedalsfinskans status. Riksförbundet vill att finskan blir ett B-språk i gymnasiet
och att det järnsbils med C-språk vid ansökan till högskolan.
SKU:s förslag att regeringen vid tilldelningen av medel för hemspråksutbildningen anger utbildning av zigenska hemsprf1kshirare som ett prioriterat område och att SIV får i uppdrag att i samråd med SÖ. SoS och lJ HA
utarbeta material om den zigenska kulturen i olika länder tillstyrks i huvudsak av de remissinstanser som behandlat förslagen.

9 Åtgärder inom kommunal vuxenutbildning

SKU:s förslag att ett förtydligande görs i fråga om rätten till hemspråks undervisning inom komvux och andra former av vuxenutbildning tillstyrks av bl. a. hi11sskol11ä11111dcrna i Malmiihus och Skarahorgs /iin
samt Stockholms kommun. lii11sskol11lin111de11 i lvlalmv/111s liin anser dock
att den formulering som SKU föreslagit är vag och all det är tveksamt om
det åsyftade förtydligandet uppnas.
SÖ anför att vad gäller försöks verksamheten med grundskol- och yrkesinriktade kurser på invandrarspråk är kravet på att invandraren skall ha
kursens språk som sitt modersmål motiverat. Däremot kan vad gäller
rätten att delta i kurs i hemspråk på etapp I-nivån kravet att hemspråket
skall vara deltagarnas modersmål synas snävt.
SIV instämmer i att undervisning när det är praktiskt möjligt bör bedrivas på ··det språk som den vuxne invandraren kan ta emot undervisning
pf1". Det är särskilt angeläget inom grundvux.
Rektorskonferensen i Stockholm anser att informationen bör utformas så
att det klart framgår att hemspråksundervisningcn inom komvux avser
undervisning i hemspråk, medan hemspråksundervisningen inom grundvux avser undervisning på hemspråket.
SKU:s förslag, att yrkesinriktad uthildning på finska inom
komvux får anordnas reguljärt under vissa förutsättningar på orter där
underlag finns för sådan utbildning tillstyrks i princip av de flesta remissinstanser som yttrat sig i frågan. bl. a. lii11sskolnäm11derna i Jdnköpings och
Afa/möhus liin. SACO/SR, Gö1cborg.1, Örebro och Haparanda kommuner.
Flera instanser anser att parallellt bör undervisning i svenska som andrasrråk hedrivas.
SoS anser att samma regler bör gälla för komvux som för gymnasieskolan.
SJ\' anser att yrkesinriktad utbildning bör fä anordnas reguljärt inte bara
på finska utan även på andra språk om kommunen har resurser härför.
Även Wnsskolnämnden i Skaraborgs liin. Stockholm.1· kommun och rek1orsko11fere11se11 i Stockholm anser att yrkesinriktad utbildning bör organiseras även på andra invandrarspråk.
Länsskolnämndcn i Stockholms liin anser att etapp i och !I i komvux bör
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kunna ges på finska. RFFS och 1·is.rn lokala .finska ./iJrcninwir vill att även
teoretiska ämnen skall få läsas på finska.
Liinsskolnämndcn i Östcrgutla11d.1· län ser en stor fara i att förmedla
yrkesutbildning på hemspråk. eftersom man behöver kunskaper i svenska
för att klara ett arbete.
SKU:s förslag att ungdomsanalfabetism bland flyktingar
och invandrare uppmärksammas läroplans- och utvecklingsarbete
tillstyrks överlag i allmänna ordalag.
SÖ avstår från att ta ställning till vad mån s~irskilt läroplansarbete
behövs eftersom grundvux redan nu tillater invandrare att delta fr.o.m. 16

år.
JO Interkulturell undervisning för en gemensam framtid
SKU:s förslag om interkulturell undervisning stöds av flertalet remissinstanscr, som yttrat sig i fragan. Några instanser påtalar brist på konkreta
förslag till åtgärder. UHÄ. som framhåller de interkulturella aspekterna i
vissa ämnen. menar att det är viktigast att eleverna görs uppmärksamma
på sitt deltagande i interkulturella processer, där attityder och värderingar
möts och påverkas.
SJ\' anser att kulturkunskap bör införas som ämne på alla skolstadier
(försöksverksamhet) och att lokalt utvecklingsarbete bör initieras vad gäller arbete med invandrarkunskap eller interkulturell undervisning.
Sratskontorct finner att SKU redovisat starka skäl för bl.a. införande av
ett interkulturellt perspektiv i all undervisning. men anser att förslag som
kräver ökade resurser kan realiseras först i ett längre tidsperspektiv.
Länsskolnämnden i Götehorg.1· och Bohuslän uttalar tveksamhet till ett
riksdagsuttalande på SKU:s underlag. Även länsskolnämndcn i Malmöhu.1·
liin är tveksam till lämpligheten av ett uttalande. men stöder förslaget om
interkulturell undervisning inom disponibla resurser.
Statens kulturråd stöder SKU:s förslag och framhåller att övergången
till ett mångkulturellt samhälle får konsekvenser också för majoritetsbefolkningen. Interkulturell undervisning skall därför gälla alla.

11 Samverkan med invandrarnas ursprungsländer och andra mottagarländer
SK U föreslår bl. a. att samarbetet med invandrarnas ursprungsländer
fortsätter och ytterligare utvecklas inom områden som bedöms angelägna.
Ett 20-tal remissinstanscr har yttrat sig. varav flertalet är positiva.
SÖ framhåller vikten av samverkan för att upprätthålla hemspråkslärarnas språkliga och kulturella kompetens och för läromedelsförsörjningen.
Turkiska riksförbundet i Sverige stöder SKU:s förslag med förbehåll att
samverkan begränsas till läromedel, periodiska föreläsarbesök och lärarfortbildning i Turkiet.
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RFFS framhåller särskilt behovet av samverkan vad giiller läromedel,
lärarfortbildning och återflyttningsfrågor.
Ungerska rik.~{i)rhundct anser att samverkan med ursprungslandet bör
ske pil central nivä i samverkan mellan centrala ämbetsverk och riksorganisationer.

12 Planering och sam\'erkan för framtida im·andrar- och minoritctsundervisning

Flertalet remissinstanscr som yttrat sig över denna punkt iir positiva till
förslagen och många framhåller särskilt vikten av en enhetlig syn på
hemspråksutvecklingen inom barnomsorg och skola och av samplan1.:rade
insatser efter gemensamma handlingslinjer. Bl.a. Swckholms kommun
påpekar att om socialnämnderna satsar på enspråkiga daghemsgrupper så
krävs en annan planering för barnets fortsatta skolgång än om det vistats i
blandad eller svensk grupp med begränsad hemspråksträning. Några remissinstanscr menar att barnen bör m ett första språkstöd i svenska i
förskolan. Några instanser framhåller att hemspråksinsatser i förskolan
kan minska behovet i grundskolan.
SKU föreslår att frågan om försök vis registrering av barn i
förs ko I e å 1de rn med annat hemspråk än svenska övervägs.
SoS, UHÄ. SÖ. liinsskolniimndema i Malmöhus och Skaraborgs län,
sameskolstyrelscn, statens ungdomsråd, TCU, Stockholms och Ciiiteborgs
kommuner, Grekiska rik.lfiirbundet, RFFS. Ungerska rik.~förbundct och
Sveriges finska /iirarfiirbund är i princip positiva till utredningens förslag.
SoS anser att det kan bidra till att ge kommunerna det underlag som
behövs för en långsiktig planering av hemspråksverksamheten. En individuell planering för varje invandrarbarn bör göras i samråd mellan föräldrar
och berörda organ. Diskussion kring frågan om språkregistrering vid barnavårdscentralerna pågår inom SoS och med externa experter.
Statskontoret pekar på sekretessproblem i samband med upprättande av
register över hemspråk och föreslår ett frivilligt uppgiftslämnande centralt.
Även RFFS anför att registrering bör vara frivillig.
Länsskolniimnden i Örebro liin och Falu kommun avstyrker förslaget.
SK U föreslår att behovet av en fortlöpande år I i g statistisk redovis ni n gav invandrarundervisningen uppmärksammas.
SÖ, liinssko/niimndema i Stockholms. Ciötehorgs och Bohus. Malmöhus och Skaraborgs län, Stockholms, Södertälje och Norrkiipings kommuner påpekar behovet av en årlig statistisk redovisning.
SCB har förståelse för behovet av en årlig redovisning, men saknar f.n.
resurser för undersökningar varje år.
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13 Läromedel för språklig och kulturell mångfald (kap.13.13 och
SOU 1983:58 Kunskap för gemenskap~
SKU föresl[ir att det inrättas en rikscentral för invandrar- och
minoritets I ii rom ed el (RPH-MINV) som hör omfatta alla stadier och
utbildningsformcr från förskolan till vuxcnuthildningen. SIL bör vara central myndighet. Centralen föreslås förläggas till Stockholmsområdet.
Många remissinstanser tillstyrker att RPH-MINV inri-ittas.
Statsknntoret och RR\:' avstyrker förslaget. St11t.1kontoret förordar att
verksamheten också fortsättningsvis bedrivs inom ramen för SIL. lämpligen som en särskild enhet, budgetmiissigt atskild från SIL:s övriga verksamhet. RRV framhfiller att SKU inte har pfivisat brister i SIL:s siitt att
sköta sitt ansvarsområde och att det därför inte finns någon anledning att
bygga upp en ny organisation.
Många remissinstanser understryker behovet av medel och vikten av
ordentliga kostnadsheräkningar.

14 Personalutbildning
SKU föreslår att interkulturell undervisning förs in som moment i all utbildning av personal för skolan och att befattningsutbildning på
olika nivåer anordnas för personalkategorier med särskilt ansvar att främja
interkulturell undervisning.
De rcmissinstanser som uttalat sig i frågan är positiva till förslaget.
SI\/ framhåller att en generösare meritvärdering av utländska lärarexamina kan bidra till att invandrade lärare i högre grad kan undervisa också
svenska elever i den svenska skolan. Detta vore ett naturligt sätt att öka
kulturkunskapen i skolan.
SKU:s förslag att en översyn av hemspråkslärarutbildn ingen och den s är sk i 1d a k I as s 1ära rutbild ni n gen snarast
kommer till stånd, där förutsättningarna för en gemensam utbildningsväg
övervägs, stöds i princip av de remissinstanser som uttalat sig i frågan.
Lii11sskv/11iim11derna i Skaraborgs och Örebro län menar att behovet av
hemspråkslärare för de små invandrargrupperna inte täcks av nuvarande
eller tillkommande utbildningar. Här borde länsskolnämnderna ges ett
ansvar för att lösa rekrytering och organisation, så att likvärdig utbildningsstandard kan uppnås i hela landet. TCO och S1·eriges finska lärar.forhund anser att hemspråkslärarutbildningen bör förlängas. RFFS hävdar att
åtminstone hälften av de finskspråkiga lärarnas teon:tiska utbildning bör
ges på finska.
SKU:s förslag att i samband med en översyn av berörda utbildningar
särskilt uppmärksamma förutsättningarna för att införa spe c i a 1p edag o g is k a moment och syo och att behovet av kompletterande utbildning för obehöriga hemspråkslärare uppmiirksammas stöds av
de flesta remissinstanserna, som uttalat sig i frägan.
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SACO!SR anser att man i stället för att komplenera hemspri!ksbrarutbildningcn med specialpedagogiska inslag bör ge lärarna i svenska och
moderna språk en påbyggnadsuthildning i att undervisa i svem•ka som
andraspråk. !Xirigenom skulle enligt SA.CO/SR en stor del av behovet av
spccialpc<lagogiska inslag falla bort. Vidare anser SAC:O/SR att i stiillet för
SKU:s förslag bör syn-funktionärerna ges en kompletterande utbildning
om invandrarclevernas behov och förutsättningar.
SK U anser att behovet av utbildning i en ge 1ska för hems p r t1 k s I tirare och av ökad beredskap för liirare i engelska bör uppmärksamma~.
Endast ett fåtal remissinstanser har uttalat sig i frågan. Samtliga stöder
SKU:s förslag.
SKU föreslår att beniimningen svenska som friimmande spräk byts ut
mot svenska som andraspråk. SKU understryker tiven nödvändigheten av att undervisningen i svenska som andraspråk forbiittras.
Endast ett fåtal remissinstanser har tagit upp friigan om benämningen.
Av dessa tillstyrker fle11alct benämningen "svenska som andraspriik".
Det stora flertalet remissinstanser framhåller dock vikten av en bättre
undervisning i svenska som andraspråk.
SK U föreslår bl.a. att regeringen tar initiativ till överläggningar med
grekiska staten angående förutsättningarna för den fortsatta verksamheten
med r c se lärare anknutna till Grekiska institutet.
SÖ stöder förslaget. Även SACO!SR är positiv till förslaget. men framhåller att dessa lärare bör komplettera och inte ersätta svenska hirare.
Stockholms kommun förutsätter att. i den mån förslagen angaende de
grekiska reselärarna skall genomföras. verksamheten noga regleras och att
full klarhet råder i kommunerna om verksamhetens syfte.
U HÄ är helt avvisande till rekrytering av lärare fran ursprungsländerna
och är likaså tveksam till att upprätthålla kulturkompetens med hjälp av
"kulturella resurspersoner".
Stockholms kommun avvisar förslaget.
Jugoslal'iska riksförhundet i S1·erige anser att i stället för att anställa
okvalificerade hemsprf1kslärare bör möjligheter ges att rekrytera lärare
från Jugoslavien.
Turkiska rik.~/i'irbundct i S1·erige är emot en rekrytering av liirare från
Turkiet. med motiveringen att turkiska barns utbildning i Sverige bäst
bedrivs av tvåspråkiga turkiska lärare som länge levt och verkat i Sverige
och är förtrogna i båda kulturernas särart.
Ungerska riksfiirh1111det anser inte att rekrytering av lärare eller kulturella resurspersoner från ursprungsländerna är önskvärd.
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Bilaga 10.9

Fiirslag till reviderade timplaner för E-Iinjen
:\ormaltimplan
Amnc

Ak 1

Åk 2

Svenska
Engebka
B-sprak!C-sprak

3
3

3+0,5

C-~präk

3/4
4'

3
1

3'
3'
2

Historia
Rcligionskunskap
Psykologi

Åk3
2+1
2+ 113'
3'

2.5

2
2

Matematik
Naturkunskap

5
4'

3'

30

Företagsekonomi
Administration
Ekonomiskt spccialiimnc
Rättskunskap
Arbetsmetodik
Maskinskrivning
Stenografi
Idrott
Timme till förfogande

4

t)

Summa

Ak2 Ak3

3
3

3-t-0.5
3
3'
3'

3/4
4'

1

2.,. 1'
2+ 113'
33

4
2.5
3'

5
4

3

2

6

2/0
2
3'

2

2

6

6
0'1
2

2

3

3

2

3

3

3'
2

3'
2

32

33

I
31

3

2
3'

Socialkunskap

1

Åkl

2
2

3

Samhiill~kunskap

Alternativ timplan

3
I

2

2

31

32

33

Två av dessa iimnen skall väljas.
'Td av dessa ämnen skall vä(jas. Minst ett skall vara B- eller C-språk.
' Tre av dessa ämnen skall väljas.
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Bilaga JO. JO

Förslag till reviderad timplan för tvåårig \'årdlinje, gren för
omsorger om barn och ungdom

Svenska
Samhällskunskap
Psykologi
Naturorientering
Barn- och ungdomskunskap
Praktik inom barnoch ungdomsverksamhet
Värdkunskap
Bild och form
Musik
I
Pedagogiskt drama
Idrott

}

Tillvalsiimne:
Engelska
B- eller C-språk
Religionskunskap
Bild eller musik
Sll~id

Summa

Arskur' 2

Arskurs I

Amnc

}

2

vtr

utr

vtr

utr

4
3
I

160
120
40

-

-

3
3
2
2

120
120
80
80

7-9

280-360

7-9

280-360

12-13
2

480-520
80

11-12
2

440-480
80

3

120

2

HO

2

HO

2

80

<:;3

37

.:;120

1480

<:;3

_/

,~

""120

1480

1
Veckotimmarna fördelas i årskurs I mellan minst två av de tre ämnena och i
iirskurs 2 mellan iimnena bild och form och musik.
~ Inom ramen av 3 veckotimmar i varje iirskurs skall eleverna välja minst ett av
d~ssa itmnen.
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Bilaga JO. Il

Sammanfattning a\' statens kulturråds rapport (1984: I I Verktyg för
förändring. Förslag till handlingsprogram för kulturvcrksamhet på
arbetsplatserna
Regeringen gav år 1978 kulturrådet medel för att bedriva ett flerårigt
kulturpolitiskt utveeklingsarbcte med syfte att söka engagera nya grupper i
kulturaktiviteter.
Kulturrtidets förslag till handlingsprogram kallat Verktyg för förändring,
bygger till stor del på erfarenheterna från försöksverksamheten Kultur i
arbetslivet som kulturr{u.kt tillsammans med LO. TCO, ABF och TBV
genomförde p[1 ett antal arbetsplatser 1980- 1982.
Förslagen i handlingsprogrammet är inriktade på att ge de fackliga
organisationerna samma rätt att arbete med kulturfrågor som nu gäller för
vuxenutbildning och fackliga studier. Förtroendcmannalagen föreslås fft en
vidgad tolkning. Dessutom föreslås att en kulturell tilllrädeslag skall inrättas. som ger garantier för att lokal facklig kulturverksamhet skall få tillträde till arbetsplatsen.
För att ytterligare öka de reella möjligheterna all hedriva kulturverksamhet på arbetsplatserna föreslås ett nytt statligt bidrag om totalt 15 milj. kr.
per år. Statsbidraget skall gä till den lokala fackliga kulturvcrksamheten.
Den ena delen av bidraget skall stödja de fackliga organisationernas uppsökande verksamhet kring kulturfrågorna, medan den andra delen avser att
ge fackförbunden stöd för stimulansåtg:irder inom kulturomrädet.
Dessutom. fi.ireslfir rådet, bör de fackliga organisationerna få ett ökat
inflytande över utnyttjandet av personalstiftelserna i företagen.
Enligt kulturrådets mening är motiven välgrundade för all studiecirkclverksamhcten inom kulturverksamheten pf1 arbetsplatserna skall jämställas med övriga typer av studiecirklar med ett högre schablonbidrag. Kulturrådet avser att ta upp denna fråga med skolöverstyrelsen som har det
direkta anslagsansvaret.
Kulturrådet anser att frågan om timstudiestöd och dagstudiestöd har
stor betydelse för kulturverksamhet i arbetslivet. Kulturradet avser att ta
upp dessa frilgor med centrala studiestödsnämnden.
Kulturrådet föreslär vissa förändringar av bidraget till kulturverksamhet
i studieförhundcn m. m. Hittills har viss verksamh..:t haft en s~irställning
genom en högre kostnadstiickning. t. ex. verksamhet för invandrare och
handikappade. Motsvarande särbehandling för de fackliga organisationernas kulturverksamhet på arbetsplatserna föreslt1s.
Dessutom föresl{is att ett siirskilt bidrag för studicförbundcns pedagogiska verksamhet och organisatoriska insatser på kulturområdet inrättas.
Kulturradet kan inte ta en slutlig ställning till ett exakt bidragsbelopp.
men bedömer en kraftig ekonomisk förstärkning till de tre friimjancleor-
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ganisationerna ! Skådebanan, Konstfrämjandet och Litteraturfriimjandet)
som nödvändig. Dessa organisationer har en omfattande verksamhet och
anslagen till publik- och ombudsarbete har släpat efter.
En ökning av statsanslaget med 3 milj. kr. till folkparker och Folkets hus
föreslås bli genomförd under en tioårsperiod. Kulturrådet anser att vidgad
verksamhet och ökat samarbete med arbetsliv och fackliga organisationer
hör stödjas.
Vad gäller stödet till folkrörelsearkiven tillstyrker rådet en viss förstärkning. Rådet avser att ta kontakt med statens arkivstyrelse och Folkrörelsernas arkivförbund i frågan.
Det statliga stödet till folkhiblioteksverksamhet behandlas av folkhiblioteksutredningen. Kulturd!Jet anser Jet inte möjligt att ta slutlig stiillning
till förslaget om konstruktion av utbyggt statligt stöd till arbetsplatsbibliotek förrän i rådets remissvar över folkbiblioteksutredningens förslag. Då
först blir det möjligt att se stödet till arbetsplatsbibliotek i ett vidare
sammanhang. Kulturri1dct vidhåller dock sin principiella instiillning att det
är väsentligt med ett stöd från stat och kommun till denna verksamhet.
Vidare föreslår kulturrt!det att kommuner och landsting bör utveckla
insatser som undanröjer hinder för en utbyggd arbetsplatsanknuten kulturverksamhet.
Kulturrådet föreslår att forskningsresurscrna inom det kulturpolitiska
området skall öka. En långsiktig kunskapsutbyggnad bör inriktas på den
kulturella viilfard som bör vara en viktig del av samhällsutvecklingen.
Som en följd av en utvecklad kulturverksamhet på arbetsplatserna bör
uthildningsinsatserna och informationsinsatserna öka.
Kulturrådet bör få till uppgift att följa den framtida utvecklingen med
anknytning till kultur i arbetslivet.
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Rila!{a 10.12

Förteckning över remissinstanser och sammanställning av remissyttranden över statens kulturråds rapport (1984: 1) Verktyg för
förändring. Förslag till handlingsprogram för kulturverksamhet på
arbetsplatserna
Efter remiss har yttranden över rapporten avgivits av skolöverstyrelsen
<SÖ). centrala studiestödsnämnden <CSN ), regionmusiken. statens konstråd. riksarkivet. riksantikvarieämbetet. arbetsmarknadsstyrelsen. arbetarskyddsstyrelsen. arbetarskyddsfonden. statskontoret. statens arbetsgivarverk (SAV). Eskilstuna. Faluns. Gävle. Göteborgs. Götene. Haninge,
Järfälla. Karlskrona. Malmö. Nordmalings, Norrköpings. Stockholms.
Sundsvalls. Södertälje. Trollhättans. Umeå, Uppsala, Västerås och Örebro kommuner. Svenska kommunförbundet. Jämtlands läns landsting.
Landstingsförbundet, Svenska arbetsgivareföreningen <SAf). Landsorganisationen i Sverige (LO). Tjänstemännens centralorganisation <TCO),
Centralorganisationen SACO/SR (SACO/SR). Arbetarnas bildningsförbund (ABFJ. Tjänstemännens bildningsverksamhet (TBV), Norrbottens
bildningsförbund. Kooperationens förhandlingsorganisation. Svenska arkitekters riksförbund (SAR). Svenska riksteatern. Institutet för rikskonserter, Stiftelsen Nordiska museet. Stiftelsen Riksutställningar, Folkets
husföreningarnas riksorganisation. Folkparkernas centralorganisation.
Sveriges konstföreningars riksförbund, Riksskådebanan. Stiftelsen Litteraturfrämjandet. Konstfrämjandet. Föreningen Svensk Form, Svenska
museiföreningen. Sveriges allmänna hiblioteksförening.
Därutöver har yttranden inkommit från Medborgarskolan. Författarcentrum. LO-distriktet i Jönköping-Kronobergs län. LO-sektionen i Gävle.
Arbetsgivarföreningen för samfällt ägda företag och organisationer (SFOJ.
Konstnärernas riksorganisation ( KROJ. Sveriges lndustriförbund (SI)
samt Studiefrämjandet.
Kulturrådets förslag att förtrocndemannalagcn i framtiden även tillämpas på de fackliga organisationernas kulturverksamhel stöds i huvudsak av
Fa/1111. Haninge, Karlskrona, Nordnwling. Södertii/jl', \ 'iisterås och Örehro /.:.om1111111cr, Jämtlands /ii11.1· landsting, LO, ABF. S1·ens/.:.a riksteatern.

Rik.rnl.l"tiillningar, Folkparkernas centra/organisation, Ri/.:.sskådehanan,
Stiftelsen Litterat/I/främjandet. Kons~friimjandet. För('ningcn S1·ens/.:.
Form, Fii1fa11arcentrum och LO-sektionen i Giil'!e.
TCO och TB\/ anser atl frågan bör prövas i ett vidare arbe1srättsligt
sammanhang då andra krav på förändringar av förtroendemannalagcn måste anses ha högre prioritet.
SACO framhåller att ytterligare utredning av frågan är nödvändig för att
belysa konsekvenserna av en utvidgning av begreppet facklig verksamhet.
Liknande synpunkter framförs av bl. a . .1·1atskontoret och komm111(/lirhun-
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det. Statskontoret efterlyser bl. a. en redovisning av företagsekonomiska
m:h samhällsekonomiska effekter samt de anspråk på budgetutrymmet
som de föreslagna lagändringarna kommer att ställa inom den offentliga
sektorn.
SA\/ och SAF avvisar uttryckligen förslaget. vilket även Landstingsförhundct samt Giiteborgs och .Malmii kommuner gör.
Kulturrådet föreslår att en kulturell tillträdcslag inrättas som ger garanti-

er för att lokal facklig kulturverksamhct ska få tillträde till arbetsplatsen.
Förslaget stöds i allmänhet av samma remissinstanser som är positiva till
en utvidgning av förtroendemannalagen.
KRO anser att lagen är viktig bl. a. för att säkerställa yttrandefriheten på
arbetsplatserna. Liknande synpunkter framförs av f,0 och ABF samt hl. a.
Södertä{ie. Umeå och Karlskrona kommuner.
Ansvaret för facklig kulturverksamhet bör regleras genom överenskommelser anför SACOISR och avstyrker med anledning av detta förslaget.
SA\/ menar att åtgärder för att främja lagstiftningen bör företas inom
ramen för nuvarande lagstiftning.
TCO och TB V anser att frågan om ett lagbehov måste prövas i ett vidare
arbetsrättsligt sammanhang.
Kommunförbundet, SAF och Landstingsjorbundet motsätter sig förslaget bl. a. med hänvisning till att ett behov av en särskild lag ej är påvisat.
Kulturrådet föreslår ett nytt statligt bidrag till den lokala fackliga kulturverksamhcten om 15 milj. kr. per år. Ett stort antal remissinstan~er tillstyrker förslaget. LO och ABF m. Il anser dock beloppet otillfredsställande
samt trycker på vikten av att de fackliga organisationerna bör fördela
bidraget vidare till enskilda insatser och projekt. Dessa ståndpunkter biträds av TCO och TB\'.
Flera remissinstanser, däribland regionmusiken, KRO, SACOISR samt
Nordmalings och Umeå kommuner. pekar på vikten av att bidraget består
av nya pengar så att den befintliga verksamheten inte drabbas.
Några rcmissinstanser förordar andra tillsyns- och fördclningsmodeller
än den av kulturrådet framlagda. SÖ menar att då centrala studiestödsnämnden sedan flera år har tillsynsansvaret för den uppsökande verksamheten på arbetsplatser, förefaller det vara administrativt mer lätthanterligt
att räkna upp bidraget med tillägg av de nya syftena än att introducera
ytterligare en tillsynsenhet.
Statskontoret och Lwzdsti11g.1jiirb11ndct kritiserar förslaget och konstaterar att underlaget är otillräckligt för beslut.
Komn11111fi'Jrh11ndet menar att kommunens ekonomi och andra förutsättningar måste vara avgörande för omfattningen av och förutsättningarna för
stödet till arbetsplatsanknutet kulturarbete. Bl. a. Haninge och Jiirfälla
kommuner framför liknande åsikter.
SAF avvisar bestämt ett statligt bidrag om 15 milj. kr. och förespråkar de
möjligheter som finns i frivilliga insatser samt i företagssponsring.
42
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Av de remissinstanser som närmare kommenterat frågorna om högre
schablonbidrag för kulturverksamhet i studiecirklar, ökade resurser för
timstudiestöd och dagstudiestöd. vissa förändringar av hidraget till kulturverksamhet i studieförbunden samt inrättandet av ett särskilt bidrag för
studieförbundens pedagogiska verksamhet och organisatoriska insatser på
kulturområdet, avstyrker bl. a. SÖ. De föreslagna stödformerna är enligt
SÖ inte förenliga med principerna för ett schabloniserat statsbidragssystem.
CSN tillstyrker inte en förändring av timstudiestödet med hänvisning till
uppfattningen att vuxenstudiestöden skall utnyttjas endast i kombination
med utbildning. Vid beviljande av timstudiestöd ges företräde åt personer
med särskilt svåra arbetsförhållanden och kort tidigare utbildning.
Järfälla kommun ställer sig positiv till de föreslagna åtgärderna men
pekar dock på att effekten kan bli att de kommunala bidragen till annan
verksamhet blir lägre. då många kommuner lämnar sina bidrag i relation till
de statliga bidragen.
TCO och TB\/ tillstyrker förslagen i alla väsentliga delar men betonar att
bidraget till studieförbunden skall kopplas till verksamhet på arbetsplatserna.

LO och ABF instämmer i kulturrådets förslag men betraktar det som
nödvändigt att utrymme skapas genom att totalramen för kulturpolitiska
insatser vidgas. Liknande synpunkter framförs bl. a. av Karlskrona kommun.
Kulturrådet bedömer det nödvändigt med en kraftig ekonomisk förstärkning till de tre främjandeorganisationerna - Skådebanan, Konstfrämjandet
och Litteraturfrämjandet. Vidare föreslås en ökning av anslaget till folkparkerna och Folkets Hus med 3 milj. kr. samt förstärkningar till folkrörelsearkiven.
Bland de remissinstanser som uttryckligen kommenterat förslaget ställer
sig bl. a. Folkparkernas centra/organisation samt TCO och TBV positiva
till detsamma. LO och ABF betonar vikten av en kraftig uppräkning av
bidragen och anser att det bör ankomma på varje organisation att själv
avgöra hur anvisade medel skall användas.
Konstfrämjandet, Litteraturfrämjandet och Riksskådebanan understryker vikten av ett högre bidragsbelopp och insatsernas betydelse i ett
initial skede.
Kulturrådet anser att det är väsentligt med stöd från stat och kommun
till arbetsplatsbibliotek.
Detta biträds av flera remissinstanser bl. a. Sveriges allmänna bib/ioteksförening, LO-sektionen i Gävle samt Järfälla kommun. Haninge kommun understryker behovet av en fortsatt utbyggnad av arbetsplatsbiblioteken. LO och ABF betonar vikten av att rörliga och mindre arbetsplatsers
behov också tillgodoses.
SACOISR efterlyser kostnadsberäkningar vad gäller arbetsplatsbiblioteken.
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Nordmalings kommun anser att bl. a. det fackliga engagemanget bör
vara avgörande vid inrättande av arbetsplatsbibliotek.
KultuITådet föreslår att forsknings- och uthildningsinsatserna inom det
kulturpolitiska området ökar.
Trollhättans kommun betonar vikten av att högskoleregionerna får ökade möjligheter till forsknings- och utvecklingsmöjligheter. Jämtlands läns
landsting instämmer i detta och framhäver högskolan som den regionala
resurs vilken bör utnyttjas i sammanhanget.
Eskilstuna kommun menar att uthildningsmaterialct bör ha lokal anknytning för att vara meningsfullt.
Forskning och utveckling blir aktuellt först i ett senare skede då de
elementära insatserna förverkligats menar Riksteatern.
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Bilaga /0.13

Sammanfattning av betänkandet (SOU 1982: 45) Ortnamns värde
och vård
UtredninR (V 1980:02) om ortnamns1·erkswnheten i riket m. m. har gjort
fii(iande sammanfattning m· orannämnda betänkande
Enligt direktiven skall vi mot hakgrund av samhällets hehov av en
iindamälsenlig och viirdad ortnamnsgivning och med hänsyn till ortnamnens
kulturhistoriska värde formulera allmänna riktlinjer for fastställande av
ortnamn och därmed lägga grunden för en god ortnamnspolitik.
Vidare hiir vi hehandla de administrativa prohlemcn i sammanhan!(et och
föresl[t en liimplig samordning av beslutsbefogenhcter pil omriidet. Vi hör
od:så liimna förslag till författningshcstämmelser i ämnet.
Utöver detta hör vi överviiga de a\· Svenska kommunfr'irhundet viickta
frågorna om kommunal heslutskompetens för namngivning samt de ortnamnsproblcm som hänger samman med postverkets försöksverksamhet
med nytt adressystcm för landshygdsområden.
Slutligen hör vi hcakta de internationella aspekter som finns hetriiffande
ortnamnsgivningen.
J det nu framlagda betiinkandet redogör vi inledningsvis för hegreppet
ortnamn och redovisar hl.a. de definitioner därav som är allmänt accepterade.
I kap. 2 beskriver vi ortnamnsverksamheten i statlig förvaltning. inom
kommunerna. i de nordiska grannliinderna och pi1 det internationella
planet.
Namn p<I kommuner. landstingskommuner och församlingar beslutas av
regeringen. Regeringen iir besvärsinstans i fråga om statliga myndigheters
heslut i ortnamnsfragor. Lantmiiteriet har. främst på central nivå. ansvar för
en mycket stor del av ortnamnsverksamheten inom statlig förvaltning.
Lantmäteriverket tLMV) svarar för namnsättningen pä de allmänna
kartorna och fattar beslut i ärenden som rör fastighetsregistret. Viss
ortnamnsverksamhet förekommer ocksa hos andra statliga myndigheter.
Endast ort namnsarkiven. som ingär i myndigheten dialekt- och ortnamnsarkiven samt svenskt visarkiv (DOVA) har som huvuduppgift att arheta med
olika typer av ortnamnsfrägor. Ortnamnsarkiv finns i Uppsala. Lund.
Gtiteborgoch Umei1. Ortnamnsarkiven svarar tillsammans med universitctsinstitutionerna i nordi.ska språk för forskningen kring. ortnamn. De deltar i
den statliga ortnamnsverksamheten som remissinstanscr i språkliµa frågor.
Riksantikvarieämbetet (RAÄ) är en annan expertmyndighet inom ortnamnsvnhamheten. RAÄ bevakar som central myndighet för kulturminnöviirden att de kulturvärdande intressena tillgodoses inmn ortnamnsverksarnhetcn.
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P"stn:rkl'l DL'slutar om ro~tkulltUhlldOlll m.m. och ger i ~amarbete med
te kn~rket ut L~ll \\rtnarnnsforteclrning (Svensk Ortfoneck ning) innd1iillande
ca 130 011(1 bebyggelsenamn i Svc:rige.
Sji1fartsverkl'l ansvarar fi>r utgivning av sji1knn. I dl'n tbrmed sammanhiing;mde namnhantcringen har verket samarbl'll' med LJ\1V. Televerket
11ch SJ h;11 enligt vcderbiirande verksinstruktion befogenhet att namnge
tl'lcgraf- resp. jiirnviigsstatil1ncr. Av andra statliga myndigheter som har viss
on nam n.,h;1 ntering kan niimnas '1atistiska ccntralbHiin. hvggnadsstyrclsen.
viigverket. kammarkollegiet och luftfartsverket. Församlingarna namnger
kyrkohyggnadl'r och kommunerna gator nch tLlrg m.m. samt kommunala
institutionsbyggnadc:r o.d. Kommunc.:rna ar ofta ocksa rcmissinstanscr i
ortnamnsfragor som h;1ndliiggs av ~tatliga organ.
I \·;ha nordiska grannliirH.kr bedrivs ortnamnsverksamhet av motsvarande
slag som i Sverige. Danmark iir det enda nordiska landet med en central
statlig ortnamnsn:imnd och en normerande Llrtnamnsfortl'ckning. 1 Norge
basera,; ortnamnsverksarnheten pi1 L'lt namnkon~ukntsystem diir fyra
namnkonsukntcr har var sitt kompetensomr;1de. En utredning med uppgift
att i>vervi1ga en ny organisation for ortnamnsverksamheten i Norge har
tillsatt~. l finlaml är hl.a. hanteringen av namn pa tvii spr;1k av intresse för
Sverige.
Ortnamnsverksamhcten behandlas p:1 det internationella planet av FN :s
ekonomiska och sociala ri1d. Sverige deltar i detta arbete.
I kap. 1 tli~kuteras ek principer som vi anser bör utgöra grunden för en god
ortnanrnspolitik. Den enda förordningen p;\ ortnarnnsomr!1det är kungörelsen ( 1927: 1~0) angäende stavning a\· ortnamn i officiella handlingar. Vi
diskuterar ingi\ende denna förordnings funktion i ortnamnsverksamheten
och föreslår att den upphävs. Motsvarande funktion övertas dock enligt vart
förslag av en bestämmelse i en ny lag om ortnamn. Vi st;illcr vidare upp vissa
principer som vi anser bt1r vara viigledande dels vid vard av redan existerande
namn. de Is vid ny namngivning.
1 kap . .f tar vi upp fr;"1gor som rör statlig ortnamnsverksamhet.
Det finns enligt \·~ir mening ett behov a\· enhetlighet och samordning i den
statliga ortnamnsverksamheten. Ortnamnsfunk1ionerna ar spriddJ på ett
flertal myndigheter. Vi anser dock att tillri1ckliga skäl att överväga
genomgripande förändringar när det gäller uppgJtsfordelning och organisation saknas. Vi vill i stället finna lämpliga sarnarhetsformer mellan
myndigheternJ.
Enligt vi1r mening hör man nu fullföl.ia en tidigare v:ickt tanke pä en
ortnamnsniimnd. som skall utgöra ett samarbetsorgan för o~ myndigheter
och intressen som hör ha inflytande pii utformningen av ortnamnsv<1rden och
ett enhetligt ortnamnsskick. Ortnamnsnämndcn bör organisatoriskt knytas
till en redan existerande myndighet. som därvid ·-stödd av nämnden - hör
ges en allmiint 'amordnande uppgift n:tr det gäller ortnamnsfri1gnrna. Enligt
var mening hör de hiir ;'!syftade uppgifterna liiggas
LMV. En s{1dan lösning
kan ses som en vidareutveckling av den kisning som kom till st:'md genom
197.f {irs iindring i lantmäteriinstruktionen. Denna i1lägger LMV att "verka
för ett ändamiilsenligt och \"i1rdat ortnamnsskick med befogenhet att
faststiilla ortnamn i den man sadan befogenhet icke tillkommer annan".
N;imndens frän1'ta uppgift -,kall vara alt utYeckla principer och mäl för en
43 Riksdagen 1984185. I sam/. Nr 100. Bilaga JO
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god ortnamn.spolitik. Namnden skall ocks;"i, i den mån det hegärs. lämna råd i
enskilda ortnamnsfr;\gor av principiell betydelse.
Ortnamnsniimnclens fr:imsta medel niir det gäller att föra ut riktlinjerna för
ortnamnspolitiken till herörda offentliga organ och till allmänheten bör.
enligt \'ar mening. vara aktiva insatser i form av information och allmänna
råd.
Ett viktigt medel för att uppnå enhetlighet i ortnamnsverksamheten är
också de allm~inna kartorna. i första hand de ekonomiska och de tupografiska
kartorna. Ortnamnsskicket pi1 de allmimna kartorna föreslås bli normerande
i den offentliga ortnamnsverksamheten. Om även i övrigt ett ortnamns form
faststiillts i föreskriven ordning. skall namnet i denna form användas av
berörda myndigheter.
Vitra förslag för med sig vissa iindringar i instruktionerna för myndigheter
som har uppgifter inom ortnamnsvcrksamhctcn. Dessa instruktionsändringar giiller frilmst LMV men ii\'en RAÄ. postverket. SJ och televerket samt
byggnadsstyrclsen. sjöfartsverket, luftfartsverket och vattenfallsverket.
I siirskilda avsnitt behandlar vi vissa frågor rörande beslutsbefogenhetcr
samt förfaranden vad avser beredning. samrad och fullföljd av talan. LMV:s
beslut avseende bl.a. naturn:imnen pä de allmänna kartorna och andra namn
pii dessa kartor som inte är fastställda i annan ordning skall. i likhet med vad
fallet iir med de s.k. traktnamncn. inte kunna överklagas.
I kap. 5 behandlar vi de av Svenska kommunförbundet väckta frågorna. Vi
diskuterar dels kommunernas beslutskompetens dels handläggningen av
namnärenden inom knmmunerna.
Vi tillstyrker kommunförhundets förslag att kommunerna ges kompetens
att besluta om namn och adressnummersattning inom kommuns hela område
pil gator och vägar samt namn pil torg. parker och andra allmänna platser.
spårvägs-. huss- och tunnelbanestationer samt andra liknande anliiggningar
för samfärdseln. förslaget innebär i stort sett att rådande praxis skrivs in i lag.
Vi föreslar vidare att annan huvudman än kommun ålägges samrad med
berörd kommun \'id faststiillande eller ändring av namn.
Denna kommunernas besluts- och samordningsroll sli1s fast i den
föreslagna ortnamnslagen.
Vad gäller handläggningen av ortnamnsärenden i kommunerna understryker vi vikten av att även de kulturvårdande intressena beaktas i beredningsarbetet.
I kap. 6 behandlar vi sadana media som förmedlar ortnamn till
allmänheten. s. k. ortnamnsförmcdlare. Postadressen är en sådan. Vi har valt
att i detta sammanhang diskutera postverkcts försöksverksamhet med nytt
adrcssvstcm for landshygdsområden. l'vfed hänsyn till gårds-. by- och
sockennamnens kulturhistoriska \·ärde finner vi det angeläget att posten och
kommunerna verkar för att dessa namn används i postadressen pi1
landsbygden i största möjliga utsträckning.
r kap. 7 diskuterar vi behovet av ortnamnsförteckningar. såväl inhemsk:!
som utl:indska. Vi anser att den föreslagna ort namnsnämnden bör verka för
att sådana ortnamnsförteekningar kommer till stånd som dels tillgndoser -det
inhemska behovet dels uppfyller de önskemi1l som framförts inom ramen for
FN :s standardiseringsarbcte.
I kap. 8 redogör vi för ortnamn i flerspråkiga om raden i Sverige. Främst
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diskuteras de samiska ortnamnen, i ~ynnerhet de nordsamiska. Vi rekommenderar en anrassning till det nordiska sarnarhetet i dessa fragor samt till de
rekommendationer som utfärdab av FN :s konferenser om standardisl·ring av
geografiska namn.
Slutligen redogör vi i kar. 9 för de kostnadsm~issiga konsek\·ensL·rna av
vära förslag.
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Förteckning över rcmissinstanser och sammanställning av remiss)·ttranden över betänkandet (SOU 1982: 45) Ortnamns värde och ''ård
Yttranden över betänkandet har avgetts av statskontorct. riksrevisionsvcrket. Svea hovrätt. centralnämnden för fastighctsdata. postverket. televerket, statens järnvägar, statens vägverk. sjöfartsvcrket. statistiska centralhyran. kammarkollegiet, byggnadsstyrelsen. dialekt- och ortnamnsarkivcn samt svenskt visarkiv (DOV Al. riksantikvarieämhetet och statens
historiska museer (RAÄ). svenska akademien, svenska språknämnden,
universitets- och högskoleämbetet, statens planverk. statens lantmäteriverk (LMV), statens vattenfalls verk. länsstyrelsen i Götehorgs och Bohus
län. länsstyrelsen i Skarahorgs län. Landstingsförbundet. Svemka kommunförbundet, Stockholms, Gotlands, Kristianstads. Göteborgs. Linköpings. Uppsala. Haninge, Härjedalens, Kiruna och Robertsfors kommuner. Svenska samernas riksförhund, Same-Ätnam. Nordiska samcrådet. Svenska kommunaltekniska föreningen, Föreningen Sveriges stadsarkitekter, Riksförbundet för hembygds vård, Riksförbundet för enskild väghållning och Svenska kyrkans församlings- och pastoratsförbund.
Dessutom har synpunkter lämnats av Jämtlands läns museum och Lulesamiska språknämnden.

Allmänt
Utredningen föreslår en lag som reglerar all offentlig ortnamns verksamhet. I lagen regleras också vilka principer som skall följas vid fastställande
och stavning av ortnamn. Utredningen föreslår vidare att lantmäteriverket
(LMV) får till uppgift att svara för samordning i ortnamnsverksamheten.
En statens ort namnsnämnd med uppgift att bl. a. utveckla principerna och
målen för en god ortnamnspolitik föreslås inriittad. Nämnden föreslås
organisatoriskt knuten till LMV.
Flertalet remissinstanser uttrycker sin tillfredsställelse över att frågan
om ortnamns värde och vård blivit föremål för utredning och pekar på den
omistliga funktion, såväl praktiskt. socialt som historiskt, som våra ortnamn har.
DOVA hälsar med stor tillfredsställelse utredningens försök att skapa
klara regler om namnvård och kompetensfördelning. Liknande synpunkter
framförs av RAÄ.
Kammarkollegiet menar att utredningens redovisning av nuvarande förhållanden visar att både ordningen för ortnamnsgivning och principerna för
namnsättningen behöver systematiseras.
Även remissinstanser som är tveksamma till vissa av utredningens förslag är principiellt positiva till de huvudsakliga syftena.
Svea hoi·rätt anser att det är angeläget med ett ändamålsenligt och
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vårdat ortnamnsskick. men ställer sig övervägande kritisk till det framlagda lagförslaget med anledning av att utredningen inte redovisar några
påtagliga missförhållanden.
LMVansluter sig till utredningens syften. men ser helst att ortnamnsvårdens intressen tillvaratas utan lagstiftning och förespråkar en satsning på
information och rådgivning med hjälp av bl. a. ett allsidigt sammansatt
ortnamnsråd.
Principer och mål
De av utredaren föreslagna principer och mål som bör tillämpas för en
god ortnamnspolitik biträdes av i stort sett samtliga remissinstanser som
yttrat sig i frågan.
DOVA finner utredningens bedömningsgrundcr kloka. väl avvägda och
realistiska.
RAÄ anser att utredningens förslag och rekommendationer kommer att
få en gynnsam inverkan på ortnamnsverksamheten i landet. RAÄ påpekar
dessutom att det är av största vikt för det hävdvunna ortnamnsskickets
överlevnad att berörda myndigheter i så stor utsträckning som möjligt
främjar användningen av ortnamn på ett historiskt riktigt sätt.
LMV anser att den lokala namntraditionens betydelse vid ny namngivning inte betonats tillräckligt. Detsamma gäller, menar LMV, hävdens
ställning såväl vid prövning av redan existerande namn som vid ny namngivning.
Statskontoret påpekar att förslagen måste förverkligas i ett långsiktigt
perspektiv, utan några nya kostnader.
Svea hovrätt avvisar uttryckligen förslaget och menar att riktlinjer av
detta slag knappast har plats i en lag.
Stavning
Av de remissinstanser som närmare kommenterat förslaget om att stavning av svenska ortnamn skall regleras i lag är bl. a. Si·ea hovrätt. postverket, kommunförhundet, Kristianstads kommun och Västerås kommuner
och Svenska kommunaltekniska fi>rbundct starkt kritiska.
Dessa instanser pekar på att förslaget skulle medföra en ökning av
antalet stavningsärenden i de administrativa domstolarna samt en ökad
byråkratisering och därmed ökade kostnader. Förslaget uppfattas också
som en underskattning av såväl statliga som kommunala myndigheters
vilja att använda en korrekt stavning.
Gött'horgs univasitet framhåller uttryckligen att det är önskvärt att
Svenska akademiens ordlista (SAOU får en normerande roll och att detta
lagfästs. Även RAÄ tillstyrker utredningens förslag.
Svenska samernas riksförbund kräver att vid stavning av samiska ortnamn den vedertagna samiska stavningen skall följas.
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LAIV:s .rnmordningsroll
Utredningen finner det lämpligt att genom ett införande av en allmänt
hållen föreskrift i LMV:s instruktion ålägga LMV att svara för samordning
av den statliga ortnamnsverksamheten.
Till det lagda förslaget ansluter sig RRV. posn•erket, !frea lwvriitt,
.1jiifarr.nwket. kammarkollegiet, uni1·ersiteten i Göteborg och Umeå, Haningl' kommun samt Same-Ätnam.
LA/V instämmer i utredningens förslag vad gäller verkets samordnande
roll, men delar inte utredningens uppfattning att samrådsskyldigheten skall
skrivas in i lantmäteriinstruktionen, då myndigheten menar att ett sådant
samrf1d iir självklart.
Liinsstvrelst'n i Giitehorgs och Boh11s liin anser att även andra myndigheter med befogenheter i namngivningsfrågor bör få inskrivet i sina resp.
instruktioner en skyldighet att ~amrfada med LMV före beslut i namnfrågor.
Statens urtnamnsnämnd
Ett stort antal remissinstanser tillstyrker att en statens ortnamnsnämnd
inrättas. Dit hör bl. a. pos11wket, statens 1·iir:1·ak, .1jöfartSl'erket, RAÄ,
DOVA ..ITl'nska språknämnden, Stockholms och Göteborgs 11nii·ersitet.
Västerås och Haninge komm11ner samt länsstyrelsen i Göteborgs och
Boh11s /iin.
Vad gäller ortnamnsnämndens sammansättning förordar statens 1·ägl't'fk
att verket blir representerat i nämnden. Också -~iöfartsl'erket anser att den
egna myndigheten bör vara företrädd i nämnden.
Kammarkollc{:iet erinrar bl. a. om minoritetsspråkens betydelse i sammanhanget. S1·e11ska samernas riksförbund. Same-Ätnam och Nordiska
samerådet förespråkar att de samiska intressena blir företriidda i nämnden.
RAÄ och Svenska akademien föreslår att svenska språkniimnden får
ingfi i nämnden. vilket även framförs från svenska språkniimndens sida.
Samrådsskyldighetcn
Utredningen föreslår att det ömsesidiga obligatoriska samrådet mellan
de statliga kommunikationsverken tas bort och ersätts av en samrådsskyldighet med berörd kommun för de statliga myndigheter som har befogenhet att fastställa namn. Av de remissinstanscr som yttrat sig i frågan
tillstyrker RR\i, post1·erkct. SJ och Haninge kommun.
RRF. postverkl'I samt Gotlands, Västerås och Linkc'ipings kommuner
tillstyrker att annan huvudman än stat och primärkommun. vilken beslutar
om namn på offentliga institutioner och byggnader åläggs samrådsskyldighet med berörd kommun.
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Kommunal he.1·/utskompetcns
Utredningen föreslår en starkare ställning för kommunerna i ortnamnsgivningen.
De flesta remissinstanscr. bl. a. postverkct, RR\l. starsknntorct, kammarkollt!giet, länsstyrelsen i Giitehvrg.1· och Bohus liin samt Stockholms,
Linkiipings. Uppsala och llii~jcdalens kommuner, tillstyrker i huvudsak
eller har ingen erinran mot förslaget att lagfästa den kommunala beslutskompetensen avseende fastställande av namn på byggnadskvarter. allmiinna platser och andra inrättningar som kommunerna är huvudmän för.
Sl'ea hm•riitt avstyrker förslaget med utgångspunkt från att förslaget i
huvudsak endast innebär att rådande praxis skrivs in i lag.
Ll\1'/ delar hovrättens uppfattning och anser att det hör övervägas att
avstå från lagstiftning.
Ortna1nn.~{iirmedlarc

Utredningen anser att posten och kommunerna skall verka för att gtirds-,
by- och sockennamn i största möjliga utsträckning används i adresserna på
landsbygden. Pvstverkl'l. RAÄ. DOVA, komm111({iirb11ndet, Rohert~fors
och Västerås kommuner, länsstyrelsen i Göteborgs och Bol111s län, LMV
samt Riksförhundet fiir hembygds\'l/rd ansluter sig till utredningens förslag.
Postverkl'l motsätter sig dock att dd i vissa enstaka fall skall vara
möjligt att återinföra den gamla ortsadressen med hänvisning till det stora
antal adressändringar detta skulle kunna medföra.
Centra/nämnden för fastighetsdata anser att vägnamn som adressering
på landsbygden är att föredra framför gårds- och bynamn när dessa inte är
tillräckligt lokaliserande.

Ort na mnsjörre<·kningar
Till utredningens förslag om en rikstäckande ortnamnsförteckning med
offo.:iellt fastställda namnformer ansluter sig hl. a. /,AH', uni1·crsiteten i
Göteborg och Umeå samt Rik.1:fårb11ndt'l för hemhygdsvård. Även DO\'A
och RAÄ uttalar sig för en sådan publikation.
Posfl•crket ställer sig positivt till en fortsatt medverkan i utgivandet av
en ortnamnsförteckning om de ekonomiska villkoren klarläggs. Verket
föreslår dessutom att huvudmannaskapct överförs till LMV.

S1·enska språknämnden förordar att ortnamnslistor med uttalsuppgifter
sammanställs och ges ut.
Flerspråki~a

områden

Utredningen rekommenderar berörda instanser att i större utsträckning
än i dag på kartor. vägskyltar m. m. i flerspråkiga områden sätta ut ortnamnen på de språk som talas i området.
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Även DOVA. RAÄ, Svenska samernas rik.~förhund samt unii•ersiteten i
Uppsala och Giitebvrg biträder utredningens förslag.
Same-Ä111am understryker vikten av att FN:s resolution om behandling
av ortnamn i minoritctsområdcn följs. Liknande synpunkter framförs av
Lulesumiska sprtlknämnden.
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Kurser för invandrarungdom
F.xtra undervisning i svenska
Särskilda ;itgiirder för finskspråkiga elever i gymnasieskolan
Kartläggning av invandrarnas •;tudiesituation i
gymnasieskolan
15.8 Kommunal och >tatlig utbildning för vuxna
15.8.1 Innebörden av termen hemspriik m.m.
15.8.2 Hemsprak som undervisningsspriik
15.9 Lärarutbildnings[rågur
15. IO Planeringsunderlag
l:'.11 Liromedel

A l.ltbildningsdepartementet m. m.
115
I Utbildningsdepartementct, förslagsanslag
1 Hi
2 Kommittecr m. m .. reservationsanslag
116
3 Extra utgifter. reservationsanslag

31 'i66000
20880000
608000

53054000
B Skolväsendet
Celllrll/a och regionala myndi1d11'tcr 111. m.
117 I Skolöverstyrelsen. förslagsanslag
123 2 Liinsskolnämnderna. förslagsanslag
12.'i 3 Limskolniimndcrnas utvecklingsstöd, reservationsanslag
127 4 Statens institut för läromedt:lsinformation, förslagsanslag
129 5 Stöd för produktion av läromedel. reservationsanslag
130 6 Rikscentralt:rna för pedagogiska hjälpmedel för handikappade. förslagsanslag

I 3'i 787 000
141969000
24 738000
6643000
5046000

Fiir sko/1·ii.l'ende1 i.:e1111•nst11n111ll frågor
7 F<>rskning och centralt utvccklingsarbete inom skolväsendet.
reservat ionsanslag
134 8 Fortbildning m. m .. rcservationsanslag
137 9 Siirskilda åtgärder på skolomrädcl
139 10 Kopiering av litterära och kon~tn~irliga verk inom utbildningsväsendet. förslagsanslag

24 845 000
12 468000
245450000

13233000

133

5520000

Det ubligllloriska sko/väsendet m. m.
141 11 Bidrag till driften av grundskolor m. m .. forslagsansh.tg
13 707 000 000
158 12 Bidrag till svensk undervisning i utlandet m. m ..
26920000
förslagsanslag
13 860000
160 13 Sameskolor. förslagsanslag
Specialskolan m.m.
178 697 000
lJ thildningskostnader. förslagsansbg
162 14
4671000
Utrustning m. m .. reservationsanslag
166 15
167 16 Kostnader för viss personal vid statliga realskolor. förslagsI 000
anslag
Gvmnasiaill skolorm. m.
3 775 685 000
168 17 Bidrag till driften av gymnasieskolor. förslagsanslag
202 18 Bidrag till driften av frist:1ende skolor pa gymnasial nivå.
73911000
förslagsanslag
205 19 Bidrag till åtgärder inom kommunernas uppföljningsansvar
for ungdom under 18 år m. m .. förslagsanslag
222 270000

/111•cstcri11gshidrag
210 20 Bidrag till utru>tning för gymnasieskolan m. m .. reservationsanslag
215 21 Bidrag till byggnadsarbeten inom skolväsendet m. m .. förslagsanslag

199000000
1000
18 817 715 000
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C Vuxenutbildning

217
218
219
229
D4

237
245
246

~

3
4

·"
6

7
8

Statens skolor för vuxna:
Utbiklningskostnader. forslagsanslag
Lindervisningsmaterial m. m .. reservationsanslag
Bidrag till kommunal utbildning för vuxna. förslagsanslag
Bidrag till studieförbunden m. ni.. förslagsanslag
Undervisning för invandrare i svenska spdket m. m .. forslagsanslag
Bidrag till driften av folkhögskolor m. m .. förslagsanslag
Bidrag till viss central kursverbamhet
Bidrag till kontakttolkutbildning. förslagsanslag

138%000
5005000
839700000
906982000
119 352000
462 744000
35000000
3 700000

2386379000
D Höj!skola och forskning

248 Vissa a11s/11gsfr,/gor
C1•111ralu och re.i:io1111/a 111ynJii:h1·/l'f"_hir hiigskola11 111.111.
251 I Universitets- och högskoleämbetet. förslagsanslag
254 2 Regionstyrelserna fiir högskolan. förslagsanslag
255 3 Redovisningscentralcrna vid universiteten. forslagsanslag
2'i6 4 Datorcentralen för högre utbildning och forskning i Stockholm, förslagsanslag
256 5 Lokalkostnader m. m. vid högskokenhcterna. förslagsanslag
258 6 Vissa tandvardskostnader, rcservations:rnslag
259 7 Vissa särskilda utgifter inom högskolan m. m .. reservationsanslag

88 917 000
12584000
I 000
I 000
1238036000
140455000

10550000

Grundliigga11Je högskoh'11tbildni11g
262
282

8 Utbildning för tekniska yrken, reservationsanslag

658 341000

9 Utbildning för administrativa. ekonomiska och sociala yrken,

reservationsanslag
289 10 Utbildning för vii.rdyrken. reservationsanslag
309 I J Utbildning för undervisningsyrkcn, reservationsanslag
323 12 Utbildning för kultur- och information~yrken. reservation~
anslag
332 13 Lokala och individuella linjer nch enstaka kurser. rcs.:rvationsanslag
337 14 Hidrag till kommunal högskoleutbildning m. m., re,ervationsanslag

294624000
371846000
744999000
189 388000
378005000
196530000

Forskning ochjiir.1"karurhild11i11g inom hiigskolan m.111.
342 15 Forskningsanknytning av grundläggande högskoleutbildning
344
346
348
349
353
358
.160
361

16
17
18
19
20
21
22
23

366 24

370 25
372 26
373 27
374 28

samt konstnärligt utvecklingsarhetc. rcservationsanslag
Humanistiska fakulteterna. reservationsanslag
Teologiska fakulteterna. reservationsanslag
Juridiska fakulteterna. reservationsanslag
Samhällsvetenskapliga fakulteterna. reservationsanslag
Medicinska fakulteterna, rescrvationsanslag
Odontologiska fakulteterna, reservationsanslag
Farmaceutiska fakulteten. reservationsanslag
Matematisk-naturvetenskapliga fakulteterna. reservationsanslag
Tekniska fakulteterna, reservationsanslag
Temaorienterad forskning, reservation-;anslag
Kungl. biblioteket, reservationsanslag
Statens psykologisk-pedagogiska hibliotek, reservationsanslag
Vissa särskilda utgifter för forskningsändamål, rcservationsanslag

16001 000
172774000
12862 000
16 625 000
201945000
455418000
51350000
16 708 000
411273000
398 974 000
17089000
44 744 000
3488000
50244000
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376 29 Forskningsd1JsnämnJcn, re~ervationsanslag
378 30 Humanistisk-samhällsvcte.fökapliga forskningsr{1dct. reservationsanslag
381 31 Medicinska forskningsrådet, rcservationsanslag
383 32 Naturvetenskapliga forskningsrådet, m. m. re~ervationsan
slag
387 33 Nationell halvledarforskning. reservationsanslag
387 34 Delegationen för vetenskaplig och teknisk informationsförsörjning. reservationsanslag
389 35 Europeisk forskningssamverkan. förslagsanslag
Forskningsinstitutet för atomfysik:
Förvaltningskostnader. förslagsanslag
391 36
Materiel m. m., reservationsanslag
392 37
392 3K Kiruna geofysiska institut, reservationsanslag
394 39 Institutet för internationell ekonomi. reservationsanslag
396 40 Vissa bidrag till forskningsverksamhet. reservationsanslag
398 41 Bidrag till EISC AT Scienti!ic A~sociation, förslagsanslag

(17'2

44090000
84809000
183410000
259 513 000
12000000
8774000
158814000
14643000
2415000
15678000
3 069000
14037000
700000
6995724000

E Studiestöd m. m.

31)9
403
404
407
412
410
4~1

Centrala studiestödsnämnden m. m., förslagsanslag
67 607 000
2 Ersättning till vissa myndigheter för deras handli1ggning av
16520000
studiesocialt stöd, förslagsanslag
I 536300000
3 Studie hjälp m. m., förslagsanslag
4458100000
4 Studiemedel m. m .. förslagsanslag
698 200000
5 Vuxenstudiestöd m. m .. reservationsanslag
6 Timersättning vid grundvux, förslagsanslag
83200000
7 Kostnader för avskrivning av vissa studielån med statlig kreditgaranti. förslagsanslag
100000
10 348 000
8 Bidrag till vissa studiesociala ändarna], reservationsanslag
6870375000

F Kulturverksamhet m. m.

425
426
428
429
430
431
434
435
437
43K

Allmän kultun·erksamhet m. m.
I Statens kulturråd. förslagsanslag
2 Bidrag till kulturverksamhet inom organisationer m.m., reservationsanslag
3 Bidrag till särskilda kulturella ändamål, reservationsanslag
4 Bidrag till samisk kultur
5 Visningscrsättning ät bild- och formkonstnärer
6 Bidrag till konstnärer, reservationsanslag
7 Inkomstgarantier för konstnärer. förslagsanslag
8 Ersättning åt författare m. tl. för utlåning av deras verk genom bibliotek m. m., förslagsanslag
9 Ersättning till rättighetshavare på musikområdet
10 Lotterinämnden, förslagsanslag

15 957 000
15 725000
6051 000
2029000
21556000
14 730000
6 844000
45 707000
3 000000
1246000

Teater, dans och musik
440 11 Bidrag till Svenska riksteatern. rcscrvationsanslag
443 12 Bidrag till Operan, re~ervationsanslag
446 13 Täckning av merkostnader för löner m. m. vid Operan, förslagsanslag
447 14 Bidrag till Dramatiska teatern. reservationsanslag
449 15 Rikskonsert verksamhet, res.:rvationsanslag
451 16 Regionmusiken, förslagsanslag
453 17 Bidrag till regionala och lokala teater-. dans- och musikinstitutioner. förslagsanslag
456 18 Bidrag tiH fria teater-, <lam,- och musikgrupper, reservationsanslag
457 19 Bidrag till Musikaliska akademien
458 20 Vissa bidrag till teater-, dans- och musik verksamhet, reservationsanslag
459 21 Stöd till fonogramvcrksamhet, n:servationsanslag

115 158000
131 606000
I 000
77 239 000
51 822000
I03 152000

215 581000
28 325 000
I 637 000
10 350000
7 679 000
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Bildkon.H

461 ~~ Statens konstråd. förslagsanslag
462 23 Forvarv av konst för staten; byggnader m. m .. reservationsanslag
463 ~4 Bidrag till Akademien för de fria konsterna
464 ~5 Vissa bidrag till bildkonst. reservationsanslag

2337000
'26520000
11nooo
7 789000

Arkii•
466 26 Riksarkivet och landsarkiven. förslagsanslag
476 27 Dialekt- och ortnamnsarkiven samt svenskt visarkiv. förslagsanslag
477 28 Svenskt biografiskt lexikon. förslagsanslag
479 29 Statliga arkiv: Vissa kostnader för samlingar och materiel
m. m .. reservationsanslag
480 30 Bidrag till vissa arkiv

7'2 440000
13845000
1960000

2 798000
2 205 000

K11/t11rmi11111·.n·ård
483 31 Riksantikvarieämbetet: Förvaltningskostnader. förslagsanslag
486 32 Kulturminnesvard. reservationsanslag
488 33 Riksantikvarieämbetet: Uppdragsverksamhet. förslagsanslag
490
491
493
496
497

Museer och utstiillninRar
34
35
36
37

499 38
501
503
504
505
506
508
510
512
514
516
519

43 034 000
23 163 000
I 000

39
40
41

42

43
44

45
46
47
48
49
522 50
523 51

Statens historiska museer. förslags;mslag
Statens konstmuseer. förslagsanslag
Utställningar av svensk konst i utlandet. reservationsanslag
Livrustkarnmaren, Skoklosters slott och Hallwvlska museet.
fiirslagsan~lag
·
·
Naturhistoriska riksmuseet, förslagsanslag
Statens sjöhistoriska museum:
Förvaltningskostnader. förslagsanslag
Underhållskostnader m. m .. reservationsanslag
Etnografiska museet. förslagsanslag
Arkitekturmuseet. förslagsanslag
Staten-; musiksamlingar. förslagsanslag
Staliga museer: Vissa kostnader för utställningar och
samlingar m. m .. reservationsanslag
Bidrag till Nordiska museet. förslagsanslag
Bidrag till Sveriges Tekniska museum. forslagsanslag
Bidrag till Skansen. förslagsanslag
Bidrag till vissa museer
Bidrag till regionala museer, förslagsanslag
Riksutstallningar, reservationsanslag
Inköp av vissa kulturföremål. förslagsanslag

32216000
35911000
I 113000
13867000
36 509000
15 052000
I 000
13 735 000
1540000
Il 273 000
5 126000
37 002 000
8216000
8784000
12 051000
31 728000
19327000
100000

ForskninR
524 52 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet. rcservationsanslag

618 000

VnRd11msorRt1nisationer
526 53 Statens ungdomsråd. förslagsanslag
5'27 54 Bidrag till ungdomsorganisationernas centrala verksamhet
m. m .. fiin,lagsanslag
530 55 Bidrag till ungdomsorganisationernas lokala verksamhet. forslagsanslag
531 56 Bidrag till ferieverksamhet inom ungdornsorganisationcrna.
reservationsanslag

3 704000
48 935 000
86000000
9 335 000

1504 802000
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G Massmedier m. m.
533
534
536
536
537

Filmm.m.
I Statens biogratbyr{1, förslagsanslag
2 Filmstöd. rescrvationsanslag
3
4

3 637 000
35 060000

Arkivet för ljud och bild:
Förvaltningskostnadcr. förslagsanslag
Insamlingsvcrksamhet m. m .. reservation~anslag

Dappress och ridskrifrer
.'i39 5 Presstiidsnämnden. förslagsanslag
540 6 Stöd till dagspressen, förslagsanslag
546 7 Lån till dagspressen, reservationsanslag
547 8 Stöd till organisationstidskrifter. förslags;mslag
.'i48 9 Stöd till kulturtidskrifter. reservationsanslag
551 I 0 Stöd till tidningar på andra spr{ik ;in svenska. förslagsanslag
552 11 Stöd till radio- och kassettidningar. rescrvationsanslag

553
555
555
.'i58
561

Li11era111r och hihliorck:
12 Bidrag till Svenska spräkniimnden
Talbok!.- och punktskriftsbiblioteket:
13
Förvaltningskostnader. förslagsanslag
14
Produktionskostnader. reservationsanslag
l.'i Litteratuntöd samt övriga ändamål inom litteratur- och folkbiblioteksområdet

7 195000
359000
2 397000
484 310000
25 000000
39000000
10 204 000
5 365 000
• 10 622 000
I 555 000

12 640000
22027000
• 64 996 000

724367000
562 Radio och 1ele1·ision

H Internationellt-kulturellt samarbete

578 K11/111rel/1 wh_He med ur/andel
.'i79 I Kulturellt utbyte med utlandet. rcscrvationsanslag
581 2 Kostnader för Sveriges medlemskap i L'nesco m. m., forslagsanslag
582 3 Bidrag till internationella kongresser m. rr.. i Sverige. rcservationsanslag
583 4 Bidrag till svenska institut i utlandet
584 5 Nordiska ministerrådeb kulturbudget, forslagsanslag
584 6 Bilateralt nordiskt kultursamarbete m. m .. reservationsanslag

5656000
25 642000
612000
2 797 000
46500000
6 268000

87 475000
I Investeringar m. m.
589
593
601

Utrustningsniimnden för universitet och högskolor. förslagsanslag
2 Byggnadsarbetcn inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde. rescrvationsanslag
3 Inredning och utrustning av lokaler vid högskoleenheterna
m. m .. reservationsanslag

8 756 000
267 000000
266000000

541756000
Summakr.

37981647000
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Bilagor
008 10.1
609 10.2

o!O I0.3
617 10.4

618 10.5
623 I0.6
630 10.7
636 10.8
652 10. 9
10.10
654 I 0.11
6.~3

656 I0.12
660 10.13
664 I0.14

Förslag till
Lag om iindring i skollagen ( 1962:319)
Förslag till
Lag om ändring i lagen 11970: 1046! nm överlLimnande av fiirvaltningsuppgifter inom utbildningsdepartcmentets verbamhetsområde
Förslag till
Lag om ändring i studicstödslagen 11973:349!
Fiirslag till
Lag om undring i lagen I 1978:478) om avgift för inneha,· av 1elevisionsmottagarc
Sammanfattning av skolöverstyrelsens förslag till nytt statsbidragssystem for skolledare
Sammanställning av remissyttranden över skolövcrstyrebens fors lag till
nytt statsbidragssystcm för skolledare
Sammanfottning av språk- o.:h kullurarv~utrcdningcns ISKUI hctiinkandcn ISOLl 1983:57! Olika tm;prung - Gemenskap i Sverige och (SOU
1983:58) Kunskap for gemenskap
Sammanställning av remissyttranden över SK U:~ betänkanden ISOU
1983:57) Olika ursprung - Gemenskap i Sverige och ISOU 1983:58) Kunskap fiir gemenskap
Förslag till rcvidt!rade timplaner for E-linjen
Förslag barn och ungdom
Sammanfattning av statens kultu1Täds rapport I 1984: 1) Verktyg för förändring. Förslag till handlingsprogram for kulturverksamhct p{i arbetsplatserna
Förteckning över remissinstanser och sammanstiillning av rcmissyttr<mden över statens kulturråds rapport 11984: 1) Verktyg för förändring.
Förslag till handlingsprogram för kulturverksamhet på arbetsplatserna
Sammanfattning av betänkandet (SOU 1982:45) Ortnamns värde och
vård
Förteckning över remissinstanscrna och sammanställning av remissyttranden över betänkandet 1SOC 1982: 45l Ortnamns värde och vard

I föreliggande bilaga av budgetproposition behandlas. förutom reguljiira anslagspunkter, även vissa större utredningsförslag. Dessa behandlas under följande avsnitt.

Utredning el. dyl

,__.

Behandlas under

"Utslagning i grundskolan
<SOL! 1983:63. Ds U 1983:18!
- betänkanden av en arbetsgrupp inom utbildningsdepartemcntet

Inledning avsnitt 2
.. En skola för all;:,"

"Olika ursrung - gemenskap i
Sverige ISOU 1983:57) och

Inledningen avsnitt 15

.. Kunskap för gemenskap·'
1SOC: 1983:58) betiinkanden
av spr[ik- och kulturarvsutrcdningen

Inledningen avsnitt 15

Norstedts Trycken. Stocktiolm 1985

Bilaga 11 till budgetpropositionen 1985
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Bilaga 11

Jordbruksdepartementet
ÖVERSIKT
Till jordbruksdepartementet hör frågor rörande jordbruk. skogsbruk,
fiske. trädgårdsnäring och rennäring samt högre utbildning, forskning och
försök för dessa näringar liksom prisreglcring på jordbrukets och fiskets
områden samt miljövård. strålskydd. livsmedelsberedskap, djurskydd,
djurens hälso- och sjukvård. livsmedelskontroll, utsädeskontroll. idrott,
turism. rekreation, jakt och viltvärd.
Det förslag till utgiftsram för jordbruksdepartementets verksamhetsområde för budgetåret 1985/86 som läggs fram i budgetpropositionen omfattar
6 315 milj. kr. Detta innebär en ökning med 110 milj. kr. jämfört med innevarande budgetår. Den största utgiftsposten blir också under nästa budgetår subventioneringen av baslivsmedel. främst mjölk. som har beräknats till
ca 3 miljarder kr.
Myndighetsanslagen inom departementets verksamhetsområde har i allmänhet beräknats med utgångspunkt i det s. k. huvudförslaget. Genom
omprioriteringar har utrymme skapats för särskilda insatser inom huvudtiteln.
Anslaget för mark för naturvård föreslås höjt från 20 milj. kr. till
40 milj. kr. för att möjliggöra förvärv av bl. a. viktiga urskogsområden.
Med hänsyn till behovet av bl. a. underlag för nya skogsbruksplaner
föreslås en fortsatt utökning av resurserna för översiktliga skogsinventeringar.
Genom omfördelning av resurser vid Sveriges lantbruksuniversitet kan
betydelsefulla insatser göras för den forskning som prioriteras i den forskningspolitiska propositionen, bl. a. bioteknik och forskningsprogrammet
kring alternativa produktionsformer inom jordbruket.
Stödet till idrotten räknas upp väsentligt. För budgetåret 1985/86 föreslås ett anslag av 205 .5 milj. kr. Särskilda insatser görs för kvinnoidrotten,
handikappidrotten, invandraridrotten samt för åtgärder mot användningen
av dopingpreparat.
Bidragen till fiskets rationalisering räknas upp från 7 .6 milj. kr. till
9milj. kr. för att stimulera till investeringar i nya fiskefartyg. För att
möjliggöra ökade insatser för rennäringen föreslås närmare en fördubbling
av bidraget till främjande av näringen.
I
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2

U ndcr våren 1985 kommer förslag att läggas fram i särskilda propositioner på viktiga områden. Det g~iller utformningen av bl. a. en samlad
livsmcdclspolitik, ett samlat åtgärdsprogram mot försurningen samt förslag om en utvidgad och förbättrad kemikaliekontroll.

Sammanställning m. m.
Anslagsförändringarna totalt inom jordbruksdepartementets verksamhetsområde i förhållande till anvisade belopp för budgetåret 1984/85 framgår av följande sammanställning uttryckt i milj. kr.
Anvisat
1984/85
A. Jordbruksdepartementet
m.m.
B. Jordbrukets rationalisering m. m.
c. Jordbruksprisreglcring
D. Skogsbruk
E. Fiske
f. Service och kontroll
G. Utbildning och forskning
H. Miljövård
I. Idrott. rekreation och
turism
J. Diverse

Totalt för jordbruksdepartementet

Förslag
1985/86

Förändring

31.7

26.8

339.9
3577.l
588,2
102.l
167.9
689.7
406,0

335.7
3 609.8
613.9
98.l
169.2
723.1
412.0

260.3
42.1

281,3
44,7

+ 21.0
+ 2.5

6205,0

6314,6

+109,6

-

4,9

-

4.2

+ 32.7
+ 25.7
-

+

4.1

u

+ 33,5
+ 6.0
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Utdrag

JORDBRUKSDEPARTEMENTET

PROTOKOLi.
vid regeringssammanträde
1984-12-20

Föredragande: statsrådet Lundkvist
Anmälan till statsbudgeten för budgetåret 1985/86 såvitt avser jordbruksdepartementets verksamhetsområde

Nionde hm·udtiteln
INLEDNING
Jordbruksdepartementets budget präglas av den stora återhållsamhet
som det samhällsekonomiska och statsfinansiella läget kräver. Det begränsade resursutrymmet har gjort det nödviindigt att med stor noggrannhet
pröva också de mest angeliigna behoven. Flertalet myndigheter inom departementets verksamhetsområde föreslås få sina anslag beräknade enligt
det s. k. huvudförslaget. I vissa fall beräknas myndigheterna kunna täcka
ökade kostnader genom i första hand en ökning av kostnadstäckningen i
avgiftsbelagd verksamhet.
Omprioriteringar av disponibla resurser föreslås främst på skogsbrukets
och naturvårdens områden. Med anledning av att jag senare under våren
kommer att föreslå regeringen att lägga fram särskilda propositioner rörande bl. a. fisket, försurningen. livsmedelspolitiken och kemikaliekontrollen
återkommer jag vid dessa tillfallen till flera av huvudtitelns anslag.
Den största utgiftsposten blir också under nästa budgetår subventioneringen av baslivsmedel som har beräknats till ca 3 miljarder kr.
I syfte att uppnå en från hälso- och miljösynpunkt nödvändig minskad
användning av gödsel- och bekämpningsmedel föreslog regeringen våren
1984 (prop. 1983/84: 176) införandet av särskilda avgifter på s~l.dana medel
fr. o. m. den I juli 1984. Avgiften på handelsgödsel skulle motsvara 5 % av
försäljnings värdet och avgiften på bekämpningmcdel 4 kr. per kg verksam
beståndsdel.
Riksdagen beslutade (SkU 1983/84: 47, rskr 383) att avgifterna skall tas
ut enligt regeringens förslag. Riksdagen beslutade vidare att de influtna
medlen skall användas till utökade insatst:r i rrr1ga om forskning. rådgiv-
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ning och miljöforbiittrandc åtgiirder. Jag avser att återkomma till regeringen i annat sammanhang om dispositionen av dessa medel.

Jordbruk och trädgårdsnäring
Riksdagen fastställde i februari 1984 övergripande mål för en samlad
livsmedelspolitik lprop. 1983/84: 76. JoU 20. rskr 141 ). Samtidigt antogs
nya riktlinjer för överläggningarna om jordbruksprisregleringen för tiden
efter den 30juni 1984. Huvudmålet för en samlad livsmedclspolitik och
därmed också för jordbrukspolitiken skall vara att trygga vår livsmedelsförsörjning såväl i fredstid som under avspärrning och krig. Konsumenternas intresse av livsmedel av god kvalitet till rimliga priser skall vara ett
med jordbrukarnas inkomstmäl likställt delmål. Giltighetstiden för lagen
(1983: 147) om förbud under viss tid mot nybyggnad av djurstallar har
förlängts till utgången av juni 1985.
I fråga om prisregleringen på jordbruksprodukter för tiden efter den
30juni 1984 innebär riksdagsbeslutet att kompensationen till jordbruket
och viss livsmedelsindustri för ökade kostnader liksom jordbrukarnas inkomstföljsamhet skall bestämmas efter obundna överläggningar.
Efter överläggningar med Lantbrukarnas förhandlingsdelegation som på
regeringens uppdrag genomfördes av en särskild kommitte, godkände riksdagen grunder för prisregleringen påjordbruksprndukter utom sockerbetor
och socker under regleringsåret 1984/85. Beslutet innebär att jordbruket
och viss förädlingsindustri tillfördes 828 milj. kr. i form av prishöjningar
per den I maj 1984. Jordbruket ska'.! vidare per den I januari 1985 i kostnadskompensation tillföras för primärproduktionen 2 % motsvarande
355 milj. kr. och för viss förädlingsindustri I IO milj. kr. Beslutet innehåller
vidare en garantiregel som innebär rätt till överläggningar vid vissa avvikelser mellan faktisk och antagen kostnadsutveckling.
Jordbrukets produktionsvärde för år 1984 beräknas uppgå till ca 24.8
miljarder kr. Av detta belopp svarar vegetabiliska produkter för ca 20%
och animaliska produkter för ca 80%.
Frågan om åtgärder mot den rådande överskottssituationen till följd av
överproduktionen inom jordbruket har tagits upp av 1983 års livsmedelskommittc som i november 1984 avlämnat sitt huvudbetänkande ISOU
1984: 86) Jordbruks- och livsmedelspolitik. Betänkandet remissbehandlas
f. n. Det är min avsikt att senare föreslå regeringen att lägga fram särskild
proposition om en samlad livsmedelspolitik.
Vad gäller trädgårdsnäringen pågår f. n. en översyn inom regeringskansliet av tullarna på trädgårdsprodukter.
Den totala åkerarealen år 1983 var 2 941 000 ha. Antalet brukningsenheter var 114 000 och medelarealen 26 ha åker per företag. Antalet stadigvarande sysselsatta vidjordbruksföretag uppgår till ca 200000.
Lantbruksnämndernas inköp och försäljning av jordbruksfastigheter
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sker med anlitande av jordfonden. Lantbruksstyrelsen disponerar för jordfondsändamål även en rörlig kredit av 25 milj. kr. intill den 30juni 1985. Jag
föreslår att denna kredit förlängs till den 30juni 1986 varefter den bör tas
bort. Vidare föreslår jag att den kredit som styrelsen disponerar för förvärv
av mark frän domänverket och skogsbolag av f. n. 75 milj. kr. upphör den
30juni 1985.
Inför nästa budgetår förordar jag att de kreditgarantiramar som tidigare
fastställts årligen i fortsättningen utformas som fleråriga s. k. engagemangsramar. För garantiramarna på jordbrukets-, trädgårdsnäringens och
rennäringens område innebär mitt förslag att lanthruksstyrelsen i fortsättningen disponerar totalt 4000milj. kr.
För beredskapslagring av friimst produktionsmedel samt för vissa produktionsförberedelser föreslår jag att 46.4milj. kr. anvisas under nästa
budgetår.
I regeringens uppdrag att avge förslag om prisregleringen på jordhruksprodukter utom sockerbetor och socker, m. m., givet i februari 1984,
ingick även att ta upp frågan om huvudmannaskapet m. m. for skördeskadeskyddet. Jag avser att senare föreslå regeringen att lägga fram förslag i
frågan.

Rennäringen

Rennäringen är en avgörande förutsiittning för den samiska kulturen. En
rationell och lönsam renskötsel är därför angelägen. Frågan om rennäringens ekonomi som har utretts av rennäringskommitten behandlas i betänkandet (SOU 1983: 67) Rennäringens ekonomi. Flera av kommittens förslag anknyter till samerättsutredningen <Ju 1983: 05) vars arbete fortgår.
Andra förslag hör samman med beskattningsfrågor eller arbetsrättsfrågor
som bereds i annat sammanhang. Kommittens förslag ijaktfrågor m. m. tar
jag upp i särskild ordning. Jag har emellertid bedömt att vissa åtgärder bör
vidtas redan nu i fråga om statens medverkan i rennäringens rationalisering. Bl. a. bör rennäringens företrädare ges ett ökat inflytande inför besluten om fördelning av det statliga stödet till näringen. Mot den bakgrunden
föreslår jag att årliga överläggningar sker mellan rennäringen och lantbruksstyrelsen om användningen av bidragsmedlen. Vid dessa överläggningar kan även andra för näringen angelägna frågor aktualiseras. För att
möjliggöra ökade insatser för från allmän synpunkt viktiga åtgärder för
näringen föreslår jag närmare en fördubbling av bidragsanslaget.
Även andra frågor som rör rennäringen har utretts nyligen. Till frågan
om koncessionsrenskötseln har jag för avsikt att återkomma till regeringen
i annat sammanhang. Frågan om den statliga rennäringsadministrationens
centrala lokalisering och lokaliseringen i Norrbotten har utretts av statskontoret och länsstyrelsen i Norrbottens län. Samerättsutredningen bör
avvaktas innan slutlig ställning tas i den frågan.
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Skogsbruk
Skogsnäringen är en av våra viktigaste exportnäringar. Den har utomordentligt goda förutsättningar att medverka till en förbättrad balans i våra
utrikesbetalningar. Skogens betydelse för landets ekonomi och välstånd
motiverar att skogsmarken som produktionsresurs tas till vara pä bilsta
sätt och s;°1 att även andra intressen, som I.ex. friluftsliv och rekreation.
kan tillgodoses. Målet för skogspolitiken enligt 1979 års skogspolitiska
beslut är mot bakgrund härav en varaktig, hög och värdefull virkesavkastning under hiinsynstagande till naturvårdens och andra allmänna
intressen. Genom riksdagsbeslut år 1983 kompletterades skogsvfirdslagen
med uttryckliga krav på aktivt utnyttjande av skogen i syfte att öka
produktionen och sysselsättningen i skogsnäringen.
Skogsproduktioncns lämpliga omfattning och sammansättning är inte
exakt fastslagna i riktlinjerna för skogspolitiken. Strävan skall emellertid
vara en ökad produktion både kvantitativt och kvalitativt. En utgångspunkt är sålunda att åstadkomma en skogsproduktion som möjliggör en
långsiktig årlig bruttoavverkning av åtminstone 75 milj. m\k. Därutöver
skall strävan vara att öka produktionen ytterligare i den mån detta är
möjligt och lämpligt med hänsyn till andra viktiga samhällsmål. Med nya
virkesbalansheräkningar till grund kan produktionsmålet justeras efterhand. Sådana heräkningar kommer att presenteras av skogsstyrelscn om
något år.
Bruttoavverkningarna beräknas under innevarande säsong hli ca 67 milj.
m3 sk vilket är ungefär samma volym som förra säsongen men ca 10 milj.
m 3sk mer än i slutet av 1970-talet. För innevarande säsong är därmed
skogsindustrins virkesförsörjning säkrad. Såvitt nu kan bedömas bör försörjningen även för nästa säsong kunna klaras om det inte blir en påtagligt
minskad aktivitet i skogsbruket. Jag anser att ytterligare statliga åtgärder
av mera genomgripande slag för ökade avverkningar därför inte behövs
f. n. De ökade vinster som genom högkonjunkturen har tillförts skogsindustrin och skogsbruket måste i första hand utnyttjas för investeringar i syfte
att ytterligare stärka näringen. För skogsbrukets del bör detta ske i form av
bl. a. en kraftig satsning på hjälpplanteringar och andra återväxtåtgärder
samt på röjningar och gallringar. Härigenom kan produktionen av kvalitetsvirke öka för framtiden. En aktiv beståndsvård vitaliserar dessutom
skogen och gör den mer motståndskraftig mot klimat- och förorcningsskador.
En ökad aktivitet i skogsbruket skärper kraven på hänsyn till andra
intressen. För att tillgodose bl. a. naturvårdens intressen föreslår jag i det
följande ökade resurser för skydd av riksintrcssanta skogsområden.
Skyddsåtgärder av detta slag är emellertid inte tillräckliga. En ökad hänsyn
till förhållandena i det enskilda fallet - ett mer s. k. ståndortsanpassat
skogsbruk - och förbättrade kunskaper hos dem som arbetar i skogen om
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hänsyn till andra intressen är nödvändigt. Jag fäster stor vikt vid att den
utbildning för skogsarbetare i dessa frågor som har påbörjats också fullföljs
och att den utvidgas till att omfatta alla kategorier skogstjiinstemän som
inte tidigare har utbildats.
För nästa budgetår behöver resurserna för de översiktliga skogsinventeringarna ökas med hänsyn till behovet av bl. a. underlag för nya skogsbruksplaner. Jag föreslår därför att anslaget härför räknas upp med 9milj.
kr. Ytterligare 1,5 milj. kr. bör avsättas för bidrag till skötsel av ädellövskogen. Vidare föreslår jag att programmet för åtgärder i lågproducerandc
skogar, s. k. 5: 3 skogar. bättre anpassas till kravet på hänsyn till naturvårdens intressen och till den senaste av skogsstyrelsen gjorda bedömningen
av lämpliga objekt genom att anslaget räknas ned med 34milj. kr.
Ett aktivare skogsbruk kräver fler och bättre plantor. För att täcka den
ökade efterfrågan på sådana föreslår jag alt anslaget till investeringar i
skogsplantskolor räknas upp med !Omilj. kr. En sådan uppräkning skall
även möjliggöra investeringar för en säkrare arbetsmiljö för skogsvårdsstyrclsernas personal.

Fiske
Under år 1984 har utredningsförslag avlämnats som behandlar yrkesfisket. laxfisket och den statliga administrationen på fiskets område. Jag avser
att senare återkomma till regeringen i dessa frågor. Även i fråga om
finansieringen av eventuella ersättningar m. m. i samband med frisläppandet av handredskapsfisket på ostkusten och i de stora sjöarna har jag för
avsikt att återkomma. I avvaktan härpå är mina förslag begränsade till det
statliga stödet till yrkesfisket. Jag föreslår en kraftig uppräkning av bidragen till yrkesfisket för att stimulera till investeringar i nya fiskefartyg.
Genom att bidragen höjs kan villkoren för fiskerilånen anpassas till vad
som gäller för andra statliga lån. Vidare förordar jag att fiskeristyrelsen i
fortsättningen i stället för regeringen skall besluta om bidrag till fiskehamnar. För kreditgarantier för lån till fiskerinäringen och fiskberedningsindustrin föreslår jag en engagemangsram av 75 milj. kr.

Service och kontroll
Service och kontroll innefattar livsmedelskontroll, djurens hälso- och
sjukvård, djurskydd, veterinärväsendet, lantbrukskemisk service, maskinprovningar, utsädeskontroll och växtskydd. Insatserna på dessa områden
är enligt min mening viktiga medel i samhällets livsmedelspolitik, vars
syfte bl. a. är att konsumenterna får tillgång till livsmedel av god kvalitet
till rimliga priser.
Fr. o. m. den I januari 1986 kommer dubbel datummärkning att införas i
fråga om färdigförpackade kyl varor. Det innebär att hållbarhetsmärkning-
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en med uppgift om sista förbrukningsdag t.:rsätts med uppgift om häst föreoch förpackningsdag. Konsumenterna fiir därmed en biittre möjlighet att
bedöma ett livsmedels kvalitet.
Den I januari 198.'i genomförs en ändring i besiktnings veterinärorganisationen. Därigenom förbättras personalsituationen inom hesiktningswterinärorganisationen och skapas möjligheter att effektivt upprällh:llla en tillfredsställande köttkontroll bl. a. for att kunna uppfylla villkor som gäller
för köttexporten.
Jag avser att senare föreslå regeringen att lägga fram proposition med
förslag till en ny lag om foder. Den nya lagen bör i större utsträckning än
nu gällande lag ta sikte på att skydda både djurs m:h människors hälsa. I
detta syfte kommer jag att föreslil vissa grundläggande krav på beskaffenheten av foder. Bl. a. bör användningen av kemoterapeutika som tillväxtbefrämjande fodertilbats förbjudas.
Från den I jul i 1984 gäller att statlig ersättning vid salmonellainfektion i
slaktkycklingsproduktionen i huvudsak endast utgår för veterinär- och
laboratoriekostnader i samband med bekämpning. Kostnaden för obligatorisk salmonellaundersökning har flyttats över på producenterna.
Vid ingången av budgetåret 1985/86 beräknar jag att ett försäkringsskydd
för den specialiserade slaktnötsproduktionen är infört. Detta innebär att
ersättning av statsmedel endast kommer att utgå för samma typ av bekämpningsåtgärder som nu gäller för slaktkycklingsproduktionen.
Djursjukvårdens finansiering har under senare år varit föremål för överväganden i olika sammanhang. Lantbruksstyrelsen har i särskild ordning
utrett förutsättningarna för den fortsatta finansieringen av distriktsveterinärorganisationen. Jag återkommer senare till regeringen med förslag till
beräkning av bidraget till djurens hälso- och sjukvård.

Utbildning och forskning

Jordbruket och skogsbruket är traditionellt viktiga näringar i vårt land.
Förutsättningarna för dessa basnäringar har förändrats starkt under senare
år. Metoder som har drivits fram i rationaliseringsarbetet har börjat ifrågasättas från bl. a. miljösynpunkt. Konkurrensen på traditionella marknader
har skärpts. Kraven på kvalitet på framställda produkter har ökat. Produktionsresurserna har genom konkurrens från andra intressen i vissa delar
blivit knappa.
Vad jag nu har redovisat har lett till att ökade krav ställs på forskningsoch utvecklingsarbete. De anpassningar till utvecklingen som nu blir allt
mer angelägna visar sig ofta svåra om inte grundläggande forskningsinsatser görs. En viktig utgångspunkt för dessa måste vara att naturresurserna skall användas på ett sådant sätt att de ger såväl en bättre för~örjning
som en säkrare sysselsättning och en tillfredsställande miljö.
I propositionen 1983/84: I 07 om forskning förordade jag prioritering av
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vissa områden inom vilka en fördjupad och intensifierad forskning m:h
utbildning kan bidra till lösningar av väsentliga problem inom de samhällssektorer det här är fråga om. Jag framhiill betydelsen av en längsiktig
kunskapsuppbyggnad inom ämnesområden som i grunden fa gemensamma
för de areella näringarna och miljövården och som kan ge en ökad förstiielse för de biologiska prm:esserna. Vidare fäste jag uppmiirksamheten på att
forskningen i ökad utsträckning bör omfattas av en helhetssyn på jordbruks- och skogsbrukssektorerna. Jag framhöll siirskilt att produktionsmetoderna inom de areella näringarna t. ex. mastc utvecklas mot bakgrund av
att de skall tillämpas i ett komplicerat ekosystem.
De riktlinjer jag förordade för en fördjupning och intensifiering av forskningen inom de areella näringarna bör fullföljas. Resurserna för detta bör i
första hand skapas genom omprioriteringar av redan tillgängliga resurser.
Sveriges lantbruksuniversitet har i sin anslagsframställning redovisat
förslag till en omfördelning av resurserna för forskning och forskarutbildning. Omfördelningen uppgår till 4 C,·~· av resurserna för dessa ändamål eller
ca 10 milj. kr. för två är. Genom dessa omfördelningar kan den forskning
stödjas som prioriterades i forskningspropositioncn. Det gäller främst doktorandtjänster. forskning rörande biologiska produktionsprocesser och
bioteknik. mät-, styr- och reglerteknik. veterinärmedicin och djurhälsa,
skogsproduktion och luftföroreningar, livsmedel samt U-landsutbildning.
Skogs- och jordbrukets forskningsråd har fått i uppdrag att med utgångspunkt i de riktlinjer som anges i forskningspropositionen lägga fram förslag
till ett sammanhållet forskningsprogram rörande alternativa produktionsformer inom jordbruket och trädgårdsnäringen. Programmet skall utgöra
underlag för bl. a. utformningen av 1990-talets livsmedelsproduktion. Rådet har även i uppdrag att lägga fram ett långsiktigt program för skogsforskning. Programmet skall ha den tvärvetenskapliga inriktning, som
framgår av forskningspropositionen. Min avsikt med att ge forskningsrådet
dessa uppdrag är att få angelägna forskningsområden närmare definierade.
Programmen skall vidare kunna ge underlag för att bedöma var önskemål
om förstärkta resurser är mest motiverade.
Med företrädare för skogsbranschen har nya avtal träffats om gemensam
finansiering av skogsteknisk FoU och av skogsträdsförädling och gödsling.
I fråga om gemensam finansiering av växtförädlingen pågår förhandlingar
med jordbrukets föreningsrörclse.

Miljövård
Att trygga alla människors rätt till en god livsmiljö är målet för miljöpolitiken. Miljöförstörelse måste hejdas och förstörd miljö så långt möjligt
återställas. En rättvisare fördelning av naturresurserna kräver en planmässig, långsiktig hushållning med begränsade tillgångar. Hänsyn och om-
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tanke om miljön m[1stc vara viigledandc för den lfmgsiktiga planeringen.
Ökningen av skogsskadorna i många europeiska länder har ytterligare
understrukit att luftföroreningarna och försurningen nu är ett av våra
allvarligaste miljöproblem. Fortsatta insatser behövs därför bäde nationellt
och internationellt. Riksdagen behandlade under våren 1984 frågorna om
svavelutsläppen från koleldade anläggningar. De diirvid redovisade riktlinjerna beräknas kunna medföra en minskning av svaveldioxidutsläppen
med 20000-30000 ton per är. För att få underlag för beslut om de ytterligare åtgärder som nu behöver vidtas tillsatte regeringen i början av år 1984
en särskild aktionsgrupp mot försurningen i vilken jag har varit ordförande. Gruppens arbete har resulterat i en aktionsplan mot luftföroreningar
och försurning. I planen behandlas bl. a. frågor om begränsningar av utsläppen av svaveldioxid och kväveoxid, fortsatta kalkningsinsatser, iitgärder inom jord- och skogsbruket samt forskning. Aktionsplancn bereds f. n.
i regeringskansliet. Jag räknar med att inom kort kunna föreslt1 regeringen
att lägga fram en proposition i frågan till riksdagen.
1 takt med att de svenska utsläppen av försurande ämnen minskas
kommer en allt större andel av nedfallet över Sverige att härröra frän
utsläpp i andra länder. Det internationella arbetet blir dä1för allt mer
hctydelsefullt. Detta arbete har också ytterligare intensifierats under det
senaste året. Möten på ministernivå har ägt rum i Ottawa i mars 1984 och i
Miinchen i juni 1984. Huvudfrågan vid dessa möten har varit det förslag
om en minskning med minst 30% av svaveldioxidutsläppen i Europa under
den kommande tioårsperioden som de nordiska länderna lade fram under
år 1983. Detta förslag stöds nu av ca 20 länder. Det andra mötet med det
verkställande organet (EB) för konventionen om långväga gränsöverskridande luftföroreningar hölls i september 1984 i Geneve. EB beslöt då att
påbörja arbetet med att utarbeta ett bindande dokument om en minskning
av svavelutsläppen med minst 30%. Målsättningen är att ett sådant dokument skall ligga färdigt för undertecknande vid EB: s tredje session som
planeras äga rum i juli 1985 i Helsingfors.
Kemikalieanvändningen är ett annat allvarligt hälso- och miljöproblem.
Kemikommissionen har i sina betänkanden (SOU 1984: 24) En bättre information om kemiska produkter och (SOU 1984: 77) Kemikaliekontroll lämnat förslag till en utvidgad och effektivare samhällskontroll av kemikalieanvändningen. Jag kommer senare att föreslå regeringen att lägga fram
en särskild proposition med utgångspunkt i kemikommissionens förslag
under våren 1985.
För att komma tillrätta med vissa akuta problem med övergödning av
föroreningskänsliga vattenområden har ändringar skett i miljöskyddslagen
( 1969: 387). Regeringen har möjlighet att förklara ett vattenområde och
angränsande marker som ett särskilt föroreningskänsligt område. Inom
sådant område har regeringen eller länsstyrelsen möjlighet att meddela
generella föreskrifter om skyddsåtgärder eller försiktighetsmått, m. m. I
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syfte all fa en bällre samordning mellan miljöskyddslagen och vattenlagen
( 1983: 291 l och undvika onödig duhbelpriivning av vissa verksamheter i
valll.'.n, hl. a. musselodlingar. har ändringar skett i fråga om miljöskyddslagens tillämpningsområde och tillståndspliktl.'.n enligt vattenlagen. Bl. a.
mot hakgrunJ av miljöskyddsutredningens förslag i betänkandet <SOll
1983: 20> Bättre miljöskydd Il hereds f. n. frilgan om ytterligare [indringar i
miljöskyddslagen.
Ansvaret för det fortsatta stödet till miliöskyddsteknik föreslås överfört
till styrelsen för teknisk utveckling. Några ytterligare medel föreslås därför
inte under anslaget Stöd till miljöskyddsteknik. m. m.
På naturvårdens områtk har genom omprioritering skapats utrymme för
ytterligare satsningar. Bl. a. urskogs- och våtmarksinventeringarna visar
på betydande skyddsbehov. Det är därför enligt min mening angeläget att
ytterligare medel anvisas för att säkerställa mark för naturvård. Jag föreslår därför att anslaget för markförvärv och ersättningar höjs med 20 milj.
kr. till 40 milj. kr. Vad särskilt gäller skyddet av våt marker avser jag
återkomma till regeringen med förslag om införande av tillståndsprövning i
naturvårdslagen av våtmarksdikning. För den fortsatta restaureringen av
Hornborgasjön anvisas medel. Vården av naturvårdsobjekt är en betydelsefull del av naturvårdsarbetet och visst medelstillskott föreslås. En översyn kommer att göras av bl. a. naturvårdsförvaltningen för att se om
effektiviteten kan höjas genom samordning och rationaliseringar.
På strålskyddsområdet vill jag särskilt peka på den förstärkning som
sker på tillsynssidan med anledning bl. a. av att ytterligare två kärnkraftsreaktorer är i drift. Vidare föreslås vissa förstärkningar vad gäller forskning rörande radon. llppbyggnaden av beredskapen mot kärnkraftsolyckor fullföljs.
Betydande resurser behövs också i fortsättningen för forsknings- och
undersöknings verksamhet bl. a. i syfte att följa miljötillståndet och förändringar i detta. Genom budgetförslaget ges förutsättningar för satsningar på
angelägna områden.
Sammantaget innebär föreliggande budgetförslag att 412 milj. kr. anvisas
för miljövårdsinsatser. Betydande delar av kommande års miljövårdssatsningar kommer dock som jag tidigare nämnt att behandlas särskilt och
redovisas för riksdagen senare under innevarande riksmöte.

Idrott, turism och rekreation

Idrottens betydelse för samhället motiverar en fortsatt kraftig satsning.
Jag föreslår diirför att stöde1 till idrotten räknas upp med 17 milj. kr. till
205,5 milj. kr. Inom ramen för ökade anslag avsätts särskilda medel för att
motverka bruket av dopingpreparat. Efter samråd med socialministern
föreslår jag även särskilda insatser för att stödja handikappidrotten. Ökade
resurser föreslås för att ge kvinnoidrotten förbättrade verksamhetsvillkor
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och därmed öka jämstiilldhctcn i möjligheterna till idrottsutövning. Invandraridrotten ges vidare ett resurstillskott. Anslagsuppräkningen
medger också en fortsatt satsning i enlighet med riksidrottens målprogram
att stödja föreningsliv. ledare och anläggningar inom idrotten. Jag har
också funnit det angeläget med ett utökat stöd till idrottens s. k. riksanläggningar - främst Vålådalcn och Idrottens hus.
Turistnäringcns betydelse för vårt land iir stor. Under de senaste åren
har antalet gästnätter inom turistnäringen ökat påtagligt. Genom intensifierad marknadsföring bör turismen kunna öka ytterligare. Det är viktigt
att näringen förstärker sina ansträngningar på detta område. Samhällets
centrala insatser för turism och rekreation har samordnats sedan den I juli
1984 inom Sveriges turistråd till följd av riksdagens beslut våren 1984
(prop. 1983/84: 145, KrU ~2. rskr 353). Riksdagsbcslutct innebär att turistpolitikcn ges en mer preciserad inriktning i linje med riksdagens tidigare
hcslut ftr 1976. Turistrådet har att utveckla svensk turism och genom
marknadsföringsåtgärdcr förbättra svensk bytesbalans och sysselsättning
samt stödja regional utveckling. Turistrådet skall vidare medverka till att
förbättra möjligheterna för breda folkgrupper i vårt eget land till turism och
rekreation. Med utgångspunkt i sitt ändrade och utökade ansvar samt sin
delvis nya organisation och styrelseform har turistrådet påbörjat arbetet
med särskilda uppdrag såsom upprättande av strukturplan. försöksverksamheter och särskilda kartläggningsuppgifter. Till Sveriges turistråds
verksamhet bör enligt mitt förslag anvisas 75,8 milj. kr. för budgetåret
1985/86. Den föreslagna uppräkningen av stödet till turism och rekreation
ger utrymme för ökade marknadsföringsinsatser.

Internationellt samarbete
Världslivsmedelsrådets tionde session hölls i Addis Abeba i juni 1984.
Eftersom tio år förflutit sedan världslivsmedelskonferensen 1974 företogs
en genomgång av de efter konferensen vidtagna åtgärderna. Det konstaterades att ett antal av konferensens rekommendationer uppfyllts men att
livsmedelsläget, framför allt beträffande Afrika. alltjämt var bekymmersamt.
Verksamheten i FN: sjordbruks- och livsmedelsorganisation, FAO. har
präglats av genomförandet av det program för tvåårsperioden 1984-1985
vilket antogs vid FAO: s 22: a konferens år 1983. Situationen för det
afrikanska jordbruket har stått i centrum för FAO: s uppmärksamhet. Den
mycket kritiska livsmedelssituationcn i Afrika har även föranlett FAO: s
generaldirektör till en rad initiativ.
F AO har även sammankallat en världsfiskekonferens som ägde rum i
Rom sommaren 1984. Vid konferensen, där jag liksom ett stort antal andra
för fisket ansvariga ministrar deltog, antogs dels en världsstrategi med
principer och riktlinjer för fiskets bedrivande och utveckling, dels fem
aktionsprogram som komplement till strategin.
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Under år 1985 äger FAO:s 23:c konfcrcn~ rum. Arbetet under året
kommer alt präglas av förberedelser inför FAO: s 40-ifrsjubileum. Vidare
kommer i juli 1985 en världsskogskonfcrens att hällas i Mexico.
Den inom ramen för det Allmänna tull- och handelsavtalet (GATT>
tillsattajordhrukskommittcn har under år 1984 avslutat en första fas av sitt
arbete. Som resultat härav har kommitten i enlighet med sitt mandat
avgivit rekommendationer angående åtgärder i syfte att åstadkomma en
ökad liberalisering av handeln med jordbruksprodukter. Enligt rekommendationerna skall jordbrukskommitten år 1985 fortsätta sitt arbete i en andra
fas ägnad åt fördjupat studium av den föreslagna uppläggningen. Rekommendationerna har därefter godkänts.
Den Nordiska ämbetsmannakommitten för jordbruk och skogsbruk antog efter omfattande utredning ett förslag till handlingsprogram för nordiskt samarbete inom denna sektor. Det Nordiska ministerrådet. som för
första gången sammanträdde på jordbruksministernivå. beslöt därefter
vidareföra handlingsprogrammet som ministerrådsförslag till Nordiska Rådets 33: e session.
Det inom EG sedan år 1982 tillämpade importsystemet med tullfria
globalkontingenter för sill går nu på sin tredje kvoteringsperiod 19841985. Under den tredje kvoteringsperioden 1984-1985 förutses en något
längre tullbelagd period. EG har ännu ej tagit ställning till hur systemet
skall föras vidare efter den tredje kvoteringsperioden.
Den Europeiska frihandelssammanslutningen (EFT A) antog vid ett ministermöte våren 1984 ett omfattande arbetsprogram som bl. a. omfattar en
översyn av de varor som finns upptagna i konventionens Bilaga E. fisk och
andra marina produkter.
Vid sammanträde i Warszawa med fiskerikommissionen för Östersjön.
där EG i stället för Danmark och Förbundsrepubliken Tyskland för första
gången deltog som medlem, har beslut fattats om kvotering av fisket av sill
och skarpsill under år 1985. För Sverige innebär beslutet bl. a. att det
svenska fiskets fångstmöjligheter i Östersjön för år 1985 har ökats både
vad gäller sill och skarpsill. För torsk och lax har enighet om en kvotering
inte nåtts. För att skydda Östersjöns laxbestånd har dock fiskerikommissionen även i år beslutat förlänga den normalt rådande fredningstiden. Jag
ämnar också genom bl. a. bilaterala kontakter med laxfiskande nationer i
Östersjön försöka få till stånd en begränsning av det där bedrivna fisket.
Bilaterala avtal om fiskeutbytet år 1985 har slutits med samtliga Östersjöländer samt med Norge om det svenska fisket i Norges Nordsjözon.
I samband med det hösten 1984 undertecknade gränsavtalet med Danmark har en överenskommelse träffats om ett geml.!nsamt torskfiskeområde nordost om Bornholm samt om en i praktiken förlängd giltighetstid för
1932 års konvention rörande fisket i Kattegatt m. m.
FN: s miljöstyrelse (UNEP) höll i maj 1984 i Nairohi sin tolfte session.
En huvudfråga vid mötet var ökenspridningen. En annan huvudfråga gäll-
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de utarbetandet av en global konvention till skydd för ozonlagret. Styrelsen beslöt att under första kvartalet 1985 sammankalla en diplomatkonferens för att avsluta arbetet med en ozonkonvention och antaga densamma.
FN: s generalförsamling beslöt hösten 1983 att tillkalla en särskild kommission med uppgift att utarbeta en rapport med förslag till långsiktiga miljöstrategier i syfte att uppnå en varaktig social och ekonomisk utveckling.
Kommissionen. som 1-;allar sig World Commission on Environment and
Development m:h vars ordförande är den tidigare norska statsministern
Gro Harlem Brundtland, har under år 1984 börjat sitt arbete.
Inom Europarådets ram hölls i april 1984 en miljöministcrkonfcrens i
Aten. Konferensen behandlade bl. a. skyddet av Europas kust- och strandområden.
Inom OECD: s miljökommitte pågår samarbete om bl. a. energi, naturresurser. kemikaliekontroll. avfall. trafik och redovisning av miljötillståndet.
En konferens om miljö och ekonomi hölls i juni 1984. Förebercdelser pågår
för ett miljöministermöte inom OECD: s ram att hållas i Paris i juni 1985.
Förbundsrepubliken Tyskland anordnade hösten 1984 en ministerkonferens om skyddt:t av Nordsjöns marina miljö. Vid konferensen naddes
överenskommelse om en rad skärpningar av miljökraven för bl. a. oljeplattformar, sjöfart och landbaserade anläggningar. Vidare beslutades om
intensifierad övervakning av Nordsjöns miljö samt om intensifierat samarbete inom ramen för de s. k. Oslo- och Pariskonventionernas ram.
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.JORDBRUKSDEPARTEMENTET M. M.

A I. Jordbruksdepartementet

1984/85 Anslag

19089606
18 739 ()()()

1985/86 Förslag

19083 000

1983/84 utgift

1984/85

Beriiknad ;indring 1985.186
Föredraganden

JOS

Personal
Anslag
Förvaltningskostnadcr
(därav lönekostnader)

18739000
117108000)

+344000
(+:!5h000l

18739000

+344000

Medel för jordbruksdepartementets verksamhet har beräknats med utgångspunkt i ett huvudförslag för budgetåren 1985/86-1987/88. Resursminskningen fördelas med 2 'k. J % och 2 % för resp. budgetår. Jag räknar
med att resursminskningen i stort sett kan klaras av genom

pen~ionsav

gångar.
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget för nästa
budgetår till 19 083 000 kr.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Jordbruksdepartementet för budgetåret 1985/86 anvisa ett
förslagsanslag av 19 083 000 kr.

A 2. Lanthruksråd
1983/84 Utgift

4246424

1984/85 Anslag

3922000

1985/86 Förslag

4198000

Lantbruksråden har till uppgift att inhämta och förmedla kunskaper om
jordbruket. skogsbruket och fisket samt därmed sammanhicingande näringar ävensom miljövården i de länder eller internationella organisationer som
ingår i deras verksamhetsområden. F. n. är lantbruksråden placerade i
Bryssel. Moskva. Nairobi. Rom och Washington.

Prop. 1984/85: 100

Bilaga 11

Jordbruksdepartementet
1984185

16

Beräknad andring 1985i86
Föredraganden
8

Personal
Anslag
Lönckost nadcr
Vissa biträdeskostnader
Sjukvård
Resecrsättningar och expenser
inom verksamhetsområdo:t
Ersättningar för resor till och
från Sverige vid tjänsteuppdrag och semi:ster
Ersättning för kostnader for
förhyrning av bostlidcr

2 102000
647000
5000

+ 1 Hl\l{)O
+ 95000

232000

+ 1600(1

~81000

+

~5000

655 000

+ 30000

3922000

+276000

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen
föreslår riksdagen
att till Lantbruksråd för budgetåret 1985/86 anvisa ett förslagsanslag
av 4198000 kr.

A 3. Kommitteer m. m.
1983/84 utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

11411878
8500000
3 000000

Reservation

88121

Utöver utgifterna för departementets kommitteer bestrids från anslaget
kostnaderna för miljövårdsberedningen samt beredningen för livsmedelsoch näringsfrägor.
Med hänsyn till den beräknade omfattningen av utredningsverksamheten bör anslaget föras upp med 3.0milj. kr.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Kommitth'r m. m. för budgetåret 1985/86 anvisa ett reservationsanslag av 3000000kr.

A 4. Extra utgifter
1983/84 utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

692690
500000
500000

Reservation

191968

Anslaget bör för nästa budgetår föras upp med oförändrat belopp.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Extra utg((ter för budgetåret 1985/86 anvisa ett reservationsanslag av 500000 kr.
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44472865
43962000
38088000

1983/84 lltgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

Lantbruksstyrclsen är central förvaltningsmyndighet för ärenden om
lantbruket och lantbrukets rationalisering, trädgårdsnäringcn och trädgårdsnäringens rationalisering, rennäringen och rennäringens rationalisering, stöd till företag i glesbygd, kontroll och inspektion på växtskyddsområdet. den allmänna hälso- och sjukvården bland husdjuren, djurskyddet
samt veterinärväsendet, i den mån sådana ärenden inte ankommer på
annan myndighet. Styrelsen är chefsmyndighet för lantbruksnämndcrna
och deras ortsombud, statens lantbrukskemiska laboratorium samt distriktsveterinärorganisationen. Styrelsen är också tillsynsmyndighet över
avbytarverksamheten inom jordbruket. statens utsädeskontroll och de lokala frökontrollanstalter som är behöriga att utföra statsplombering av
utsäde samt de lokala lantbrukskemiska kontrollanstalter vars stadgar
styrelsen fastställt. Styrelsen skall vidare följa verksamheten vid de hushållningssällskap för vilka styrelsen fastställt stadgar.
Lantbruksstyrelsen leds av en styrelse. Chef för lantbruksstyrelsen är en
generaldirektör. Inom lantbruksstyrelsen finns fyra avdelningar, nämligen
administrativa avdelningen, företagsavdelningen. växtodlingsa vdelningen
samt veterinär- och husdjursavdelningcn. Dessutom finns en planeringsoch rådgivningsenhet. en enhet för internationella ärenden och en informationsenhet.
1984/85

Beräknad ändring 1985/86
Lantbruksstyrelsen

Föredraganden

-4

-4

237

Personal
Anslag
Utgifter
Förvaltningskostnader
(därav lönekostnader)
Lokalkostnader
Kostnader för reglering
av skadestånd
Växtinspektion

40 361 000
(31988000)
3 772000

Nettoutgift

-5 394000
(-4273000)
- 480000

30000

+
44163000

Inkomster
Medel från anslaget Stöd för
oljeersättande åtgärder. m. m.
Försålda formulär, blanketter
och kungörelser

-4422000
(-3 657 000)
- 480000
I 000

-4901000

+

I 000

-5873000

200000
I 000

I 000
43962000

2 Riksdagen 1984185. 1 sam/. Nr 100. Bilaxa I I

-4901000

-5874000
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Lant hrukss ryre Ise 11
I rådande marknadssituation för vissa jo.-dbruksprodukter iir möjligheterna begränsade att förbättra jordbrukets resultat genom produktionsökning. Mot denna bakgrund kommer lantbruksverkets insatser iivcn i fortsättningen att inriktas på att stimulera åtgiirder som förbiittrar effektivitet
och ekonomi vid de enskilda företagen utan höjning av produktionsvolymen.
Det är även under de närmaste åren angeliiget att lantbruksverket genom
olika åtgärder stödjer de jordbruks- och trädgardsföretag som hamnat i
ekonomiska svårigheter till följd av stora investeringar och höga räntekostnader.
Lanthruksverkets rådgivning kommer i ökad utsträckning att inriktas
mot en ekonomisk helhetssyn på företagen samtidigt som jordbrukarens
roll som företagare betonas.
Möjligheterna att förbättra fastighetsstrukturen inom jord- och skogsbruket har nyligen varit föremål för en statlig utredning. I betänkandet
(SOU 1983: 71) lämnar strukturutredningen förslag till åtgärder för att
åstadkomma en förbättrad fastighetsstruktur. Utredningen konstaterar
bl. a. att behovet av en förbättrad arrondering är särskilt stort vad gäller
skogsmark. Lantbruksverket planerar därför att ge ökat utrymme för insatser inom den skogliga strukturrationaliseringen i de delar av landet där
fastighets- och ägarsplittringen är stor.
Under de senaste åren har kraven skärpts när det gäller livsmedclsprodukternas kvalitet samt produktionsmetoder och resursutnyttjande som
innebär skonsamhet mot människor, djur. mark och miljö. Lantbruksverket kommer att verka för en anpassning av jordbruksproduktionen för att
möta dessa krav.
Den av statsmakterna fastlagda budgetpolitiken har for lantbruksstyrelsens del inneburit en årlig nedskärning av resurserna motsvarande 2 ?r.
Nedskärningarna har i huvudsak skett genom vakanshållning av tjänster i
samband med naturlig avgång. Möjligheterna att genom resursplanering
anpassa nedskärningarna efter behovet av resurser i olika län och inom
olika verksamhetsområden har härvid utnyttjats. Den naturliga avgången
har dock inte helt motsvarat den mest lämpliga minskningen av resurserna.
Dessa problem har successivt accentuerats i takt me<l att resurserna minskats och nyrekryteringen starkt begränsats.
Lantbruksstyrelsen har mot bakgrund av vad som anförts valt att redovisa ett huvudförslag som innebär en anslagsnivå som utgör pris- och löneomräknat anslag minskat med 5 % över en treårsperiod. Härigenom kommer den långsiktiga personalplaneringen att underlättas.
Enligt lantbruksstyrelscns bedömning är <lock ytterligare resursminskningar svårgenomförbara de närmaste åren. Mot denna bakgrund hemställer lantbruksstyrelsen som ett alternativ till huvudförslaget att myndighetsanslagen inte blir föremål för ytterligare besparingar under den
period som långtidsbedömningen omfattar.
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Lantbruksstyrelsen föreslår också att växtinspektionsverksamheten
som till största delen iir avgiftsbelagd och vars V<:rksamhet kan variera på
grund av volymförändringar skall redovisas som en särskild post umkr
anslaget.
Genom beslut av riksdagen (prop. 1983184: 191. JoU 37, rskr416) skall
lantbruksnämnderna genom avgiftsfinansiering av rådgivningen ta in
10 milj. kr. per år. Lantbruksstyrelsen har utarbetat preliminära rikrlinjer
för hur lantbruksnämndernas arbete med den ökade avgiftsfinansieringen
av rådgivningen bör bedrivas.

Föredragandens ö1·cn·iiganden
Lantbruksstyrelsen har i sin anslagsframställning redovisat ett huvudförslag som omfattar budgetåren 1985/86-1987/88. Medelshehovet har
därvid i enlighet med regeringens anvisningar beräknats i en prisnivå som
utgör pris- och löneumräknat anslag för budgetåret 1984/85 minskat med
5 %. Styrelsen har redovisat att nedskärningar vid en tillämpning av huvudförslaget bör fördelas på de tre åren med 2. 2 resp. I%. Jag föreslår att
anslaget beräknas i enlighet härmed. Lantbruksstyrelsens verksamhet bör
således även för nästa budgetår beräknas med utgångspunkt i huvudförslaget. Jag bedömer att detta kan genomföras genom fortsatta rationaliseringar. Jag har vidare under anslaget beräknat 110000 kr. för vissa uppgifter
inom det ekonomiska försvaret.
Lantbruksstyrelsen bör i fortsättningen få redovisa växtskyddsverksamheten under anslaget. Jag förordar därvid att verksamheten redovisas som
en särskild post under anslaget.
I detta sammanhang vill jag ta upp frågan om den statliga rennäringsadministrationens lokalisering. Rennäringsfrågorna administreras centralt av
lantbruksstyrelsen och regionalt av lantbruksnämnderna i Norrbottens.
Västerbottens och Jämtlands län. Den centrala administrationen finns i
Jönköping och den regionala i Luleå, Umeå och Östersund. Två av lantbruksstyrelsens tjänstemän är placerade i Luleå resp. Umeå. Dessutom
bedriver rennäringsenheterna vid de två nordligaste lantbruksnämnderna
fältverksamhet vid lokalkontor. Lantbruksnämnden i Västerbottens län
har ett lokalkontor i Storuman. Lantbruksnämnden i Norrbottens län har
lokalkontor i Arvidsjaur, Gällivare, Jokkmokk, Karesuando, Kiruna och
Tärendö.
Efter beslut av riksdagen (AU 1981/82: 23. rskr 388) uppdrog regeringen
åt statskontoret att utreda förutsättningarna för att lokalisera den centrala
rennäringsadministrationen till Jokkmokk. Vidare uppdrogs åt länsstyrelsen i Norrbottens län att utreda hur en flyttning kan genomföras av den
regionala rennäringsadministrationen i Norrbottens län frän Luleå till
Jokkmokk. Uppdragen har redovisats under åren 1983 och 1984. Statskontoret har därvid bl. a. föreslagit att en ny central myndighet inrättas för
rennäringslagstiftningens tillämpning. Vidare föreslår statskontoret att
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länsstyrelsen i fortsättningen skall vara första hesvärsinstans i friigor om
upplåtelse av mark ovanför odlingsgränsen och inom renbetesfjällen.
Förslagen har remissbehandlats. De har därvid fritt ett hlandat mottagande. Statskontoret, statens naturvårdsverk, arbetsmarknadsstyrclsen. länsstyrelsen i Norrbottens län och Jokkmokks kommun har tillstyrkt dem.
HI. a. riksrcvisionsverkct. lanthruksstyrclsen, statens vcteriniirmedicinska
anstalt. Svenska Samernas Riksförbund och flertalet samebyar i Norrbottens län har avstyrkt. Riksrevisionsverket pekar bl. a. på att nf1gra kostnadsberäkningar inte gjorts och att konsekvenserna för personal och anhöriga inte belysts. Inte heller har någon finansiering anvisats. N[1gra remissinstanser har pekat på att det från rennäringens synpunkt iir olyckligt att
länsstyrelserna blir första besviirsinstans vid markupplåtelser. Svenska
Samernas Riksförbund har påpekat att en eventuell omlokalisering av
rennäringsadministrationen bör ske med syfte att tjäna rennäringens
intressen och behov och inte pa regionalpolitiska grunder. Lantbruksstyrelscn anser bl. a. att en översyn av den statliga rennliringsadministrationen kan behöva komma till stånd, men frågan bör anstå till dess att
samerättsutredningen har lagt fram sina förslag.
För egen del iir jag inte heredd att nu ta ställning till förslagen. Samerättsutredningens arbete kan komma att påverka utformningen av renniiringsadministrationen varför ett slutligt ställningstagande får tas när utredningen har lämnat sitt förslag.
Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen
föreslår riksdagen
att till Lanthruksstyrelsen för budyctåret 1985/86 anvisa ett förslagsanslag av 38088000 kr.

B 2. Lantbruksnämnderna
Jordbruks-, skogsbruks- och fiskeadministrativa utredningen har i september 1984 lagt fram betänkandet (Ds Jo 1984: 14) Samordning av vissa
resurser vid lantbruksnämnderna, skogsvårdsstyrelserna och den lokala
fiskeriadministrationen. Ärendet bereds f. n. i jordbruksdepartementet.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att, i avvaktan p[1 särskild proposition i ämnet. till Lanthruk.rniimnderna för hudgetåret 1985/86 beräkna ett förslagsanslag av
212781 OOOkr.
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B 3. Bidrag till jordbrukets rationalisering, m. m.
1983 ars Iivsmedelskommittc har i november 1984 lagt fram betänkandet
(SOU 1984: 86) Jordbruks- och livsmedclspolitik. Ärendet bereds f. n. i

jordbruksdepartementet.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att. i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till Bidrag till jordbrukets rationalisering, m. m. för budgetåret 1985/86 beräkna ett
förslagsanslag av 50000000 kr.

8 4. Markfön·ärv för jordbrukets rationalisering
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

1000
I 000
I 000

Reservation

Jordfondens bokföringsmässiga värde uppgi(;k den ljuli 1984 till
367 187 000 kr. Lantbruksstyrelsen disponerar dessutom en rörlig kredit i
riksgäldskontoret intill 25 milj. kr. t. o. m. den 30juni 1985.
Jordfonden används för att bestrida lantbruksnämndernas kostnader för
fastighetsförvärv i samband med åtgärder för yttre rationalisering på lantbrukets område.
Jordfonden får dessutom i enlighet med vad chefen för jordbruksdepartementet anfört i prop. 1972: I (bil. 11s.158) användas för investeringar på
de fastigheter som av staten upplåts till sambruksföreningar.
Lantbruksstyrelsen disponerar även en särskild rörlig kredit hos riksgäldskontoret i avvaktan på försäljning av sådan mark, främst skogsmark,
som förvärvats från huvudsakligen olika skogsföretag, för ändamål som
angivits i prop. 1978179: 101 och med beaktande av vad som anförts i
prop. 1982/83: IOO (bil. 11s.23). För budgetåret 1984/85 disponerar lantbruksstyrelsen 75 milj. kr. Krediten är under avveckling.

Lanthrukss tyrelsen
Jordfonden utgör ett effektivt och viktigt hjälpmedel för jord- och skogsbrukets strukturrationalisering. Med denna kan lantbruksnämnderna bedriva en aktiv inköps- och försäljningsverksamhet.
Jordfonden är nödvändig för att kunna genomföra större omarronderingar i bl. a. Kopparbergs län. För dessa krävs att berörda lantbruksnämnder
disponerar en omfattande markreserv i området. Det tar relativt lång tid att
bygga upp denna. Markreserver för större omarronderingar kommmer
därför att belasta jordfonden under lång tid. Huvuddelen av denna mark
utgörs av skogsmark. Det är därför särskilt angeläget att omarronderingarna kommer till stånd. Lantmäteriverket projekterar f. n. i samråd med
berörda länsmyndigheter nya omfattande omarronderingar i bl. a. Kopparbergs. Värmlands och Skaraborgs län.
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Omsättningen på fastighetsmarknaden har under de senaste åren ökat
och är f. n. hög. Detta återspeglas i såväl antalet an~ökningar om jordförvärvstillstånd som antalet till lantbruksnämnderna hembjudna fastigheter
av hetydelse för strukturrationalisering. Kraven på jordfondsmcdel kommer diirför att vara ökande.
Försäljningsverksamheten är oförändrat hög. För att klara den successiva avvecklingen av den mark som förvärvats med hjälp av den särskilda
rörliga krediten har i första hand denna mark försålts. Detta har inneburit
att inköpen på jordfonden i kronor räknat är större än försäljningarna.
Jordfondens likviditet har därför minskat. Vissa svårsålda fastigheter som
inköpts med hjälp av den särskilda rörliga krediten kommer under budgetåret att överföras till jordfonden. Detta i kombination med den sjunkande
likviditeten innehär att den rörliga krediten intill 25milj. kr. torde komma
att få utnyttjas under budgetåret.
Lantbruksstyrelscn anser det angeläget att inköps- och försäljnings verksamheten iiven fortsättningsvis kan ligga på en hög nivå. Ägo- och ägarstrukturen är i stora delar av landet helt otillfredsställande, inte minst vad
gäller skogsmarken. Det är därför viktigt att lanthruksnämnderna långsiktigt kan bedriva en aktiv inköpsverksamhet.
Med utnyttjande av den särskilda rörliga krediten för förvärv av främst
skogsmark hade vid utgången av december 1983 markförvärv gjorts för
412 milj. kr. Totalt har 2 300 ha åker och 84 000 ha skogsmark förvärvats.
Försäljningen har även under budgetåret 1983/84 fortsatt på ett tillfredsställande sätt. En koncentration av resurser till dessa försäljningar har
medfört att den utnyttjade krediten understiger 75 milj. kr. den !juli 1984.
Denna koncentration har dock medfört att vissa lantbruksnämnder har fått
mindre tid för bl. a. försäljningar från jordfonden. Försäljningarna kräver
också allt större insatser då den mest lättsålda marken är avyttrad. Lantbruksstyrclsen beräknar att huvuddelen av markinnehavet skall kunna
avvecklas under budgetåret 1984/85. Vissa arealer beräknas dock vara
osålda vid denna tidpunkt. Det är också av denna anledning nödvändigt att
styrelsen disponerar den kredit om högst 25 milj. kr. som är knuten till
jordfondcn även efter den 30 juni l 985 så att denna mark kan överföras till
jordfonden.
Lantbruksstyrelsen föreslår att den särskilda rörliga krediten upphör i
och med utgången av budgetåret 1984/85.
Föredragandens örerväganden
Lantbruksnämndernas inköps- och försäljningsverksamhet, som sker
med anlitande av jordfonden, är av betydelse för jordbrukets rationalisering. Fonden uppgår f. n. till närmare 370 milj. kr. Lantbruksstyrelsen disponerar dessutom en rörlig kredit i riksgäldskontoret intill 25 milj. kr.
t. o. m. den 30juni 1985 för jordfondsändamål.
Lantbruksstyrelsen arbetar f. n. med att försälja mark som tidigare för-
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viirvah från huvudsakligen olika skogsfon:tag. Den rörliga kredit pft
75 milj. kr. som disponerats för detta iindamål bör upphöra i och med
utg:°mgen av innevarande budgetår. Jag delar lantbruksstyrclsens bedömning all det vid denna tidpunkt kan kvarstil viss osåld mark från dess<1
inköp och att ett visst behov av en rörlig kredit kan föreligga även under
budgetåret 1985/86. Jag förordar därför att lantbruksstyrclsen får disponera den rörliga krediten på 25 milj. kr. iiven under budgetåret 1985/86.
Denna kredit bör sedan upphöra.
För riksdagens information vill jag niimna att regeringen fr. o. m. <len
1juli 1985 avser att införa en expeditionsavgift vid tillståndsgivning enligt
jor<lförviirvslagen. Det ankommer pi'1 regeringen att besluta hiirom.
Anslaget bör for niista budgetår föras upp med I 000 kr.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att
1. medge att lantbruksstyrclscn för budgetåret 1985/86 får disponera
en rörlig kredit av 25 000000 kr. i riksgäldskontoret,
2. till Markfi>n·än- fär jordbrukets rationalisering för budgetåret
1985/86 anvisa ett reservationsanslag av I 000 kr.

B 5. Täckande av förluster på grund av statlig kreditgaranti
1983/84 utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

39212431
20000000
20000000

Från anslaget bestrids utgifter för att täcka förluster på grund av statlig
garanti för lån till jordbrukets yttre och inre rationalisering, förvärv och
drift av jordbruk. maskinhållning inom jordbruket, trädgårdsnäringens rationalisering m. m.. rennäringens rationalisering m. m. samt inköp av
avelshästar och ridhästar.
tanthrukss tyre/sen
A. AnslaR m. m.
Av den förlust som redovisats budgetåret 1983/84 hänför sig 28,2
milj. kr. till jordbruksföretag: och 11.0 milj. kr. till trädgårdsföretag. Enligt
lantbruksstyrelsen kan betydande förluster förväntas under de närmaste
åren. Am;lagct bör därför uppgå till 20miij. kr. för budgetåret 1985/86.
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B. Kreditgaruntimmar
Kreditgarantiramar. milj. kr.

1. Yttre rationalisering
2. Inre rationalisering
3. Jord forvärvsl::in
4. Drit"tslån
5. Maskin lån
6. Trädgårdsnäringens
rationalisering m. m.
7. Rennäringens
rationalisering m. m.
8. Inköp av
avels- och
ridhästar m. m.
Summa milj. kr.

1983/84

1982/83

1984185

Anvbad
ram

Bcvilj.
garanti

ram

Bevilj.
garanti

Anvisad
ram

497.0

323.9

452.0

222,8

400.0

50,0

39.2

65.0

38.2

5S.0

2.5

0.6

2.5

0,9

2.0

Anvisad

0.5

0,1

0,5

0.1

550,0

363,8

520,0

262,0

457,0

l - 5. lnvesteringshenägenheten har kraftigt avtagit beroende på försämrad lönsamhet och högt ränteläge samt de överskottsproblem som
föreligger på animaliesidan. Därutöver har lagen (1983: 147) om förbud
under viss tid mot nybyggnad av djurstallar påverkat nybyggnadsverksamheten. Den fr. o. m. 1983/84 införda liinegarantiavgiften har dessutom sannolikt ökat låntagarnas intresse av att hålla garantibeloppen nere genom
finansiering med andra lån på skäliga villkor. främst förhöjda bottenlån där
detta har varit möjligt. Behovet av lånegarantier för byggnadsinvesteringar
har därefter minskat kraftigt. Förbrukningen under 1983/84 är den liigsta
sedan början av 1970-talet.
Även om det är angeläget från rationaliseringssynpunkt med en fortgående förnyelse av ekonomibyggnadsbeståndet kommer verksamheten
åtminstone under det närmaste året att vara fortsatt svag.
Aktiviteten på torrläggningsområdet har däremot ökat, bl. a. i de nordligaste länen. Behovet av driftslån, bl. a. för kreditsanering, har under de
senaste åren ökat kraftigt och uppgår nu till ungefär hälften av totalt
beviljade lånegarantier. En bidragande orsak därtill är de utlandslån som
upptogs under åren 1978 - 1980 då investeringsverksamheten var stor och
kreditmöjligheterna inom landet var otillräckliga. Dessa lån börjar nu
förfalla till inlösen och har vanligen inneburit mycket betydande kursförluster för låntagaren.
Av det anförda framgår att ramen för budgetåret 1984/85 torde kunna
sänkas med ca 50 milj. kr. Styrelsen föreslår därför en lånegarantiram om
350 milj. kr. till jordbrukets rationalisering.
6. Kreditgarantiramen för trädgårdsnäringens rationalisering m. m.
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avser garanti för rationaliseringslån. fiirvärvslån och driftslån till trädgardsföretag, maskinlån. lån till samverkansföretag samt till inrättande av
lagerhus och auktionslokaler för trädgårdsprodukter.
Garantiramen fastställdes för budgetåret 1983/84 till 65 milj. kr. Av detta
har ca 38 milj. kr. utnyttjats. Investeringarna har främst avsett nybyggnation av växthus och [itgärder för att spara energi. För budgetåret 1984/85
har ramen fastställts till 55 milj. kr.
Styrelsen bedömer att behovet av garantiram för trädgårdsnäringcns
rationalisering för budgetåret 1985/86 blir 50 milj. kr.
7. Regeringen har i ett antal beslut - senast den 5 april 1984 - godkänt
lantbruksstyrelsens redovisning av avtal med samebyarna i landet om
övertagande av flertalet renskötselanläggningar. vilka i huvudsak uppförts
med allmänna medel och främst då med 100% bidrag från AMS. Uppgörelsen innebär att samebyarna med vissa undantag framdeles själva skall stå
som huvudmän för sina anläggningar.
Vid utförande av objekt som beredskapsarbete kommer i fortsättningen
de bidragsgrunder som anges för statligt resp. enskilt beredskapsarbete att
tillämpas.
Enligt lantbruksstyrelsens beräkningar kommer samebyarna i en accelererande takt att ansöka om lånegarantier och bidrag enligt rennäringskungörelsen. Nuvarande lånegarantiram om 2 milj. kr. kommer enligt styrelsens mening inte att vara tillräcklig.
Lantbruksstyrelsen föreslår att statlig kreditgaranti för län till rennäringens rationalisering lämnas med 3 milj. kr.
Sammanfattningsvis föreslår styrelsen en ram för budgetåret 1985/86 på
totalt 350 milj. kr. för kreditgaranti till jordbrukets rationalisering. 50 milj.
kr. till trädgårdsnäringens rationalisering och 3 milj. kr. till rennäringens
rationalisering. Vidare föreslår styrelsen att. liksom tidigare. sammanlagt
högst 1 milj. kr. inom totalramen om 403 milj. kr. får beviljas för kreditgarantier till anordnande av offentliga karantäner.

Föredragandens öven•äganden
Det statliga finansieringsstödet till jordbrukets och trädgårdsnäringens
rationalisering lämnas i huvudsak som kreditgarantier. Regering och riksdag har årligen fastställt storleken av de ramar som lantbruksstyrelsen fått
disponera samt för vilka områden ramarna fått disponeras.
I prop. 1983/84: 150 med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för
budgetåret 1984/85. m. m. togs frågan upp om utformningen av statens
kreditgarantigivning i framtiden. Förslaget innebar att man fr. o. m. nästa
budgetår skall gå över till ett system med s. k. engagemangsramar. Detta
blev också riksdagens beslut. Engagemangsram innebär att den kreditgivande myndigheten beviljas en flerårig ram för garantigivningen med möjlighet till ny kreditgarantigivning inom denna totalram i mån av utrymme.
Systemet medför att myndigheterna får incitament att dra ned garantiernas
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löptider och även i övrigt hålla nere belastningen p:'\ garantiramarna. Detta
iir längsiktigt av statsfinansiell betydelse eftersom länga löptider pt1 kreditgarantierna försvårar omprioriteringar och binder upp staten för potentiella utgiftsfttaganden under lång tid.
I enlighet med det riksdagsheslut som jag nu har redovisat vill jug före sill
att lantbruksstyrelsen fr. o. m. den I juli 1985 i stället for årliga kreditgarantiramar tilldelas en tlerärig ram. s. k. engagemangsram. Jag bedömer att en
ram av 4 OOOmilj. kr. skall vara tillräcklig. Statliga garantier bör liksom
hittills få ges för lån till jordbrukets rationalisering m. m .. för lån till
trädgardsnäringens rationalisering m. m. och för lån till rennäringens rationalisering m. m. Det bör få ankomma på lantbruksstyrelsen att fördela
garantierna till de olika ändamålen. Utrymme för ny kreditgivning skapas i
fortsättningen huvudsakligen genom amorteringar av lån med statliga lånegarantier. Förluster till föijd av infriade garantier skall inte utgöra utrymme
för ny garantigivning.
Anslaget bör för nästa budgetår tas upp med 20 mili. kr.
Jag vill i detta sammanhang också ta upp frågan om avveckling av
stödformen lån med uppskjuten ränta. Stödet infördes budgetåret 1978/79 i
syfte att minska behovet av eget kapital. Då låneformen under senare år
knappast alls utnyttjats föreslår jag att stödformen lån med uppskjuten
ränta upphör med utgången av innevarande budgetår.
Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen
föreslår riksdagen att
I. godkänna vad jag har anfört om avveckling av stödformen lån
med uppskjuten ränta,
2. fastställa en ram för statlig kreditgaranti för lån till jordbrukets
rationalisering m. m., trädgårdsnäringens rationalisering m. m.
och rennäringens rationalisering m. m. av 4 000 milj. kr.,
3. till Täckande av förluster på grund m stlltlig kreditgaranti för
budgetåret 1985/86 anvisa ett förslagsanslag av 20 000 000 kr.

8 6. Bidrag till trädgårdsnäringcns rationalisering, m. m.

1983/84 utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

6252785

7000000
7000000

Från anslaget utbetalas bidrag till trädgårdsnäringens rationalisering och
till energibesparande åtgärder inom trädgårdsföretag enligt förordningen
0979: 427) om statligt stöd till trädgårdsnäringens rationalisering (ändrad
senast 1983: 210). Därutöver används anslaget för bidrag till Svenska fruktfrämjandet, Svenska grönsaksfrämjandet och Svenska blomsterfrämjandet.
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Lan tbruksstyrels1' n
Behov av hidrag till rationaliseringsätgiirder inom triidgärdsnäringen
kvarstår oföriindrat. De senaste åren har efterfolgan av regionala bidragsmcdel ökat. Styrelsen beräknar att detta bidragsbehov kommer att uppgii
till ca 2 milj. kr.
Kostnaden fl>r energi utgör i mtmga företag runt en tredjedel av den
totala kostnaden. Alla åtgärder att spara energi blir därför betydelsefulla.
På området finns fortfarande många effektiva ätgärder att vidta och intresset härför är också stort bland odlarna.
Lanthruksstyrelsen kan redan nu förutse att anvisade medel för innevarande hudgetår inte kommer att motsvara efkrfrågan. för hudgetåret
1985/86 bedömer styrelsen att efterfrilgan också hlir stor. Styrelsen anser
sig dock inte med hänsyn till den anhcfallda återhållsamheten kunna föreslå någon uppräkning utan föreslår att bidragsramen bör fastställas till
oförändrat belopp. dvs. 7 milj. kr.
Fiiredraganden.1· iJ1·en·ägandc11

Jag förordar att en oförändrad hidragsram på sammanlagt 7 milj. kr.
anvisas för nästa budgetår för ändamål rörande rationalisering och energihesparande åtgärder inom trädgårdsnäringcn. Anslaget hör föras upp med
7milj. kr.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att
I. medge att under budgetåret 1985/86 statsbidrag beviljas till triidgårdsniiringens rationalisering. m. m. med sammanlagt högst
7 000 000 kr. '
2. till Bidrag till trädgårdsniiringcns rationalisaing. m. m. för budgetåret 1985/86 anvisa ett förslagsanslag av 7 000 000 kr.

B 7. Främjande av trädgårdsnäringen
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

720500
900000
900000

Reservation

656 500

Från anslaget utbetalas bidrag till vissa för trädgårdsnäringen allmännyttiga ändamål.

Lantbruksstyrelsen
Under budgetåret 1983/84 har bidrag beviljats med 0.9milj. kr. Medelstillgången på bensinskattefonden var vid utgången av budgetåret
343 130 kr.
Efterfrågan på bidrag under budgetåret 1983/84 var dubbelt så stor som
tillgången på medel. Lantbruksstyrelsen var därför tvungen att kraftigt

Prop. 1984/85: 100

Bilaga 1 l

Jordbruksdepartementet

28

prioritt:ra bland projekten. Det är av stort värde att medel finns till projekt
som varken kan tas upp av försöks verksamheten eller rådgivningen. Lantbruksstyrclscn föreslår oförändrat anslag.
Fiircdragandens ii1·en·iiganden

Anslaget bör i likhet med vad lantbruksstyrclsen förordat föras upp med
oförändrat belopp.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Främjande a1· triidglirdsniiringen för budgetåret 1985/86 anvisa ett reservationsanslag av 900 000 kr.

B 8. Stiid till innehavare a\' fjällägenheter m. m.

1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

710829
I 300000
1300000

Reservation

776629

Anslaget används i huvudsak för bidrag till investeringar i byggnader
och andra fasta anliiggningar på fjiilli.igenheter. till underhåll och upprustning av lägenheter. till avvecklingsbidrag och avträdesersät1ning åt innehavare av (jällägenhet, till gästgiveribestyr samt till inlösen av byggnader
m. m. i vissa fall.
Lantbruksstyre/.1en

Lantbruksstyrelsen bedömer behovet för budgetåret 1985/86 till
1.3 milj. kr.. dvs. oförändrat anslag i förhållande till för budgetåret 1984/85
anvisat belopp.
Vid beräkningen av anslagsbeloppet har hänsyn tagits till såväl beräknade utgifter för inlösen av byggnader på bestående fjällägenheter som de
inkomster om ca200000kr. på arrendeavgifter m. m. som redovisas under
anslaget.
Föredragandens Öl'cn·iiganden

Anslaget bör i likhet med vad lantbruksstyrelsen förordat föras upp med
oförändrat belopp.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Stöd till innelwl'are a1· fjiillägenheter m. m. för budgetåret
1985/86 anvisa ett reservationsanslag av l 300000kr.

Prop. 1984/85: 100

Bilaga 11

.Jordbruksdepartementet

29

B 9. Främjande av husdjursaveln m. m.
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

I 005175
I 020000
510000

Reservation

17 598

Från anslaget bestrids bidrag till avelsföreningar och liknande organisationer. Stödet till hästaveln skall enligt riksdagsbeslut våren 1984 användas
för övergång till ny huvudmannaorganisation för hästavelsarbetet.
Lant hru k.1·s tyre Isen
Anslaget tas i anspråk för bidrag till avcborganisationer för nötboskap,
svin, får. fjäderfä och kaniner att användas för rådgivnings- och upplysningsverksamhet samt annan verksamhet som främjar och påskyndar rationaliseringen av animalieproduktionen. Stöd lämnas också till nämnden
för avels värdering av tjurar. Lantbruksstyrelsen föreslår att medel för här
nämnda ändamål tas upp med oförändrat belopp.
Vidare har anslaget tidigare använts för åtgärder enligt beslut av 1966 års
riksdag med bl. a. bidrag till hingstuppfödningsanstalten Wången och hästavelsorganisationerna.
Enligt riksdagsbeslut våren 1984 bör anslaget successivt avvecklas. Avvecklingen bör omfatta såväl bidraget till Wången som bidrag till andra
avelsföreningar och liknande organisationer.
Lantbruksstyrelsen föreslår att anslaget förs upp med 9 I0 000 kr.
Föredragandens ö1•e1Tiiga11de11
Enligt riksdagens beslut (prop. 1983/84: 100 bil. 11. JoU 25, rskr 209)
skall anslaget till främjande av husdjursaveln successivt avvecklas. För
budgetåret I 985/86 bör anslaget föras upp med 5 I0 000 kr. Det bör ankomma på lantbruksstyrelsen att inom denna ram. med beaktande av nämnda
riksdagsbeslut, disponera medlen på sätt som styrelsen finner lämpligt.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Främjande a1· h11.1·1lj11r.H11·e/n m. m. för budgetåret 1985/86
anvisa ett reservationsanslag av 510000 kr.

B 10. Särskilt stöd åt biskötsel och växtodling
I 983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

213 185
215000
215 000

Reservation

78886

Från anslaget utgår bidrag till främjande av biskötsel och växtodling.
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Lun thmksstyrclscn
Anslagsposten till främjande av biskötsel används till utbildning av
bitillsynsmän samt bidrag till Sveriges biodlares riksförbund. Posten bör
tas upp med oförändrat belopp.
Ur anslagspostcn till främjande av växtodling har utgiitt bidrag till undersökningar rörande tillämpningen av lanthruksnämndernas gödslingsråd i
särskilt animalieintensiva områden. Dessa undersökningar är till största
delen finansierade med externa medel. Behovet av undersökningar i frågor
rörande möjligheter till minskning av kemikalieanvändningen i jordbruket
är stort. Lantbruksstyrdsen räknar med att medel kommer att ställas till
förfogande i särskild ordning för dessa ändamål. Förevarande anslag bör
tas upp med oförändrat belopp.
Föredrn{:andens ii1·erviiganden
Anslaget bör i enlighet med lantbruksstyrelsens förslag föras upp med
oförändrat belopp. Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Särskilt stöd åt biskötsel och 1·iixtod/ini; för budgetåret
1985/86 anvisa ett rcservationsanslag av 215 000 kr.

B 11. Främjande av rennäringen
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

3 218834
2690000
4 890000

Reservation

3 225 738

Anslaget används för upplysning, rådgivning och kontaktåtgärder på
rennäringens område samt för bidrag till konsulent verksamhet vid Svenska
Samernas Riksförbund. Vidare används anslaget för underhåll av vissa
anläggningar i renskötselområdet, för inventering av renbetesmarker och
till bidrag avseende rennäringens katastrofskadeskydd samt för särskilda
ändamål som gagnar renskötande samer. Anslaget används ocksfi till åtgärder till följd av 1972 års svensk-norska renbeteskonvention.

Lanthruksstyrelsen
Lantbruksstyrelsen föreslår att anslaget förs upp med 2 890000 kr. och
anför bl. a. följande.
I. Styrelsen beräknar medelsbehovet för rådgivningsverksamhcten
m. m. till oförändrat 330000kr.
Huvudinriktningen av rådgivningsverksamheten avser produktionsfrå·
gor. Rådgivningen bedrivs företrädesvis genom kursverksamhet och genom utgivning av tidningen Rennäringsnytt. Anslagsdelen används även
för mindre undersökningar på rennäringens område.
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2. Behovet av medel för rennäringens katastrofskadeskydd är nu liksom
tidigare svårt att uppskatta. Lantbruksstyrclsen beräknar anslaget till oförändrat 330000 kr. Styrelsen återkommer med framställning om ytterligare
medel om större katastrofer inträffar.
3. För konsulentverksamhet vid Svenska Samernas Riksförbund föreslås oförändrat I 00 000 kr.
4. Enligt ett till konventionen (SÖ 1972: 15) mellan Sverige och Norge
om renbetning m. m. anslutande protokoll skall Sverige och Norge bekosta
och underhålla vissa stängsel. Vidare ankommer det på Sverige att underhålla riksgränsstängsel i Jämtlands län enligt särskilt protokoll mellan
Sverige _och Norge om uppförande och underhåll av dessa stängsd. Sammanlagda stängselsträckan som det ankommer på Sverige att underhålla
uppgår nu till 651 km. Därav avser 237 km stängsel mot Finland.
Riksgränsstängslens återanskaffningsvärde heräknas uppgå till ca
30 milj. kr. Vid en underhållskostnad av 4 l,:f. uppgår anslags behovet till ca
I 200000kr. Mot bakgrund av att vissa av stängslen har hyggts om beräknar styrelsen hehovet av budgetmedel för ändamålet till I OOOOOOkr.
5. Återanskaffningsvärdet för de ren skötselanläggningar som staten äger
är nu 3600000kr. Dilrtill kommer 180km vägar. som helt eller delvis skall
underhållas av staten. Medelsbehovet för underhåll av dessa anläggningar
beräknas till 230 000 kr.
6. För fortsatt kartläggning av renarnas vinterbete föreslår lantbruksstyrelsen oförändrat 200000kr.
7. Anslagsposten Bidrag till renskötande samer används bl. a. för att
bekosta en liv- och olycksfallsförsäkring för de renskötande samerna. För
budgetåret 1985/86 yrkas att anslaget förs upp med oförändrat belopp, dvs.
700000kr.
8. Enligt regleringsbrev den I6juni 1983 har anvisats ett reservationsanslag om 450000 kr. att disponeras av lantbruksnämnden i Norrbottens län
för rådgivning m. m. vid upprättande av utvecklingsprogram för samebyar.
Ifrågavarande medel har tagits upp till n:dovisning under förevarande
reservationsanslag.
9. Enligt regleringsbrev den I 8 december 1975 har anvisats ett reservationsanslag om 18.SOOOOkr. till främjande av rennäringen. Regeringen har
därvid bl. a. föreskrivit att medlen f<'\.r disponeras för åtgärder i samband
med ändrade renbetesförhållanden enligt beslut av regeringen i varje särskilt fall. Enligt regleringsbrev den 21 december I978 och den 31 maj 1979
har anslaget - för vissa ändamål - utökats med tillhopa 720000 kr. Ifrågavarande medel har tagits upp till redovisning under förevarande reservationsanslag.

Fiiredrag11nde11s ii1·en·iig11nde11
Jag tar först upp rennäringskommittens (Jo 1979: 08) förslag. Kommitten, som har haft i uppgift att bl. a. göra en översyn av rennäringens
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ekonomiska förhållanden. överlämnade i december 1983 betänkandet
(SOU 1983: 67) Renniiringens ekonomi. Betänkandet har remissbehandlats. Till protokollet i detta ärende bör fogas kommittens sammanfattning
av sina förslag som underhilaga I I .I samt en sammanställning av remissyttrandena som 1mdi:rbilcign 11 .2. Beträffande nuvarande förhållanden
m. m. hänvisas till betänkandet.
De riktlinjer som gäller för rennäringspolitiken fastställdes av riksdagen
år 1971 lprop. 1971: 51. JoU '"!.7. rskr 216). Utgångspunkten för beslutet var
att det är ett angeläget intresse från såväl rennäringens som samhällets
synpunkt att genom rationaliseringsåtgärder av olika slag skapa förutsättningar för en effektivare och mera lönsam renskötsel. Vidare uttalades
bl. a. att det är ett samhällsintresse, inte bara från näringspolitiska synpunkter, att rennäringens lönsamhet förbättras eftersom rennäringen är en
förutsättning för bevarande av den samiska kulturen.
Rennäringens betydelse för den samiska kulturen betonades också av
1976177 års riksmöte (prop. 1976177: 80. KrU 43, rskr289). Därvid uttalades bl. a. att en avgörande förutsättning för att den samiska kulturen skall
kunna bevaras är att rennäringen kan fortleva som samisk näring och att
ett rimligt antal samer kan få sin utkomst inom rennäringen. Samerättsutredningen (Ju 1983: 05) utreder bl. a. möjligheterna att stärka samernas
rättsliga ställning i frågor som rör rennäringen. överväger behovet av ett
samiskt organ som kan företräda samerna och insatser för att bevara och
utveckla det samiska språket.
Rennäringskommittcns förslag berör ett brett område som har mer eller
mindre stark anknytning till rennäringens ekonomi. I några fall hänvisas till
det arbete som sker i samerättsutredningen. Det gäller t. ex. möjligheten
att förstärka näringssky<ldet i rennäringslagen. kollektiv skadereglcring
och lantbruksnämnds befogenhet att förlänga tiden för bete inom vintcrbeteslandct. Andra förslag, t. ex. att ansvaret för fastställande av vissa ersättningar vid intrång av gruvdrift förs över till fastighetsdomstol och rennäringsutövarnas beskattning, är eller har nyligen varit föremål för överväganden på annat håll. Kommittens förslag i fråga om samernas rätt till jakt
kommer jag att ta upp särskilt. Frågan om ersättning för rovdjursrivna
renar behandlar jag under punkten J 3. Stöd enligt förordningen ( 1979: 638)
om statligt stöd till gksbygd, som kommitten har aktualiserat, får numera
lämnas för att främja sysselsättning och service i glesbygd såvida inte
annat statligt stöd har lämnats för samma ändamål. Hinder föreligger
därför inte att lämna glesbygdsstöd till renskötselföretag om annat statligt
stöd inte utgått för ändamålet. Arbetsmarknadsstyrelsen undersöker f. n.
vilka möjligheter som finns för en generell uppmjukning av arbetslöshetsbegrcppet för företagare, en fråga som kommitten har tagit upp särskilt.
Av vad jag nu har redovisat framgår att kommitten har behandlat en
mängd frågor som är under utredning eller som övervägs i regeringskansliet. Tidsprogrammen är olika. I och för sig talar detta för att ställningsta-
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gandcna till alla kommittens förslag horde anstf1 tills en samlad redovisning
kan göras. Jag amer emellertid att dec iir angeliigec att vissa frtigor !as upp
till behandling redan nu. Det gäller frågor som mera direkt hänger samman
med det statliga ekonomiska stödet till rennäringen samt kommittens förslag om mer formaliserade överläggningur mellun staten och företrädare
för n:nniiringen.
För innevarande hudgetår lämnas statligt ekonomiskt stöd till renniiringen från detta anslag med sammanlagt 2690000kr., varav I 030000kr. avser
underhåll av s. k. riksgränsstängsel och vissa renskötselanläggningar. I
övrigt lämnas bidrag till rådgivningsverksamhet, till katastrofskadeskydd,
till konsulent verksamhet hos Svenska Samernas Riksförbund. till kartläggning av renarnas vinterbete och till en liv- och olycksfallsförsäkring för de
renskötande samerna. Fördelningen mellan de olika ändamålen redovisas
varje år för riksdagen och fastställs av regeringen. Inom en årlig ram av
f. n. 2 milj. kr. kan statlig kreditgaranti lämnas för lån till rennäringem
rationalisering. Härutöver lämnas prisstöd med f. n. 190 kr. per slaktad
ren. Medel härför anvisas över unslagct Prisstöd till jordbruket i norra
Sverige. För innevarande budgetår beräknas slakten uppgå till ca 65000
renar. Med utgångspunkt häri kan prisstödet beräknas komma att uppgå
till drygt 12 milj. kr.
Kommitten föreslår bl. a. följande. Det statliga prisstödet bör även i
fortsättningen utgå med ett fast grund belopp per slaktat djur som godkänts
enligt lagen om köttbesiktning m. m. Dessutom bör ett förhöjt prisstöd utgå
för slakt av djur med slaktvikter under 30 kg. Prisstödet föreslås bli
föremål för årliga överläggningar mellan rennäringen och staten. Kommitten föreslår vidare att de stöd som kan utgå enligt rennäringskungörelsen
får en mer flexibel inriktning. Bl. a. föreslås att ett till 60% förhöjt bidrag
skall kunna utgå i vissa fall. Reglerna för rendriftslånet föreslås anpassat
till de regler som gäller för stödet till jordbrukets rationalisering. Stöd
enligt rennäringskungörelsen lämnas i form av lånegaranti, för vilken staten svarar. och i form av bidrag ur samefonden. Kommitten föreslår att
bidraget i fortsättningen utgår av statsmedel. Kommitten föreslår även att
två nya stöd införs. Ett till fem år tidsbegränsat stöd för tillskottsutfodring
med hö föreslås. Stödet bör enligt kommitten normalt utgå med 50% av
kostnaden och i speciella fall med 75 %. För de samebyar som saknar
vägförbindelse till sina slaktanläggningar föreslås ett särskilt transportstöd
med 75 % av de verkliga kostnaderna. Kommitten föreslår vidare att de
renskötande samerna erhåller ett utbyggt försäkringsskydd genom ett
trygghetspaket liknande det som är infört för jordbrukare och yrkesfiskare.
Kommitten föreslår också att en uppskrivning sker av det belopp som
årligen förs över från statsbudgeten till katastrofskadefonden och att ersättningen för förolyckade renar endast utgår till företag med minst 20
vuxna renar. Kommitten föreslår vidare att staten ställer medel till förfogande under tre år för utvecklingsplanering inom samebyarna varvid en
3 Riksdagen 1984185. I sam/. Nr 100. Bilag<J Il
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redovisning av markanvändningen skall utarbetas för samtliga samebyar.
Som jag tidigare nämnt föreslår kommitten att storleken av prisstödct
skall bli föremål för årliga överläggningar. Överläggningarna skall mynna
ut i en överenskommelse om främst för renniiringen viktiga ekonomiska
frågor. Staten bör enligt kommitten företriidas av statens jordbruksnämnd
samt vid behov också av lantbruksstyrels1:n och skogsstyrelsen medan
rennäringen bör företrädas av Svenska Samernas Riksförbund. Kommitten föreslår vidare att en särskild arbetsgrupp tillsiitts med uppdrag att göra
en genomgång av rennäringslagstiftningens tillämpning och utarbeta s. k.
allmänna råd beträffande <less tillämpning samt att arbetsgruppen utformar
bestämmelser om ekonomiska sanktioner vid olovlig förekomst av strövren.
Medelsbehovet för kommittens förslag uppgår till ca 7 500000 kr. Kommitten föreslår att förslagen finansieras genom bidrag från storskogsbruket
med 5 000 000 kr., från turistnäringen med 2 000 000 kr. och genom höjda
upplåtelseavgifter för jakt och fiske på statens mark ovanför odlingsgränsen och inom renbetesfjällen med 500000 kr.
Det föreslagna ekonomiska stödet tillstyrks i allmänhet av remissinstanscrna. Lantbruksstyrelscn och statens jordbruksnämnd har dock synpunkter på hur det förhöjda prisstödet bör utformas. Lantbruksstyrelscn
påpekar att förhöjt stöd enligt rennäringskungörelsen kan utgå redan nu.
Kommittens förslag till finansiering tillstyrks av Svenska Samernas Riksförbund men avstyrks av övriga remissinstanser. Några remissinstanser
har föreslagit annan finansiering. Förslagen om en särskild arbetsgrupp har
allmänt tillstyrkts.
Jag delar kommittens uppfattning att årliga överläggningar mellan staten
och företrädare för rennäringen bör komma till stånd. Överläggningarna
bör i första hand avse ekonomiska frågor. De bör ske inom ramen för de
anslag som riksdagen anvisar. För att överläggningarna skall få en reell
innebörd bör dock den nuvarande uppdelningen av ifrägavarande anslag i
anslagsposter slopas så när som i fråga om underhåll av riksgränsstängsel
och renskötselanläggningar. De sistnämnda anslagsposterna avser åtaganden till följd av konvention och avtal. Jag föreslår att anslaget räknas upp
med 2 milj. kr. för att möjliggöra insatser främst för de från allmän synpunkt angelägna åtgärderna försöksverksamhet med stödutfodring och
kartläggning av renskötselns markanvändning.
Medlen bör fördelas på användningsområden genom beslut av lantbruksstyrelsen efter ärliga överläggningar mellan staten och företrädare för
rennäringen. Staten bör vid överläggningarna företrädas av lantbruksstyrelsen medan rennäringen bör företrädas av Svenska samernas riksförbund. I frågor som rör marknadsåtgärder bör samråd ske med statens
jordbruksnämnd.
En viktig utgångspunkt vid överläggningarna bör vara att medlen fördelas så, att en optimal avkastning av renhjorden främjas i syfte att uppnå en
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bättre halan~ mellan renantal och bctestillgi\ng. Riidgivningsverksamheten
bör koncentn:ras kring renodlade näringsfragor. Jag vill särskilt framhålla
att med den nya ordning jag förordar är det viktigt att, om det st1 befinns
angeläget, önskade medel fortlöpande reserveras för katastrofskadeskyddet. Vid de årliga överläggningarna får behovet av särskilda arbetsgrupper
för bl. a. genomgfmg av rennäringslagstiftningens till~impning närmare
övervägas.
Det ankommer på Sverige att svara för ett tillfredsställande underhfill av
vissa riksgränsstängsel. Anslagsposten Underhåll av vissa renskötselanläggningar avser bl. a. underhållsskyldighet av renslaktanläggningen i
Keinovuopio. Underhållet måste ligga på en sådan niva att de hygieniska
kraven vid slakt kan uppfyllas. En uppräkning av anslaget bör därför göras
med 200000 kr. för underhåll av riksgränsstängsel och för underhåll av
vissa renskötselanläggningar.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Främjande m• rl'nnäringen för budgetåret 198.5/86 anvisa ett
reservationsanslag av 4 890 000 kr.
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JORDBRUKSPRISREGLERING

C I. Statens jordbruksnämnd

26016985
2613:HIOO
'2.7 220000

1983/84 utgift
1984/85 Anslag

\985186 Förslag

Statens jordbruksnämnd är central förvaltningsmyndighet för ärenden
rörande pris- och marknadsrcglcring på jordbrukets och fiskets områden.
Nämnden ansvarar vidare för den ekonomiska försvarsbcredskapen på
livsmcdelsområdct och är huvudman för skördeskadcskyddct.
Ledamöter i jordbruksn~imnden är en generaldirektör och de övriga
ledamöter som regeringen utser särskilt. Vid handläggning av fiskcärcnden
ingår i nämnden ytterligare en ledamot. Chef för nämnden är generaldirektören. Inom nämnden finns tvf1 avdelningar. administrativa avdelningen
och produktavdelningen. samt en bcredskapsbyrä. en internationell byrå
och en utredningsbyrå.
Till jordbruksnämnden är knutna nämndens konsumentdelegation och
beredskaps råd.
!9K4iK5

Beräknad ändring 1985/86
Statens jordbruksnämnd

-3

1.38

Personal

Föredraganden

-3

Anslag
UIRifrer
Förvaltningskostnader
(därav lönekostnader)
Lokalkostnader

Inkomster
Ersättning för beredskapslagring
Nettoutgift

24411000
(20 587 000)
2 297000

+1160000
(+ 790000)
-+97000

+ 986000
( + 70600())
+ 136000

26708000

+1257000

+1122000

575 000

26133000

+

35000

+l 222000

+

35000

+l 087000

Avgifter vid statens jordbruksnämnd. som redovisas på statsbudgetens
inkomstsida under rubriken 2500 Offentligrättsliga avgifter, beräknas till
2.9 milj. kr. för nästa budgetår ( 1984/85 2.9 milj. kr.).

Statens jordhruksniimnd
I. Pris- och löncomräkning m. m. 1687000 kr.
2. Huvudförslaget innebär en personalinskränkning med tre anställda
<+I 222000 kr.).
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3. Avgiftsbcläggning av viss administration rörande skönleskadeskyddet
och införselavgiftsmedel.

1:·c·iredraga11de11s iive1Tiigandc11
För nästa budgetår bör medel för statens jordbruksnämnds verksamhet
beräknas med utgångspunkt i huvudförslaget. Jag har därvid beräknat
2 4%000 kr. för vissa uppgifter inom det ekonomiska försvaret. Jag har
räknat med att huvudförslaget skall tillämpas även för den avgiftsfinansierade verksamheten under anslaget. Huvudförslaget kommer att fördelas
lika på de tre budgetår som det gäller. Jag an-.luter mig till nämndens
uppfattning om hur detta bör genomföras. Det innebär all utgifterna minska~ genom i första hand omorganisation och rationalisering av nämndens
personaladministration och av dess kontrollverksamhct.
De förslag till avgiftsbeläggning som nämnden föreslår bör inte genomföras.
Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen
föreslår riksdagen
att till Statens jordhruksniimnd för budgetåret 1985/86 anvisa ett
förslagsanslag av 27 220000 kr.

C 2. Lantbruksekonomiska samarbetsnämnden
1983/84 Utgift

2316321

1984/85 Anslag

2 399000

1985/86 Förslag

2507000

Lantbruksekonomiska samarbetsnämndens uppgift är att samordna kalkyler och utredningar rörande den ekonomiska utvecklingen inom lantbruket.
Samarbetsnämnden består av en ordförande. cheferna för lantbruksstyrclsen. statensjordbruksnämnd och statistiska centralbyrån samt tre andra
ledamöter. Chef för nämnden är ordföranden. Under ordföranden leds
arbetet av en byråchef. Arbetet bedrivs främst genom särskilda expertgrupper.
1984i85

Beräknad ändring 1985/86
Lantbruksekonomiska samarbetsnämn<len

Personal

Föredraganden

3

Anslag
Förvaltningskostnader
(därav lönekostnader)
Lokalkostna<ler

2 334 000
(729 000)
65000
2399000

+232000
39000)
+ 35000

(+

+267000

+ 78000
(+

22000)

+ 30000
+108000

Prop. 1984/85: 100

Bilaga 11

Jordbruksdepartementet

38

Lanthruksekonomiska samarhetsnämndcn
I. Pris- och löncomräkning m. m. 321 OOOkr.. varav 150000kr. för delvis
återställd utredningskapacitet.
2. Huvudförslaget har beräknats som en minskning av anslaget med 2 %
sedan pris- och löncomräkning skett och uppräkning gjorts för att delvis
återställa utredningskapaciteten ( + 267 000 kr.).

Föredragandens ö1·erväganden

För nästa budgetår bör medel för lantbruksekonomiska samarbetsnämndens verksamhet beräknas med utgångspunkt i ett ettårigt huvudförslag.
Detta innebär enligt min bedömning att en fortsatt rationalisering av utrednings verksamheten får genomföras.
Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regermgcn
föreslår riksdagen
att till Lantbruksekonomiska samarbetsnämnden för budgetåret
1985/86 anvisa ett förslagsanslag av 2507000kr.

C 3. Prisreglerande åtgärder på jordbrukets område
1983 års livsmedclskommitte har i november 1984 lagt fram betänkandet
(SOU 1984: 86) Jordbruks- och livsmedelspolitik. Ärendet bereds f. n.
jordbruksdepartementet.
Med hänvisning härtill hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen
att. i avvaktan på särskild proposition i ämnet. till Prisreg/erunde
åtRiirder på jordbrukets område för budgetåret 1985/86 beräkna
ett förslagsanslag av 2968000000 kr.

C 4. Inköp av livsmedel m. m. för bcredskapslagring

1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

39157 680
44670000
46379000

Reservation

24 739936

Mot bakgrund av 1982 års försvarsbeslut !prop. 1981/82: 102. FöU
1981/82: 18 och 20, rskr 1981/82: 374 och 403) samt anvisningar från regeringen har programplanering genomförts för det ekonomiska försvaret
under perioden 1985/86-1989/90. Programplaneringen dokumenteras i
programplaner. Program I. Livsmedel omfattar delprogrammen I. I Livsmedel, fodermedel m. m.. 1.2 Gödsel- och bekämpningsmedel samt
1.3 Livsmedelskontroll m. m. Statens jordbruksnämnd har ett samord-
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ningsansvar inom programmet Livsmedel och är dessutom programmyndighet för delprogrammen I. I och 1.2. För delprogrammet 1.3 är lanthruksstyrelsen och statens livsmedelsvcrk programmyndigheter.
J försvarsbeslutet anges att minimibehovet av livsmedel måste kunna
tillgodoses med hög säkerhet även i långvariga försörjningskriser. Målet
för livsmedelsprogrammet är att livsmedelsproduktionen skall kunna ställas om till i huvudsak självförsörjning. Sådana varor som inte kan produceras i eller importeras till landet vid en kris och som erfordras för att klara
en omställningspcriod och för att ge erforderlig uthållighet i övrigt hör
heredskapslagras.

Statens jordhmksniimnd
För budgetåret 1985/86 skall dct ekonomiska försvaret planera åtgiirder
inom en medelsram av 268 milj. kr. i genomförandeprisläge 1984/85. Härutöver skall redovisas en analys av konsekvenserna av en i förhållande till
medelsramen 268 milj. kr. minskad resp. ökad medelsram om 35 milj. kr.
Dessutom skall myndigheterna redovisa behovet av prisomräkning för att
genomföra den planerade verksamheten i genomförandeprisläge 1985/86.
De olika alternativen framgår av följande tablå.

Högre alternativ
Huvudalternativ
Lägre alternativ

Av regeringen
anvisad ram
för ekonomiskt
försvar

Varav livsmedelsprogrammet

prisläge

prisläge

1984/85

1984/85

1985/86

milj. kr.

milj. kr.

milj. kr.

303
268
233

50,95
44,70
38.70

52.942
46.379
40,079

prisläge

Mcdelsramen enligt huvudalternativet medger för programmet Livsmedel att under femårsperioden 1985/86- 1989/90 fördelas 71,5 milj. kr. för
omstrukturering och utbyggnad av beredskapslagringen av livsmedel och
fodermedel, 113. I milj. kr. för utbyggnad av beredskapslagringen av kvävegödselmedel och bekämpningsmedel. 43 milj. kr. för produktionsförberedelser som alternativ till beredskapslagring och 1,6 milj. kr. för att
förbättra skyddet mot kärnvapen samt biologiska och kemiska stridsmedel. Medelsramen medger också 1,8 milj. kr. för ransoneringsförbcredelser
i enlighet med förslag av jordbruksnämnden och ÖEF i särskild rapport till
regeringen.
I följande tabell redovisas programplanens förslag till utnyttjande av den
av regeringen anvisade medelsramen 268 milj. kr. Vidare redovisas två
andra alternativ som innebär en med 35 milj. kr. ökad respektive minskad
medelsram.
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Högre alternativ

Huvudalternativ

1985/86 1985/861989/90

1985/86 1985/86- 1985/86 1985 1861989/90
1989/90

11 100

11 HJO

71 500

11100

7150()

950

25804

113 U.5

19504

81635

43050
1575

8610
315

43 050
1575

8610
315

43 050
1575

32 367
8610
315

71 500
14~

Lägre alternativ

550

I 837

550

1837

550

1837

52942

263912

46379

231097

40079

199 597

De i anslagsframställningen för budgetåret 1985/86 redovisade förslagen
och behoven motsvarar dem som i programplanen redovisas för planens
första år.
Huvudalternativet. dvs. 46 379000 kr., medför enligt jordbruksnämmlen
att lagringsmålen för bcredskapslagringen av produktionsmedel för jordbruket inte nås förrän i början av budgetåret 1994/95. För att ätminstone
kunna nå lagringsmålen vid utgången av försvarsbeslutsperioden 19871992 yrkar jordbruksnämnden att den särskilda medelsramen åtminstone
bör uppgå till det högre alternativet 52 942 000 kr.
Inom delprogram 1.1 Livsmedel, fodermcdel m. m. föreslås huvudsakligen en omstrukturering men även en viss utbyggnad. Lagringen av oljekraftfoder byggs ut medan sockerlagringen och lagringen av margarinråvara minskas. Niimndens förslag innebär att av investeringsbeloppct utnyttjas 11, I milj. kr. inom delprogram 1.1.
I fråga om delprogram 1.2 Gödsel- och bekämpningsmedel föreslås en
fortsatt utbyggnad av lagringen. Förslaget innebär att 32 367 000 kr. utnyttjas inom delprogram 1.2, varav 13.65 milj. kr. för gödselmedel.
Vidare föreslår nämnden att 8,6 milj. kr. anvisas för produktionsförberedelser som alternativ till beredskapslagring av bekämpningsmedel och
315000 kr. för att förbättra skyddet mot kärnvapen samt biologiska och
kemiska stridsmedel. För ransoneringsförberedelser föreslås 550 000 kr.
I huvudalternativet, inom vilket 46 379 000 kr. fördelats till livsmedelsprogrammet, föreslås 11, I milj. kr. utnyttjas inom delprogram I. I.
25 804000 kr. inom delprogram 1.2 och 9475 000 kr. för övriga angivna
ändamål.

Föredragandens ö1·en·äganden
Efter samråd med chefen för försvarsdepartementet beräknar jag för
nästa budgetår 46379000 kr. för inköp av livsmedel m. m. för bcredskapslagring och andra beredskapsåtgärder.
I fråga om delprogram I. I Livsmedel, fodermedel m. m. anser jag i likhet
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med vad som har föreslagits i programplanen att en omstrukturering och en
viss utbyggnad av bercdskapslagren bör ske. Detta innebär främst en
utbyggnad av lagringen av oljekraftfoder samt en minskning av lagringen
av socker och margarinråvara.
Under delprogram 1.2 Gödsel- och bekämpningsmedel bör den utbyggnad av lagringen som medges av anvisade medel genomföras.
Jag har vidan: beräknat medel för produktionsförhercdclser. ABCskydd och ransoneringsförberedclser i enlighet med förslagen i programplanen.
Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen
föreslår riksdagen
att till Inkiip m· /ii·smcdel m. m . .fi"ir bercdskapsla[.?ring för budgetåret 1985/86 anvisa ett reservationsanslag av 46 379 000 kr.

C 5. Kostnader för beredskapslagring al· livsmedel m. m.

1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

141545560
181987000
211808000

Från anslaget bestrids driftkostnaderna för beredskapslagring av livsmedel m. m. samt kostnaderna för andra beredskapsåtgärder än lagring i form
av planering m. m. Under anslaget Sratensjordbruksnämnd anvisas medel
för lönekostnader m. m. för viss personal sysselsatt med verksamhet hänförlig till delprogrammen I.I och 1.2 inom programmet Livsmedel.
19lWR5

Beräknad ändring I985i86
Statens
Förcjordbruksnämnd draganden

Anslag
Beredskapslagring av livsmedel, fodermedcl m. m.:
personalkostnader
räntor
övriga driftkostnader
Beredskapslagring av gödseloch bekämpningsmedel:
räntor
övriga driftkostnader
Övergripande planering,
planliiggning och övriga
beredslrnpsålgärder
Summa

575 000
104000000
48 510000

35000
+
+ 14456000
+ 9870000

35000
+
+14456000
+ 9870000

23000000
4494000

+ 3530000
+ 2006000

+ 3 530000
+ 2006000

1408000

76000

76000

181987000

+29821000

+29821000
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Statens jurdhruksniimnd
Bcredskapslagring m· lii·.rn1edc/, .filllermedel m. m.
Räntan på disponerat kapital vid ingången av budgetåret 1984/85 har
beriiknats efter en räntesats av 13 %. Varulagret omvärderades under
fjärde kvartalet 1983. då anläggningskapitalet fastställdes till ca 895 milj.
kr. Disponibelt kapital för 1985/86 heräknas till 911 milj. kr. Den årliga
räntan på detta kapital blir ca 118.5 milj. kr. Övriga driftkostnader har
beräknats vara för vara och uppgår till 58 380000 kr. Personalkostnader
beräknas till 610 000 kr.
Beredskapslagring m· f;?Ödse/- och bekämpningsmedel
Det disponerade kapitalet vid ingången av budgetåret 1985/86 uppgår till
204,070 milj. kr. Den årliga räntan på detta kapital blir 26.530 milj. kr.
Övriga driftkostnader har beräknats till 6,5 milj. kr.
Jordbrukets hlockorgani.rntion
För planläggning av jordbrukets block.organisation och utbildning av
hlockledare beräknas 965 000 kr.
Övriga beredskapsåtgiirder
För övriga beredskapsåtgärder beräknas 367 000 kr. Dessa åtgärder omfattar beredskapsrådets verksamhet och undersökningar, information och
utbildning av personal, utveckling av ett nytt ransoneringssystem, planläggning av livsmedelsbercdskapen med ADB-system samt förberedelser
för undanförsel.
·Föredragandens c'ii·erl'iiganden
Med hänvisning till sammanställningen och till vad jag har anfört i det
föregående hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen
att till Kostnader för beredskaps/agring m• li1•smedel m. m. för
budgetåret 1985/86 anvisa ett förslagsanslag av 211 808 000 kr.

C 6. Prisstöd till jordbruket i norra Sverige
1983 års livsmede\skommitte har i november 1984 lagt fram betänkandet
1SOU 1984: 86) Jordbruks- och livsmcdelspolitik. Ärendet bereds f. n.
jordbruksdepartementet.
Med hänvisning härtill hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen
att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till Prisstöd till
jordbruket i norra Sverige för budgetåret 1985/86 beräkna ett
förslagsanslag av 330000000 kr.
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C 7. Bidrag till permanent skördeskadeskydd
C 8. Administration a\· permanent skördeskadeskydd m. m.
l regeringens uppdrag alt avge förslag om prisrc::glcringcn

p~i

jordbruks-

produktcr utom sockerhetor och socker. m. m .. givet i februari 1984.
ingick även att ta upp frågan om huvudmannaskapet m. m. for skördeskadeskyddct. Jag avser att senare föreslå regcringrn att lägga fram förslag i
frågan.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att. i avvaktan på särskild proposition i ämnet.
I. till BidraR till permanent sk,·irdcskadeskydd för hudgetåret
I 98.5i86 beriikna ett anslag av I 000 kr..
2. till Administration m· permanent skördeskadeskydd m. m. för
hudgetärct 1985/86 beräkna ett förslagsanslag av 23 898 000 kr.
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SKOGSBRUK

D l. Skogsstyrclsen

28894965
30679000
30567000

198)/84 utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

Skogsstyrclsen är central förvaltningsmyndighet för skogsbruket och
chefsmyndighet för skogsvårdsstyrelserna. Det åligger skogsstyrelsen särskilt att leda de statliga t1tgärderna för att främja skogsbruket. Styrelsen
har tillsyn över virkesmätningen och hcdriver den skogliga prognosverksamhet som behövs som underlag bl. a. för utformning och tillämpning av
skogspolitiken. Styrelsen vidtar åtgärder som behövs för att bevara den
ärftliga variationen hos våra skogsträd samt tillgodoser skogsbrukets behov av skogsodlingsmaterial i den mftn det inte sker pft annat sätt.
Skogsstyrelsens organisation m. m. framgår av förordningen ( 1981: 531 l
med instruktion för skogsstyrelsen och skogsvårdsstyrelserna.

1984/85

Beräknad andring 1985/86
Skogsstyrelsen

Föredraganden

153

Personal
Anslag
Ulg!fier
rörvaltningskostnader
(därav lönekostnader)
Lokalkostnader
Rcvisionskontor - särkostnader

Jnkomsler
Från anslaget Skogsvårdsstyrelserna
Nettoutgift

26268000
(18669000)
2 320000

+ 365 000
(+989000)
+ 93000

-322000
(+479000)
+ 97000

2241000

+1::1000

+113000

30829000

+579000

-112000

+579000

-112000

150000

30679000

Skngsstyrelsen
I. Huvudförslaget (-139000 kr.) kan inte tillämpas på skogsstyrelsen
eftersom det skulle äventyra ledningen av den samlade skogsvårdsorganisationen. Om nya medel inte kan tillföras organisationen bör en omfördelning ske mellan detta anslag och anslaget Skogsvårdsstyrelserna: Myndighetsuppgifter.
2. Pris- och löneomräkning m. m. l 579000 kr.
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3. för fortsättningen av den påhör:iadc virkesbalansutredningen behövs
400000 kr. och för arbetet med den skogliga genbanken ytterligare 150000
kr.

Fiindraxa ndl'ns ö1·1'rl"iil{lllld1·11
För nästa budgetår bör medel för skogsstyrelsens verksamhet beräknas
med utgångspunkt i ett ettårigt huvudförslag. Jag bedömer att huvudförslaget kan genomföras genom fortsatta rationaliseringar i verksamheten. Därutöver heräknar jag 150000 kr. för styrelsens verksamhet med den skogliga
genbanken. Jag har även beräknat medel för det fortsatta arhetet med nya
a vverk ningsheräkn ingar.
Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen
föreslår riksdagen
att till Skol{sstyrclsen för budgetåret 1985/86 anvisa ett förslagsanslag av 30567000 kr.

D 2. Skogsvårdsstyrelserna
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

I 000
I 000

Under anslaget tas upp ett formellt belopp av I 000 kr. till skogsvårdsstyrelsernas uppdragsverksamhet exkl. frö- och plantverksamheten. På
anslaget redovisas all verksamhet vid skogsvårdsstyrelserna utom frö- och
plantverksamheten.
1984/85

Beräknad ändring 1985/86
Skogsstyrelsen

Personal
Plan
Kostnader
I. Myndighetsuppgifter

2. Uppdragsverksamhct
3. Bidrag till skogsstyrelsen
Intäkter
I. Driftbidrag
2. Uppdragsverksamhet

Föredraganden

2968

+33

181342000
730000000
150000

+35 249000
-95000000

+ 1225:'i000

9ll 492000

-59751000

-82745000

181342000
730 150000

+ 35 249000

+ 12 255 000

-95000000

-95000000

911492000

-59751000

-82745000

-95000000
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Sk11gsstyrclscn

För budgetåret 1985/86 planeras skogsvårdsstyrelsernas myndighetsuppgifter omfatta sammanlagt 109000 tjänstgöringsdagar. Det är 7 200
dagar mer än innevarande budgetår och motsvarar en kostnadsökning av
ca 18.6 milj. kr. Merparten av ökningen planeras inom området tillsyn
enligt skogsv[irdslagen. Bl. a. visar de översiktliga skogsinvcnteringarna
på behov av ökade insatser. Vidare behövs ökade insatser för bl. a. tilllämpningen av ädellövskogslagen och åtgärder inom områden med svårföryngrad skog.
I fråga om uppdragsverksamhet riktad till skogsägare beräknas en ökning främst inom området markberedning samt av projektering och andra
med vägverksam het sammanhängande serviceuppdrag. Verksamheten
med beredskapsarbeten och uppdrag åt andra myndigheter beräknas minska till följd av ändrad inriktning på arbetsmarknadspolitiken. För innevarande budgetär beräknas förlusten i verksamheten till följd härav uppgå till
ca 15 milj. kr. Fortsatta ansträngningar att finna alternativ uppdragsverksamhet kommer att göras i syfte att minska denna beräknade förlust. En
länsvis rullande treårsplanering av beredskapsverksamheten har inletts i
samräd med AMS. Den bedömning som nu kan göras tyder på att beredskapsverksamheten under de närmaste åren kommer att ligga kvar pf1 i
stort sett samma nivå som innevarande budgetår. Med hänsyn till de
åtgärder som måste vidtas bedömer skogsstyrclsen att det kommer att ta
ytterligare två år att anpassa verksamheten till denna lägre nivå. Mot
bakgrund härav bedöms förlusten i beredskapsverksamheten uppgå till 10
milj. kr. budgetåret 1985/86 och 5 milj. kr. budgetåret 1986/87.

Föredragandens öven·äganden
Skogsstyrelsens förslag till verksamhetens allmänna inriktning under
budgetåret 1985/86 kan jag i huvudsak godta. En viktig verksamhet är
fortsatt markanvändningsplanering i fjällnära skogsområden.
Skogsvårds- och naturvårdsarbeten som arbetsmarknadspolitiska insatser ger ett högt sysselsättningsutbyte i förhållande till insatta medel. Vad
gäller verksamheten med beredskapsarbeten på dessa områden vill jag
emellertid betona nödvändigheten av att anpassa volymen till arbetsmarknadspolitikens inriktning. Jag är medveten om att anpassningen måste ske
successivt. bl. a. med hänsyn till anställda arbetsledare. Jag vill framhålla
önskvärdheten av att så långt möjligt finna alternativa arbetsuppgifter för
dessa inom annan verksamhet.
För att tillgodose behovet av likvida medel i uppdragsverksamhetcn och
i frö- och plantverksamhctcn disponerar skogsstyrelsen under innevarande
budgetår en rörlig kredit intill 40 milj. kr. i riksgäldskontoret. För nästa
budgetår bör krediten uppgå till 65 milj. kr.
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Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att
I. medge att skogsstyrelsen under budgetåret 1985/86 får disponera
en rörlig kredit av 65 000000 kr. i riksgiildskonloret,
2. till Skog.1Tårdsstyrelserna för budgetåret 1985/86 anvisa ett förs\agsanslag av 1 000 kr.

D 3. Skogsvårdsstyrelserna: Myndighetsuppgifter

1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

127875495
133515000
138370000

Över anslaget anvisas medel för skogsvårdsstyrdsernas myndighetsuppgifter.
Skogsstvrelsen
1. Huvudförslaget innebär minskade insatser för tillsyn och rådgivning
om avverkning samt minskad verksamhet med fysisk planering och annan
service till andra myndigheter ( +4 237 000 kr).
2. Pris- och löneomräkning 7 048 000 kr.
3. För 109000 tjänstgöringsdagar bör anvisas 144,5 milj. kr. Härutöver
hör 5,8 milj. kr. anvisas för verksamheter som är gemensamma för skogsvårdsstyrelserna. Sammanlagt föreslår skogsstyrelsen att 150 274000 kr.
anvisas över detta anslag för skogsvårdsstyrelsernas myndighetsuppgifter.

Föredragandens övcrl'iigandcn

För nästa budgetår bör medel för skogsvårdsstyrelsernas myndighetsuppgifter beräknas med utgångspunkt i ett ettårigt huvudförslag. Det innebär att skogsvårdsstyrelserna får mindre resurser för verksamheten inom
de områden som skogsstyrelsen redovisat. Min bedömning av myndighctsuppgifternas totala omfattning framgår av sammanställningen under punkten D 2.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Skog.1Tårdsstyrelserna: Myndighetsuppg(fier for budgetåret
1985/86 anvisa ett förslagsanslag av 138370000 kr.

D 4. Skogsl·årdsstyrclserna: Frii- och planh'crksamhet

1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

I 000
I 000

Under anslaget tas upp ett formellt belopp av I 000 kr. till skogsvårdsstyrelsernas frö- och plantverksamhet.
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Sk11gsstyrclsc11

Efterfrågan på plantor ökar. För innevarande budgetår beräknas försiiijningcn uppgå till ca 240 milj. plantor llCh för nästa budgetår till ca 250 milj.
plantor. Plantskoleverksamhcten beräknas ha en omslutning av ca 224
milj. kr. under budgetåret 198:'i/8fi vilket ;ir en ökning med ca 18 milj. kr.
från innevarande budgetiir. Verksamheten med skogsfröförsörjning beräknas få en omslutning av ca 14 milj. kr. niista budgetår.
Till följd av ökad efterfrågan på täckrotsplantor och diirav följande
behov av mer investeringskriivandc odlingssystem har investeringshchovct ökat i förhållande till 1984/85 års investeringsplan.
Föredrugandens ii1•en·iigande11

Jag har i huvudsak ingen erinran mot skogsstyrclscns planer för frö- och
plantproduktionen under budgetåret 1985/8fi. Särskilt viktigt är att produktionen inriktas ytterligare mot plantor av hög kvalitet till rimliga priser.
Samtidigt bör. med hänsyn till de enskilda investeringarnas storlek, viss
försiktighet tillämpas vid val av nya produktionssystcm och splittring av
insatserna undvikas. Till frågan om investeringarna i verksamheten återkommer jag under punkten D 5.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Skogsvårdsstyrelsema: Frö- och p/antverk.rnmhct för budgetåret 1985/86 anvisa ett förslagsanslag av I 000 kr.

D 5. Skogsvårdsstyrelserna: Investeringar
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

35 883050
55000000
65000000

Reservation

43 238850

Över anslaget anvisas medel främst för nyinvesteringar i skogsvårdsstyrelsernas uppdragsverksamhct och i frö- och plantverksamheten.
Skogsstyre/sen

Investeringarna i uppdragsverksamheten har under budgetåret 1983/84
uppgått till 22,5 milj. kr. varav 2.5 milj. kr. täckts av ifrågavarande anslag.
För innevarande budgetår planeras en minskning med 3.6 milj. kr. resp. 1,8
milj. kr. För budgetåret 1985/86 planeras investeringar till en kostnad av
31,5 milj. kr. varav 7.7 milj. kr. bör täckas från ifrågavarande anslag. De
senare är avsedda för bl. a. fordon. personalvagnar, förbättring av arbetsmiljön och för utbyggnad av distriktskontor.
De investeringar i frö- och plant1·erk.rnmheten som har finansierats över
detta anslag under budgetåret 1983/84 har uppgått till ca 33 milj. kr. För
innevarande budgetår planeras investeringar för sammanlagt 55,6 milj. kr.
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varav 50,4 milj. kr. från detta anslag. För hudgcUlrct 1985/86 planera~
investeringar för 62 milj. kr. varav 59.5 milj. kr. från detta anslag. I frftga
om investeringarnas inriktning hänvisas till punkt D4.
Över anslaget anvisas även medel för bidrag till anläggning av skogsfröplantager. Behovet av medel beräknas öka från 5 milj. kr till 9 892 000 kr.
Sammanlagt föreslår skogsstyrelsen att anslaget tas upp med 77091 000
kr. för nästa budgetår.
Fiiredragandens ii1•cn·iigande11

För att tillgodose den ökade efterfrågan ptt ett högvärdigt plantmaterial
till rimliga priser föreslår jag ytterligare 9 milj. kr. för investeringar i fröoch plantverksamheten. Jag har vidare räknat med ytterligare I milj. kr.
för arbetsmiljöinvesteringar inom ramen för uppdragsverksamheten. För
bidrag till anläggning av skogsfröplantager föreslär jag oförändrat 5 milj.
kr. Sammanlagt bör anslaget tas upp med 65 milj. kr.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Skogsvårdsstyre/sema: Jm·csteringar för budgetåret 1985/86
anvisa ett reservationsanslag av 65000000 kr.

D 6. Bidrag till skogsvård m. m.
1983/84 utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

240399254
310000000
320000000

Från anslaget bekostas bidrag till särskilda skogsvårdsårgärder inom det
skogliga stödområdet, skogsodling efter avverkning av lågproducerande
bestånd, dikning. ädcltövskogsbruk och åtgärder mot skadegörelse av
skogsinsekter. Vidare bekostas översiktliga skogsinventeringar från anslaget. Bidragsbestämmelserna finns i förordningen (1979: 792) om statligt
stöd till skogsbruket och i ädellövskogsforordningen 11984: 120).
1984/85

Beräknad ändring 1985/8()
Skogsstyrelsen

Föredraganden

Rambelopp
I. Särskilda skogsvårdsåtgärder inom det skogliga stödområdet
2. Skogsodling efter
avverkning av lågproducerande bestånd
3. Dikning
4. Ädellövskogsbruk
5. Översiktliga skogsinventeringar
Anslag
4

130000000

- 4500000

- 4500000

172000000
8000000
3 000000

+ 17000000
+ 5000000
+ 1500000

+ 2000000
+ 1500000

37 000000

+ 8917000

+ 9000000

350 000000

+27917000

-26000000

310000000

+45917000

+10000000

Riksdapen 1984185. I sam/. Nr 100. Bilava 11

-34000000

Prop. 1984/85: 100

Bilaga Il

Jordbruksdepartementet

50

Sko1:ssryrclscn

De för budgetäret 1983/84 tillgängliga ramhcloppen för hidrag till skogsvård har inte utnyttjats helt. Verksamheten med skogsodling efter avverkning av lägproducerande bestånd har inte kommit upp till den nivå som
rambeloppet har medgett. Efter beslut av regeringen har detta rambelopp
minskats och medel i stället förts över till ramarna för åtgärder i stödområdet och för dikningsbidrag. Dessa har sålunda uppgått till resp. 145 och 12
milj. kr. Uttryckt i areal har hidragen disponerats enligt följande.
Återväxtåtgärder
Röjning
Åtgärder i lågproducerandc
bestånd
Skogsdikning
Klenvirkesstöd

46900ha
122 700 ha

47900ha
21 IOOha
10400ha

För nästa budgetår föreslår styrelsen att bidragsramen för åtgärder inom
stödområdet minskas med 4,5 milj. kr., närmast till följd av att hidrag till
eftersatt röjning upphör att gälla. För åtgärder i lågproducerande bestånd
föreslås att ramen räknas upp med 17 milj. kr. och att den får användas
även för hidrag till återväxtåtgärder enligt 5 § första stycket 2 skogsvårdslagen (nedlagd jordbruksmark i huvudsak). Styrelsen föreslår vidare att
ramen för dikningsbidrag räknas upp med 5 milj. kr. och ramen for bidrag
till ädellöv skogsbruk med 1,5 milj. kr. För översiktliga skogsinventeringar
föreslås en uppräkning med 8 917 000 kr. Sammanlagt bör rambeloppet
således bestämmas till 377 917 000 kr. Utbetalningen under anslaget beräknas till 355 917 000 kr.
F iiredraRandens ii1'e1Tiiganden

Den I januari 1985 slår röjningsskyldighetcn enligt 9 § skogsvård slagen
( 1979: 429) igenom fullt ut. Bidrag till eftersatt röjning bör därför inte
lämnas längre. Tidsbegränsningen har framgått av skogsstyrelsens verkställighetsföreskrifter till förordningen ( 1979: 792) om statligt stöd till
skogsbruket. Rambeloppet för särskilda skogsvårdsåtgärder inom det
skogliga stödområdet bör mot bakgrund härav räknas ned med 4.5 milj. kr.
Programmet för åtgärder i lågproducerande skogar bör bättre anpassas till
bl. a. den senaste av skogsstyrelsen gjorda bedömningen av lämpliga objekt för åtgärder. Rambeloppet för skogsodling efter avverkning av lågproducerande bestånd bör med hänsyn härtill räknas ned med 34 milj. kr.
Ramen för bidrag till skötsel av ädellövskog bör räknas upp från 3 till 4.5
milj. kr. och rambeloppet för dikningsbidrag med 2 milj. kr. Med hänsyn
till behovet av bl. a. underlag för nya skogsbruksplaner bör rambeloppet
för översiktliga skogsinventeringar räknas upp med 9 milj. kr.
Med stöd av förordningen om statligt stöd till skogsbruket har statsbidrag lämnats för skador på plantering till följd av frost- och sorkangrepp.

Prop. 1984/85: 100

Bilaga Il

Jordbruksdepartementet

51

Sådana skador omfattas numera av skogsförsäkring. Mot hakgrund härav
bör statsbidrag för dessa ändamål i likhet med för andra försäkringsbara
skador inte liimnas i fortsiittningen.
Med hänvisning till sammanstiillningen över rambeloppen för olika ändamål föreslar jag att for budgetåret 198.S/86 tas upp en sammanlagd ram av
324 milj. kr. för bidrag till skogsvård m. m. Regeringen bör kunna jämka
fördelningen mellan de olika ändamillen. För utbetalning under anslaget
beräknar jag 320 milj. kr.
Jag vill i detta sammanhang ta upp frågan om ens. k. trygghetsförsäkring
för skogsbrukare. Lantbrukarnas riksförbund (LRFJ och Sveriges skogsägarcföreningars riksförbund (SSR) hemställde i skrivelse till regeringen i
maj 1981 att medel via skogsvårdsavgiften skulle avdelas för att täcka
kostnaderna för en sådan försäkring. Efter remissbehandling. varvid flera
remissinstanser anförde principiella betänkligheter mot att använda skogsvårdsavgifter för ändamålet. beslutade regeringen i december 1981 att inte
vidta någon åtgärd med anledning av skrivelsen.
Riksdagen uttalade år 19!(! att det vore värdefullt om iiven de yrkesverksamma skogsbrukarna kunde erhålla den ökade trygghet som erbjuds
genom arbetsmarknadsförsäkringarna och ansåg att det är önskvärt att
frågan får en snar lösning. Det uttalades att det torde ankomma på regeringen att lägga fram förslag i ämnet (JoU 1982/83: 5. rskr641. I skrivelser
till regeringen har LRF och SSR därefter hemställt att medel för ändamålet
avdelas i kommande statsbudget.
För egen del anser jag att det är angeläget att alla som arbetar i skogsbruket har ett bra försäkringsskydd, även de som inte är arbetstagare. Oavsett
vilken försäkringsform som väljs för de senare är det inte nödvändigt att
statsmakterna medverkar. Det står sålunda den enskilde eller t. ex. skogsägareorganisationerna fritt att träffa avtal med försäkringsbolag. Statens
medverkan har mot denna bakgrund begärts endast i fråga om finansieringen av försäkringen. Det har sålunda begärts att medel skall anvisas över
statsbudgeten och att dessa skall anses utgöra skogsvårdsavgifter. Jag är
av principiella skäl inte beredd att förorda en sådan finansiering. Andra
försäkringstagare får själva betala sina försäkringspremier. Några prisregleringsmede\ som på jordbrukets och fiskets områden finns inte att tillgå.
Finansieringsfrågan bör kunna lösas på något av de andra sätt som LRF
har prövat i sitt arbete med frågan.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att
I. godkänna vad jag har förordat om det statliga ekonomiska stödet
till skogsvård m. m ..
2. medge att under budgetåret 1985/86 statsbidrag beviljas med sammanlagt högst 324000000 kr. till skogsvård m. m ..
3. till Bidrag till skogsvård m. m. för budgetåret 1985/86 anvisa ett
förslagsanslag av 320000000 kr.
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D 7. Stiid till byggande av skogsvägar

1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

73612105
50000000
50000000

Från anslaget bekostas statsbidrag till byggande av skogsvägar enligt
förordningen ( 1979: 792) om statligt stöd till skogsbruket.
Skogsstyrclscn

Under budgetåret 1983/84 har vägbyggnadsarbcten startats med stöd
från detta anslag till en summa av 71, 1 milj. kr. Till arbeten som bedrivs
som beredskapsarbeten har därutöver beviljats bidrag med 2,6 milj. kr.
Lånegaranti har beviljats med 0,9 milj. kr. Sammanlagt har under budgetåret 1983/84 bidrag sålunda beviljats till byggande av I 678 km skogsbilvägar.
Skogsvägnätet är ofullständigt utbyggt. Det finns också stora skogsarealer i områden där vägnätet är otidsenligt. Stor mängd avverkningsbar
skog finns på dessa marker. Stödet till skogsvägar är ett tämligen billigt
sätt att stimulera till ökad aktivitet i skogsbruket. Eftersom skogsvägar är
nödvändiga för att kunna få fram virke till industrierna och för att kunna
genomföra skogsvårdsåtgärder är det angeläget att vägbyggandet har tillräcklig volym. Vägbyggandet bör ökas till en nivå som motsvarar skogsstyrelsens långtidsplan. Styrelsen föreslår därför att den sammanlagda
bidragsramen för nästa budgetår u•.ökas till 105 milj. kr. Av ramen bör
100000 kr. få disponeras för vägtekniska försök. För kreditgarantier föreslås att ramen minskas med 8 milj. kr. till 3 milj. kr.
Utbetalningarna under anslaget beräknas till 85 milj. kr.
Styrelsen föreslår att förhöjt bidrag om högst 75 % av godkänd kostnad
skall kunna beviljas vid samordnade insatser på allmänna och enskilda
vägar för att öka skogsmarkens tillgänglighet för vintertransporter under
tjällossnings perioden.
Föredragandens över1·ä1:ande11

Med hänsyn till skogsvägarnas hetydelse för virkesförsörjningen bör
verksamheten med byggande av skogsvägar för nästa budgetår planeras
för en omfattning motsvarande ett hidragsbelopp av ca 65 milj. kr. Härav
bör projekt motsvarande ca 10 milj. kr. hållas i reserv för eventuella
sysselsättningsskapande åtgärder. Jag föreslår därför att för budgetåret
1985/86 tas upp en sammanlagd ram av 55 milj. kr. för bidrag till byggande
av skogsvägar. Jag har därvid tagit hänsyn till behovet av medel för
vägtekniska försök. Av rambeloppet avser 5 milj. kr. särskilda insatser i
Norrbotten. l övrigt bör stödet från detta anslag i större utsträckning än
hittills inriktas mot angelägna, billigare vägbyggnadsprojekt i södra och
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mellersta Sverige. Jag är inte beredd att förorda flirhöjda bidrag för utförande av tjälsäkra vägar. Det ankommer på skogsstyrclsen att inom de
högstbelopp som är fastlagda besluta om vilken hidragsprncent som skall
tillämpas för olika typer av väghyggnadsarbeten. För utbetalning under
anslaget beräknar jag 50 milj. kr.
Fr. o. m. budgetaret 1985/86 bör inte tas upp någon ram för statlig garanti
för lån till skogsvägbyggnadsföretag.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att
I. medge att under budgetåret 1985/86 statsbidrag beviljas med sammanlagt högst 55000000 kr. till byggande av skogsvägar,
2. till Stöd till flyggande av skug.n·iigar för budgetåret 1985/86 anvisa ett förslagsanslag av 50000000 kr.

D 8. Främjande av skogsvård m. m.

1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

10211856
9000000
10000000

Reservation

1095047

Anslaget används för tillämpad skogsproduktionsforskning samt för särskilda utredningar och undersökningar i syfte att främja bl. a. skogsvården
och arbetsmiljön inom skogsbruket.
Skogsstyre/sen

Anslaget bör för nästa budgetår föras upp med 11 milj. kr. med hänsyn till
behovet av ökade forskningsinsatser rörande skogsskador och skogsförnyelse i svåra klimatlägen.
Föredragandens överväganden

Sammanlagt bör anslaget för nästa budgetår tas upp med 10 milj. kr.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Främjande m· skogsvård m. m. för budgetåret 1985/86 anvisa
ett reservationsanslag av 10000000 kr.
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FISKE

E I. fiskeristyrelsen
E 2. Statens lokala fiskeriadministration
E 3. Främjande av fiskerinäringen

Under år 1984 har betänkandena (DsJo 1984: 5) Lax. (DsJo 1984: 6)
Bättre yrkesfiske och <Ds Jo 1984: 7) Fiskeriadministrationen avgetts. De
förslag som har lagts fram i betänkandena berör bl. a. punkterna E I. E 2.
EJ. och E 10.
Det är min avsikt att senare föreslå regeringen all lägga fram särskild
proposition om fisket.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att, i avvaktan pii särskild proposition i ämnet.
I. till Fiskeristyrelsen för budgetåret 1985/86 beräkna ett förslagsanslag av 26346000 kr.,
2. till Statens lokala fiskeriadministration för budgetåret 1985/86
beräkna ett förslagsanslag av 15 722 000 kr..
3. till Främjande m·jiskerinäringen för budgetåret 1985/86 beräkna
ett reservationsanslag av 2 172 000 kr.

E 4. Bidrag till fiskehamnar m. m.

1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

13 076 367
10 130000
4657000

Reservation

2663 525

Från anslaget lämnas bidrag enligt kungörelsen ( 1971: 384) om statsbidrag till fiskehamnar. Från anslaget täcks också underskott vid driften av
statliga fiskehamnar och kostnader för underhåll och drift av fiskefyrar
samt för utmärkning av fiskegränser. Vidare bestrids kostnaderna för
fiskets andel i sjöfarts verkets kostnader för farleds verksamheten. sjöräddningsväsendet, fyrar och andra säkerhetsanordningar m. m. från detta
anslag.
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Beräknad ändring 1985/86
Fiskeristyrelsen

Bidrag till fiskehamnar
Driften av statliga fiskehamnar
Underhåll och drift av
fiskefyrar m. m.
Fiskets andel i sjöfartsverkets kostnader
Rambelopp/ Anslag

4267000

55

Föredragamlcn

+2000000

150000
240000

5 473 000

+ 260000

-5473000

10130000

+2260000

-5473000

Sjiifarts1·erket

Huvudförslaget innehär en ökning av anslagspostcn Fiskets andel
sjöfarts verkets kostnader med 260 000 kr.
Fiskeristyre/sen

Anslagsposten Bidrag till fiskehamnar bör ökas med 2000000 kr. Medelsbehovet för täckande av underskott vid driften av kvarvarande statliga
fiskehamnar. för underhåll och drift av fiskefyrar och för utmärkning av
fiskegränscr beräknas till oförändrade belopp.
Föredraga11de11s ä1·erl'ägande11

Beslut om bidrag till tiskehamnar har hittills fattats av regeringen. Som
underlag för sådana beslut finns ansökningar med yttranden från fiskeristyrelsen, sjöfartsverket, länsstyrelsen och ofta kommunen. Utgångspunkten
för fiskeristyrelsens ställningstaganden är bl. a. en långsiktsplan för fiskehamnsförsörjningen. Av olika skäl samlades under början av 1980-talet en
lång kö av ansökningar om bidrag. En anledning härtill var att bidragen
gjordes mindre förmånliga fr. o. m. den I juli 1980. Under det senaste året
har en mängd ärenden avgjorts varvid de nya reglerna har tillämpats.
Enligt min mening finns det inte längre anledning att låta regeringen besluta i första instans i dessa frågor. Den ordning som förutskickades redan år
1971 (prop. 1971: I bil. 11) bör sålunda tillämpas genom att fiskeristyrelsen
fr. o. m. nästa budgetår beslutar om bidrag till fiskehamnar. Samtidigt bör
den högsta bidragsprocenten som tillämpas om särskilda skäl föreligger
sänkas från 90 till 70. Fiskeristyrelsen bör vara mycket restriktiv i fråga om
tillämpning av förhöjt bidrag. Det bör sålunda inte komma i fråga att sådant
ges till kommun eller om hamnen i fråga även utnyttjas som fritidsbåtshamn.
I samband med den omläggning jag hiir har förordat bör anslagskonstruktioncn ändras. I fortsättningen bör det sålunda tas upp ett förslagsanslag för ändamålet samt beslutsramar. Eventuell reservation på det gamla
anslaget vid ingången av budgetåret 1985/86 bör få disponeras av fiskeristyrelsen för ifrågavarande ändamål.
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Under detta anslag har tidigare tagits upp ett särskilt helopp för att täcka
sjöfartsverkets kostnader för fisket. Medel härför bör i fortsättningen
anvisas direkt till sjöfarts verket under sjätte huvudtiteln. I denna fråga har
jag samrått med chefrn för kommunikationsdcpartcmentet.
Mot bakgrund av vad jag nu har anfört föreslår jag att det för bidrag till
fiskehamnar m. m. tas upp en ram av sammanlagt 4657000 kr. varav
4267000 kr. för bidrag till fiskehamnar. 150000 kr. för driften av statliga
fiskehamnar och 240000 kr. för underhåll och drift av fiskefyrar m. m.
Regeringen bör kunna jämka fördelningen mellan de olika ändamålen. För
utbetalning under anslaget beräknar jag 4 657 000 kr.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att
I. medge att under budgetåret 1985/86 statsbidrag beviljas till fiskehamnar m. m. med sammanlagt högst 4657000 kr ..
2. till Bidrag tillfiskelwmnar m. 111. för budgetåret 1985/86 anvisa ett
förslagsanslag av 4 657 000 kr.

E 5. lsbrytarhjälp åt fiskarbefolkningen
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

42898
I 000
I 000

Från anslaget lämnas bidrag och ersättning i samband med isbrytning för
fiskets och fiskarbefolkningens behov.

Fiskeristyre/sen
Anslaget bör föras upp med oförändrat belopp.

Föredragandens öven·äganden
Anslaget bör föras upp med I 000 kr. Jag hemställer att regeringen
föreslår riksdagen
att till lshrytarhjälp åt fiskarbefolkningen för budgetåret 1985/86
anvisa ett förs lagsanslag av I 000 kr.

E 6. Bidrag till fiskets rationalisering m. m.
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

56023 I7
7600000
9000000

Från anslaget lämnas bidrag till fiskets rationalisering, skrotningspremier för äldre fiskefartyg som tas ur fisket1ottan och bidrag till säkerhetsut-
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rustning för fiskcfartyg enligt förordningen ( 1978: 516) om statligt stöd till
fiskets rationalisering, m. m. Vidare bmnas fraktstöd för foderfisk från
Östersjön enligt förordningen ( 1984: 63) om prisrcglering på fiskets omrilde. Från anslaget lämnas iiven bidrag enligt förordningen ( 1976: 448) om
statligt stöd till fiskeföretag vid fångsthcgr~insning och bidrag enligt förordningen (1979: 436) om statligt stöd vid skada på fiskredskap. Inflytande
avgifter enligt sistnämnda förordning tillförs anslaget. Dessutom bestrids
från anslaget vissa kostnader för stödfartyg för det svenska sillfisket i
Nordsjön och ersättning till samerna för visst avgiftsfritt fiske pft statens
vatten inom Norrbottens län.

Fiskeristyre/sen
Bidraget till skrotning av fiskefartyg bör ökas med 400000 kr. till 2 milj.
kr. Bidragen vid nybyggnad av fiskefärtyg hör ökas med 2 milj. kr. Sammanlagt bör ramen för bidrag till fiskets rationalisering tas upp med 9.5
milj. kr. Anslaget bör föras upp med 10 milj. kr.

Föredragandens Öl'erväganden
Rambeloppet för bidrag till nybyggnad av fiskefartyg bör ökas väsentligt
för att stimulera till en förnyelse av fisketlottan. Jag föreslår således att
ramen ökas med 1.4 milj. kr. Bidragsramen för skrotning av fiskefartyg bör
samtidigt ökas med 300 000 kr. och ramen för frakt stöd för fodcrfisk
minskas med motsvarande belopp. Sammanlagt bör sålunda ramen för
statsbidrag till fiskets rationalisering bestämmas till 8.5 milj. kr. Regeringen bör kunna jämka fördelningen mellan de olika ändamålen. Anslaget bör
föras upp med 9 milj. kr. l sammanhanget vill jag anmäla att jag har för
avsikt att låta genomföra en översyn av de bestämmelser som reglerar
besluten om stöd från bl. a. detta anslag. Jag återkommer till regeringen
med förslag i denna fråga.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att
I. medge att under budgetåret 1985/86 statsbidrag beviljas till fiskets rationalisering med sammanlagt högst 8 500 000 kr..
2. till Bidrag till fiskets rationalisering m. m. för budgetåret 1985/86
anvisa ett förslagsanslag av 9000000 kr.

E 7. Lån till fiskerinäringen
1
44454 785
Reservation
1983/84 Utgift
35 000000
l 984/85 Anslag
35000000
l 985/86 Förslag
1 Anslagen Fiskerilån och Fiskberedningslån.

22639813

Från anslaget beviljas fiskerilån och fiskberedningslån. Bestämmelser
härom finns i förordningen ( 1978: 516) om statligt stöd till fiskets rationalisering. m. m.
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Fis/.:(•ristyrel sen
Anslaget Lån till fiskerinäringen hör ökas med 20 milj. kr. till 55 milj. kr.
varav 40 milj. kr. hör disponeras för fiskerilån och 15 milj. kr. for fiskberedningslån.
FiiredraRa11den.1· ii1•crviiga nden

Bestämmelserna i fråga om fiskerilanen och fiskberedningslånen beslutades vid en tid df1 det allmänt tillämpades gynnsamma villkor på krcditmarknaden. För fiskerilånen gäller sålunda bl. a. upp till 20 års amorteringstid med möjlighet till högst två års amorteringsfrihet. Ett fiskerilån är
vidare räntefritt under de första två åren. Räntan uppgår till två tredjedelar
av riksbankens diskonto vilket f. n. innebär 7 ,5 % . För fiskberedningslån
gäller i huvudsak samma bestämmelser utom i fråga om räntan som är fast
och uppgår till 5 %.
Genom den kraftiga förstärkning av bidragen till fiskets rationalisering
som jag nyss föreslagit är det nu möjligt att anpassa bestämmelserna om
fiskerilån till de som allmänt tillämpas vid statlig långivning. I fråga om
fiskberedningslåncn görs inga ändringar. Det är med hänsyn till näringens
allmänna ekonomiska läge angeläget att vidareförädlingen snarast utökas
och förbättras. Som jag betonade i budgetpropositionen 1984 bör fiskheredningslånen användas huvudsakligen för stöd till utveckling av nya fiskprodukter och för sådana åtgärder inom fiskbercdningsföretag som viisentligt underlättar avsättningen av fisk och fiskprodukter.
För nästa budgetår beräknar jag 25 milj. kr. för fiskerilån och 10 milj. kr.
för fiskberedningslån. Regeringen bör kunna jämka fördelningen mellan de
båda ändamålen. Sammanlagt bör anslaget föras upp med 35 milj. kr.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Lån till .fiskerinäringen för budgetåret 1985/86 anvisa ett
reservationsanslag av 35 000 000 kr.

E 8. Täckande av förluster vid statlig kreditgaranti till fiske

1983/84 Nettoinkomst
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

48592
I 000
1000

Från an~laget bestrids bl. a. utgifter för att täcka förlu~ter på grund av
statlig garanti för lån till fiskeföretag. för lån till fiskberedningsföretag samt
för lån till vissa åtgärder som främjar fritidsfisket. Bestämmelser härom
finns i förordningen (1978: 516) om statligt stöd till fiskets rationalisering.
m. m. och i förordningen ( 1981: 537) om statligt stöd till fritidsfisket. Vidare lämnas från anslaget bl. a. ersättning för förlust på försöksfiske för
vilket statsgaranti lämnats enligt kungörelsen (1953: 242) angående statsgaranti för försöksfiskc.

Prop. 1984/85: 100

Bilaga Il

Jordbruksdepartementet

59

Fiskeristyre/sen
Anslaget bör föras upp med oförändrat belopp. Vidare föresltis ofiiriindradc kreditgarantiramar, dvs. för lån till fiskeföretag med sammanlagt
högst 14,6 milj. kr., för lån till fiskheredningsförctag med sammanlagt
högst 8 milj. kr., för lån till åtgärder som friimjar fritidsfiskct med sammanlagt hligst I milj. kr. och för främjande av försöksfiskc intill ett sammanlagt
belopp av 400000 kr.
F öredraganJens ii1·en·iigwule11
I enlighet med vad chefen för finansdepartementet anförde i komplctteringspropositionen 1984 bör i fortsättningen anges s. k. engagemangsramar
för statens garantiåtagande för l~ln i stället för årliga ramar (prop. 1983/84:
150 bil. I). Jag föreslår mot bakgrund hiirav en sammanlagd engagemangsram för statlig lånegaranti till fisket av 75 milj. kr. Härav räknarjag 55 milj.
kr. för lånegaranti till fiskcföretag och försöksfiske och 20 milj. kr. för
lånegaranti till fiskhcredningsföretag. Någon ram för fritidsfisket behövs
inte. Någon sådan garanti har inte efterfrågats under senare år. Regeringen
bör kunna jämka fördelningen mellan ändamålen. Anslaget bör föras upp
med I 000 kr.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att
I. fastställa en ram för statlig kreditgaranti för lån till fisket och för
främjande av försöksfiske av 75 milj. kr.,
2. till Tiickande a1· ji"irluster vid statlig kreditgaranti till fiske för
budgetåret i 985/86 anvisa ett förslagsanslag av I 000 kr.

E 9. Ersättning till strandägare för mistad liskerätt m. m.
E 10. Prisreglerande åtgärder på fiskets område
E Il. Bidrag till liske\·ård m. m.
Under punkten E I har jag redovisat min avsikt att senare föreslå regeringen att lägga fram särskild proposition om fisket. I det sammanhanget
kommer jag även att anmäla mina förslag som rör finansieringen av åtgärder i samband med frisläppandet av handredskapsfisket längs södra ostkusten m. m. samt frågor om prisregleringcn på fisk under budgetåret
1985/86. Dessa förslag berör punkterna E 9, E I0 och E 11.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet.
I. till Ersättning rill srrandägare för mistad fiskeriill m. m. för budgetåret 1985/86 beräkna ett förslagsanslag av I 000 kr..
2. till Prisreg/erande åtgärder på fiskets område för budgetåret
1985/86 beräkna ett förslagsanslag av I 000 kr.,
3. till Bidrag till fiske1·ård m. m. för budgetåret 1985/86 beräkna ett
reservationsanslag av 5 170 000 kr.
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SERVICE OCH KONTROLL

I' 1. Statens livsmedl'lsvcrk

1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985186 Förslag

58036896
56053000
57913000

Statens livsmedels verk är central förvaltningsmyndighet för livsmcdelsfrågor. Till verkets förvahningsområde hör även hesiktningsveterinärorganisationen.
Livsmcdelsverket leds av en styrelse. Chef för verket är en generaldirektör. Inom verket finns tre avdelningar, nämligen hygienavdelningen.
undersökningsavdclningen och administrativa avdelningen.
1984/85

Beräknad ändring 1985/86
Statens
livsmedels vcrk

240

Personal

Föredraganden

-I

-I

Anslag

VtRifier
FörvaltningskostnaJcr
(därav lönåostnadcrl
Lokalkostnader
Kostnader för utförselkontroll av livsmedel
Kostnader för införselkontroll av vegetabilier
Kostnader för avgiftsbelagda
undersökningar

43 295 000
(31274000)
13 166000

+2178000
(+1443000)
381000

+2293000
(+ 1838000)
- 418000

I 000

I 000

I 000

+
564(>3000

+1797000

I 000

+1875000

Jnknmsrer

Ersättning för bcsiktningsorganisationens
personaladministration
Nettoutgift

410000
56053000

+

IS 000

+1782000

+

15000

+1860000

Statens livsmedelsverk

I. Pris- och löneomräkning 2 706000 kr.
2. Huvudförslaget (+I 782 000 kr.) innebär bl. a. vakanssättning av tre
deltidstjänster och begränsning av verkets kurs- och publikations verksamhet. En del av besparingsförslaget utgörs av hyresrcducering.
Föredragandens ö1·erväganden

För nästa budgetår bör medel för statens livsmedelsverk beräknas med
utgångspunkt i ett ettårigt huvudförslag. Jag delar livsmedclsverkcts be-
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dömning av hur detta bör genomföras. Jag har därvid räknat med 120000
kr. för vissa uppgifter inom det ekonomiska försvaret.
Anslagsposten Kostnader för utförselkontroll utgår eftersom avgifterna
för utförselkontrollen överförs till anslaget F 2. Täckande av vissa kostnader för köttbesiktning m. m.
Livsmedelsverket bör i fortsättningen få redovisa den avgiftsbelagda
undersöknings verksamheten som en särskild post under anslaget.
Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen
föreslår riksdagen
att till Statens /i1·smedel.nwk för budgetåret 1985/86 anvisa ett
förslagsanslag av 57913000 kr.

F 2. Täckande av vissa kostnader för köttbesiktning m. m.

1983/84 utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag
1

1

35320564
1
1000
1000

Anslaget Täckande av vissa kostnader för köttbesiktning vid kontrollslakterier.

Från detta anslag avlönas personal som utför köttbesiktning vid kontrollslakterierna. Statens utgifter för ändamålet täcks enligt särskild taxa
av slakteriföretagen.
Statens /frsmede/sl'erk
Fr. o. m. budgetåret 1984/85 anvisas under detta anslag ett formellt belopp av I 000 kr. Vinst eller förlust på verksamheten under visst budgetår
skall balanseras till nästföljande budgetår.
En ny utbildningskurs för besiktningsassistenter beräknas anordnas under våren 1985. Utökningen av antalet assistenttjänster föranleds av dels
rationalisering av slakten, dels utländska krav på våra exportslakterier. En
betydligt högre täthet på besiktningspersonal behövs.
Föredragandens överräganden
För riksdagens information vill jag nämna följande.
I enlighet med ett förslag som den 4 maj 1984 avgavs av kommitten (Jo
1983: 07l om livsmedelskontrollens omfattning och inriktning m. m. har
regeringen den 28 juni 1984 utfärdat förordning ( 1984: 689) om ändring av
förordningen ( 1971: 8 IOl med allmän veterinärinstruktion. Ändringen innebär att från den I januari 1985 utvidgas åliggandena för veterinär inom
besiktningsveterinärorganisationen.
Sålunda åligger det från nämnda datum besiktningsveterinär att. utöver
skyldigheten att övervaka verksamheten vid kontrollslakteri och utföra
köttbesiktning, även vara besiktningsman enligt kungörelsen ( 1974: 271)
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om kontroll vid utförsel av livsmedel (exportkontroll). Det åligger vidare
hcsiktningsveterinär att utföra de arbetsuppgifter som lämpligen kan förenas med besiktningsverksamheten vid slakteriet och om vilka överenskommelse träffats mellan statens livsmedelsverk och herört företag. Detta
innebär att i besiktningsveteriniirernas arbetsuppgifter kommer att ingå
visst laboratoriearbete för slakteriföretagens egentillsyn, obduktionsverksamhet m. m. Slutligen åläggs hesiktningsveterinär att medverka i den
förebyggande djursjukvfirden.
Med anledning av den ändrade inriktningen av verksamheten inom besiktningsveterinärorganisationen har en organisationsiindring genomförts.
Anslaget bör i fortsättningen henämnas Täckande av vissa kostnader för
köttbesiktning m. m.
Avgifterna för köttbesiktning, utförselkontroll. laboratorieverksamhet.
obduktionsverksamhet m. m. tillförs anslaget. Anslagsposten Kostnader
för utförselkontroll under anslaget F I. Statens livsmedels verk kan härvid
utgå.
Under detta anslag bör anvisas ett formellt belopp av I 000 kr.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Täckande al' vissa kostnader för kiitthcsiktning m. m. för
budgetåret 1985/86 anvisa ett förslagsanslag av I 000 kr.

F 3. Statens veterinärmedicinska anstalt: Uppdragsvcrksamhct
1983/84 utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

I 000
I 000

Under anslaget tas upp ett formellt belopp av I 000 kr. till uppdrags verksamhet vid statens veterinärmedicinska anstalt.
Statens veterinärmedicinska anstalt ISV A) är ett expert- och serviceorgan åt lantbruksstyrelsen och andra myndigheter samt åt enskilda organisationer och allmänheten, med uppgift att bl. a. utreda smittsamma djursjukdomars uppkomst, orsak, spridningssätt m. m. SV A skall vara ett
veterinärmedicinskt centrallaboratorium samt utföra viss rutinmässig diagnostisk verksamhet. Vidare skall SV A aktivt medverka i djursjukdomars
förebyggande och bekämpande. Till stöd for dessa funktioner skall SV A
utföra forsknings- och utvecklingsarbete.
SV A leds av en styrelse. Chef för SV A är en föreståndare. Inom anstalten finns fyra enheter, nämligen centrallaboratoriet. epizootologiska enheten. vaccinenheten och ekonomienheten. Inom centrallaboratoriet finns
det antal laboratorier som styrelsen bestämmer. Utöver dessa enheter
finns enligt styrelsens hestämmande enheter för vissa djurslag och andra
enheter med särskilda uppgifter.
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Beräknad iindring 198."i/86
Staten' veterinärmedicinska
anstalt

Föredraganden

48 132 000

+ 4165000

+ 2984000

3 690000

+ I 562000

+ 1562000

124

Personal
Plan
Kosrnader
I. Centrallaboratorieuppgifter. m. m.
.., Diagnostiska undersökningar
3. Service till utomstiiende
Jn1iikler
I. Drifthidrag
2. Uppdragsvcrksamhet

13161000

+ 5753000

+ 5753 000

64983000

+11480000

+10299000

46998000
17985 000

+ 3165000
+ 8315000

+10299000

64983000

+11480000

+10299000

Statens veterinärmedicinska anstalt
I. Pris- och löneomräkning 3 165 000 kr.
2. Med hänvisning till den nyligen genomförda omorganisationen av
SV A och de besparingar som mot bakgrund av omorganisationen gjorts
framlägger styrelsen inget alternativ avseende huvudförslag i årets anslagsframställning.
3. Normalblodsproduktionen vid statens bakteriologiska laboratorium
och vid SY A bör samordnas och förläggas till Håtunaholm.

Fiircdragandcns iiven•ägandl'n
Anstaltens verksamhet finansieras dels med inkomster från uppdragsverksamhet, dels med medel över statsbudgeten. Regeringen har tidigare
beslutat att alla möjligheter till avgiftsfinansiering av statsbudgetfinansierad verksamhet skall undersökas och tas till vara. RRV har på regeringens uppdrag genomfört en översyn av möjligheterna att öka avgiftslinansieringen av anstaltens verksamhet. Jag avser återkomma till regeringen
med förslag till nytt system för kostnadsrcdovisningen vid anstalten.
Enligt min mening hör det dock vara möjligt att öka kostnadstäckningen
i uppdragsverksamheten redan budgetåret 1985/80. Detta bör kunna ske
utan att verksamhetens omfattning och inriktning förändras.
Frågan om normalblodsproduktionen kommer att behandlas i den proposition om statens bakteriologiska laboratorium som statsrådet Sigurd sen
har aviserat.
Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen
föreslår riksdagen
att till Statens vetainiirmedicinska anstalt: Uppdrags1·erksamhet
för budgetåret 1985/86 anvisa ett förslagsanslag av I 000 kr.
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F 4. Bidrag till statens veterinärmedicinska anstalt

I 91G/84 utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

46120000
46998000
46998000

Reservation

Under detta anslag anvisas medel för centrallaboratorieuppgifter m. m.
vid statens veterinärmedicinska anstalt.

Statens vetcriniirmedicinska anstalt
Anslaget bör föras upp med 50 163 000 kr.

Föredragandens ö1°erl'iiganden
Med hänvisning till vad jag har anfört under punkten F 3 berliknar jag
anslaget till 46998000 kr. Jag har därvid beräknat 20000 kr. för uppgifter
inom det ekonomiska försvaret.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Bidrag till statens 1·eterinärmedicinska anstalt för budgetåret
1985/86 anvisa ett reservationsanslag av 46998 000 kr.

F 5. Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar, m. m.

1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

15616492
5000000
5000000

Anslaget är avsett för kostnader och ersättningar i samband med bekämpande av eller beredskap mot smittsamma husdjurssjukdornar. Från anslaget utbetalas också ersättning för kostnader som uppkommit genom beslut
om förintande av bisamhällen, för bitillsynsmännens arvoden m. m.

Lan tbrukss tyrel sen
Anslaget bör föras upp med 5 miij. kr. med hänsyn till beräknat utfall.

Föredragandens ö1·en·iiganden
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Bekämpande m· smittsamma lwsdjurssjukdomar, m. m. för
budgetåret 1985/86 anvisa ett förslagsanslag av 5000000 kr.

F 6. Statens utsädeskontroll: Uppdragsverksamhet

1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

1000
I 000
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Under anslaget tas upp ett formellt belopp av I 000 kr. till uppdragsvcrksamhcl vid statens utsädcskontroll <SUK).
Statens ulsädeskontroll är c:en1ralt organ för den statliga utsiideskontrollverksamheten med uppgift att mot faststiillda avgifter verkställa analysering. provtagning och plombering m. m. av utsädes varor samt att bedriva
forskning och försöksverksamhet i syfte att främja att fullgott utsäde
tillhandahålls. S U K bedriver vidare rådgivning och upplysning, utiivar
tillsyn av efterlevnad av lagar och förordningar pä området samt arbetar
för samordning av kontrollwrksamheten. SUK har hand om uppbörden av
växtförädlingsa vgifter.
SU K leds av en styrelse. Chdför myndigheten är en förestandare. SUK
omfattar enheter i Umeå, Skara. Solna och Lund.
1984/85

Beräknad ändring 1985/86
Statens utsädeskontroll

Personal

Föredragandcn

134

Plan

Kustnada
Allmännyllig vcrksamhel
Uppdrags verksamhet
Intäkter
Uppdrags verksam het
Driftbidrag

4275000
19664 000

-2 455 000
+3996000

-2500000
+3996000

23939000

+1541000

+1496000

21939000
2000000

+I 161000
+ 380000

+ 1496000

23939000

+1541000

+1496000

Statens utsädcskontroll
I. Styrelsen föreslår att anslaget räknas upp med 380000 kr.
2. Ett alternativ som enbart innefattar pris- och löncomräkning
( + 110000 kr) innebär att SUK måste avveckla viss verksamhet. främst
histåndsverksamhet och statistik. såvida kostnadstäckning inte kan erhållas på annat håll.
3. Huvudförslaget (+70000kr) innebär att SUK måste höja avgifterna
för provodling av köksväxter kraftigt för att reducera underskottet i denna
verksamhet.
4. Gränsen för rörlig kredit i riksgäldskontoret föreslås ändras från
2000000 kr. till I 000000 kr.

Föredragandens övcn·iiganden
SUK: s verksamhet finansieras dels med inkomster från uppdragsverksamhet. dels med medel över statsbudgeten. Vid anslagsberäkningen för
hudgetåret 1985/86 har jag räknat med att utsädeskontrollen i ökad ut5 Riksdagen 1984185. I sam/. Nr /00. Bil<lga Il
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sträckning kan finansieras med avgifter. Oiirvid bör även möjligheterna till
en ökad avgiftsfinansiering av köksväxtanalyser kunna beaktas.
Jag biträder förslaget till sänkt rörlig kredit. Det ankommer på regeringen att besluta i denna fråga.
Med hiinvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen
föres\år riksdagen
att till Statens 11tsiidcskontrol/: Uppdrag.1Terksamlzet för budgetåret
1985/86 anvisa ett förslagsanslag av I 000 kr.

F 7. Bidrag till statens utsädeskontroll
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

4805 700
2000000
2 000000

Reservation

489400

Under anslaget anvisas medel för den allmännyttiga verksamheten vid
statens utsädeskontroll.
Statens utsiideskontroll

Anslaget bör föras upp med 2 380 000 kr.
Föredraganden.i· överväganden

Med hänvisning till vad jag har anfört under punkten F 6 beräknar jag
anslaget till 2 000 000 kr.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Bidrag till statens utsädeskontro// för budgetåret 1985/86
anvisa ett reservationsanslag av 2 000000 kr.

F 8. Bekämpande av växtsjukdomar
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

523 627
250000
250000

Från anslaget utbetalas ersättningar för kostnader till följd av åtgärder
mot växtskadegörare enligt växtskyddslagen (1972: 318) samt för vissa
förluster till följd av sådana åtgärder. Kostnader för bcredskapsåtgärder
mot karantänsskadegörare bestrids också från detta anslag, liksom kostnader för undersökningar av växtprover som av växtinspektionen överlämnas för laboratoriemässig diagnostisering.
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Lant hmks.1·1yrelse11

Styrelsen föreslår ett anslag av 250000 kr. och att slyrelsen bemyndigus
att använda högst 200000 kr. för brådskande undersökningar i samband
med växtinspektion samt högst 40000 kr. för täckande av kostnader för
växtskyddsförsök vid lantbruksnämnderna.
Fi.iredraRandens ö1·erl'äRanden

I enlighet med lantbruksstyrelsens förslag beriiknar jag anslaget till
250000 kr. Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Bekämpande ar vi.ixt~:iukdomar för budgetåret 1985/86 anvisa
ett förslagsanslag av 250 000 kr.

F 9. Lantbrukskemisk laboratorieverksambet
1

Reservation

7 556000
6992000
6 992 000

1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

365000

1
Anslagen Statens lantbrukskemiska laboratorium: Uppdragsvcrksamhet och Bidrag till statens lantbrukskemiska laboratorium.

Statens lantbrukskemiska laboratorium bedriver som centrallaboratorium lantbrukskemisk analysverksamhet. Verksamheten omfattar kemiska. fysikaliska och biologiska undersökningar på jordbrukets, skogsbrukets och trädgårdsnäringens områden. Lantbruksstyrelsen är chefsmyndighet för laboratoriet. Chef för laboratoriet är en föreståndare. Inom
laboratoriet finns två avdelningar. en uppdragsavdelning och en avdelning
för metodutveckling samt en ekonomisektion. Dessutom finns en filial i
Röbäcksdalen. Till laboratoriet är knuten en lantbrukskemisk nämnd som
lantbruksstyrelsen utser.
1984/85

Beräknad ändring 1985/86
Lantbruksstyrelsen

Föredraganden

82

Personal
Anslag
Utgifter
Förvaltningskostnader
Lokalkostnader
Inkomster
Uppdrags verksamhet
Nettoutgift

13824000
291:!000

+I 087000
+ 80000

16736000

+I 167000

9744000

-

6992000

+1411000

244000

-158000
+ 158000
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La 11 t hmks.1·tvrelsc11
Lanthrubstyrdsen planerar att se över inriktningen och omfattningen
av de olika verksamhetsgrenarna vid SLL med sikte p{i att anpassa verksamheten till de av riksdagen fastlagda riktlinjerna. Anpassningsperioden
bi.:räknas såsom förutsiitts i riksdagsbeslutct omfatta även budgetåret
1985/86. Några mera hetydandc for:imlringar av resursinsahcn kan med
hänsyn till lokalbehov och personalansvar inte förviintas under budgetåret.
De för;indringar som nu planeras kan förväntas påverka anslagsbehovet
först under budgetåret 1986/87.
Lantbruksstyrelsen räknar med ett reellt oförändrat anslagsbehov för
SLL:s verksamhet undn bugetåret 1985/86. Efter lönc- och prisomriikning
uppgfir bidragsbehovet till 8 403 000 kr.

Fiircdmgandcns ii1·en·iiganden
Fr. o. m. den I juli 1984 är lantbruksstyrclsen chefsmyndighet för SLL.
Enligt beslut av riksdagen under våren 1984 skall en anpassning till en ny
verksamhetsinriktning ske. Detta innebiir att en resursminskning skall
genomföras så att verksamheten hudgetäret 1986/87 kan bedrivas med ett
driftbidrag av 5.6 mil.i. kr. Bl. a. skall dlirvid uppdragsverksamhetens inriktning och omfattning anpassas till vad som behövs som stöd för centrallaboratoriefunktionen och metodutvecklingen på det lantbrukskemiska
området. Kostnaderna för verksamheten med rutinanalyser skall inte belasta statsbudgeten. Vid anslagsberäkningcn för budgetåret 1985/86 har jag
räknat med att anpassningen till den nya verksamhetsinriktningen genomförs under budgetåren 1984/85 och 1985/86. Det ankommer på lantbruksstyrelsen att vidta de åtgärder som krävs för att åstadkomma denna anpassning.
Med hänvisning till vad jag har anfört hemställer jag att regeringen
föreslår riksdagen
att till Lantbrukskemisk lahoratoricverksamhet för budgetåret
1985/86 anvisa ett reservationsanslag av 6992000 kr.

F 10. Statens maskinprovningar: Uppdragsverksamhct
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

1000
I 000

Under anslaget tas upp ett formellt belopp av I 000 kr. till uppdragsvcrksamhet vid statens maskinprovningar.
Statens maskinprovningar har till uppgift att åt allmänheten prova maskiner, fordon och redskap inom jordbruket, skogsbruket, trädgårdsnäringen och vården av grönytor samt publicera resultaten. Maskinprov-
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ningarna skall vidare enligt särskilda föreskrifter utföra officiell provning
som avses i lagen ( 1974: 896) om riksprovplatscr m. m. Maskinprovningarna utför också uppdragsprovning på begäran av myndighet eller enskild.
Maskinprovningarna har också att tillhandagå allmiinheten och berörda
myndigheter med råd och upplysningar inom maskinprovningarnas verksamhetsområde samt verka för upplysning om en ändam[1lscnlig maskinanvändning.
Maskinprovningarna leds av en styrelse. Chef för maskinprovningarna
är en föreståndare. Inom maskinprovningarna finns en enhet för allmän
provning, en för officiell provning, en för uppdragsprovning samt en administrativ enhet.
1984/8:'i

Bcriiknad iindring 1985/86
Statens maskinprovningar

Personal

Föredraganden

74

Plan

Konnader
Myndighets uppgifter. provningsverksamhct, m. m.
Riksprovplatsverksamhct
Intäkter
Uppdragsverksamhet. m. m.
Driftbidrag
Intäkter frän riksprovplatsen

8048000
9000000

+ 911000
+ 900000

+ 511000
+ 900000

17048000

+I 811000

+Ull 000

2 053 000
5995000
9000000

+ 85000
+ 826000
+ 900000

+1511000
- I 000000
+ 900000

17048000

+1811000

+1411000

Statens maskinprovningar

I. Huvudförslaget innebär att driftbidraget räknas upp med 690000 kr.
2. För att upprätthålla oförändrad omfattning av verksamheten begärs
full kompensation för pris- och löneomräkning ( +826000 kr.).

Föredragandens iiven•äganden
RRV har, i likhet med vad jag anförde under punkten F3, undersökt
möjligheten till ökad avgiftsfinansiering också av maskinprovningarnas
verksamhet, enligt de av regeringen tidigare fastställda riktlinjerna. RRV
redovisar bl. a. att kostnadstäckningen i den frivilliga s. k. allmänna provningen är låg. Enligt min mening är det rimligt att en större andel av
kostnaderna för denna verksamhet betalas av beställarna.
Vid anslagsberäkningen för budgetåret 1985/86 har jag därför räknat med
att kostnadstäckningsgradcn i maskinprovningarnas verksamhet med allmän provning ökar.
Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen
föreslår riksdagen
att till Statens maskinprow1inRar: UppdraRsi·erksamhet för budgetåret 1985/86 anvisa ett förslagsanslag av I 000 kr.
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1'' 11. Bidrag till statens maskinprovningar

5912000
5995000
4995000

1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

Reservation

Under anslaget anvisas medel för att täcka vissa kostnader för myndighetsuppgifter m. m vid maskinprovningarna.

Statens maskinprol'l1ingar
Anslaget bör föras upp med 6 822 000 kr.

Föredragandens öven·tlganden
Med hänvisning till vad jag har anfört under punkten F 10 beräknar jag
anslaget till 4 995 000 kr.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Bidrag till statens maskinprm·ningar för budgetåret 1985/86
anvisa ett reservationsanslag av 4 995 000 kr.
F 12. Statens växtsortnämnd

197649
302000
301000

1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

Statens växtsortnämnd handhar uppgifter enligt växtförädlarrättslagen
(1971: 392) samt utsädeslagen ( 1976: 298). Nämnden fullgör de skyldigheter
som åligger tillsynsmyndighet enligt konventionen den 2 december 1961 för
skydd av växtförädlingsprodukter.
Nämnden består av ordförande, vice ordförande samt högst sju andra
ledamöter. Hos nämnden finns ett kansli som förestås av en chef.
1984/85

Beräknad ändring 1985/86
Statens växtsortnämnd

Föredraganden

2

Personal
Anslag
Utgifter
Förvaltningskostnader
(därav lönekostnader)
Lokalkostnader
lnkomJter
Avgifter

586500
(389 000)
55 500

+39500
(+ 19000)
-25 500

+24500
t+l 1 OOOJ
-25 500

642000

+14000

- 1000

+14000

- 1000

340000
Nettoutgift

302000
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Statens viixtsortniimnd

Anslaget hör föras upp med 316000 kr. vilket innebär full pris- m:h
löneomräkning.
Fiircdragandens ö1·crFiigandcn

Anslaget bör beräknas med utgångspunkt i ett ettårigt huvudförslag.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
all till Statens växtsortniimnd för budgetåret 1985/86 anvisa ett
förslagsanslag av 301000 kr.

F 13. Lantbruksstyrelsen, djurens hälso· och sjukvård: Lppdragsvcrksamhet
F 14. Bidrag till djurens hälso- och sjukvård

I enlighet med riksdagens beslut (prop. 1983/84: 100 bil. 11. JoU 25.
rskr 209) har regeringen i maj 1984 uppdragit åt lantbruksstyrelsen att avge
förslag om finansiering av djurens hälso- och ~jukvård. Utgångspunkten
för uppdraget har varit att finansieringen av djurens hälso- och sjukvård i
ökad utsträckning bör bli en angelägenhet för djurägarna.
Uppdraget har redovisats i september 1984. Styrelsen har övervägt
höjning av djursjukvårdsavgiften, mcrvärdesbeskattning av djursjukvården. avgift på läkemedel som används inom djursjuk värden samt kollektiv
finansiering genom bidrag från jordbruksnäringen.
Det är min avsikt att föreslå regeringen att frågan om finansieringen av
djurens hälso- och sjukvård tas upp i samband med överläggningarna om
reglering av priserna påjordbruksprodukter. m. m.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att. i avvaktan på särskild proposition i ämnet.
I. till Lantbruksstyrelsen. djurrns hälso- och Jjuki'ård: Uppdragsverksamhet för budgetåret 1985/86 beräkna ett förslagsanslag av
1000 kr..
2. till Bidrag till djurens hälso- och .1juhård för budgetåret 1985/86
beräkna ett reservationsanslag av 40470000 kr.

Prop. 1984/85: 100

Bilaga 11

Jordbruksdepartementet

72

F 15. Bidrag till al'lägset boende djurägare för veterinärvård
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

1723972
I 740000
1810000

Under anslaget anvisas medel för att bestrida kostnader för veterinärvård för avlägset boende djurägare. Lantbruksnämnden disponerar medlen
i enlighet med vad som framgår av veterinärtaxeförordningen (1975: 539).
Lant hruks.1·tyre/sen
Pris- och löneomräkning 70 000 kr.
Föredral{andens överväganden
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Bidrag till al'!iil{set hoende djurägare för veterinärvård för
budgetåret 1985/86 anvisa ett förslagsanslag av I 8 IO 000 kr.

F 16. Bidrag till djurskyddsfrämjande åtgärder
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

1561561
2066000
2418000

Reservation

272 539

Under anslaget anvisas medel för att bestrida kostnaderna för prövning
från djurskyddssynpunkt av nya djurhållningsmetoder. inredningsdetaljer
m. m. i stallar och kostnader för viss verksamhet på försöksdjursområdet.
Lant hrukss tyrclsen
Till ledamöterna i de regionala djurförsöksetiska nämnderna har hittills
utgått endast rese- och traktamentsersättning samt i förekommande fall
ersättning för förlorad arbetsinkomst.
Lantbruksstyrclsen föreslår att utöver rese- och traktamentsersättning
samt ersättning för förlorad arbetsinkomst skall utgå arvode vid nämndens
sammanträden och vid möten med den grupp som skall förbereda ärendena
till niistkommande sammantriide. Styrelsen beräknar kostnaderna till
260 000 kr. för budgetåret 1985/86.
Centrala försöksdjursniimnden
I. Pris- och löneomräkning 142 000 kr.

2. Nämnden föreslår en ökning av medelsanvisningen med 500000 kr.
för bl. a. sekretariat resurser. informations- och utbildnings verksamhet
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samt ökaJe insatser inom omrt1det alternativa och kl>mpletterande metoder till dju1forsök.

Fiircdmgandt•ns ii1·cn·iiga11dc11
Jag beräknar anslaget för n~ista budgctiir till 2 4 I~ 000 kr. Jag har därvid
riiknat mt:J 600000 kr. till forskning för att fr~imja alternativa och kompletterande metoder till djurförsök enligt avtalet mellan staten m:h Ulkemedclsimlustriföreningen. Beträffande arvndena återkommer jag i ett senare sammanhang.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Bidrag till l(i11rskyddsfi"ii111ja11dc ätgiirJcr för budget:iret
198.'i/86 anvisa ett reservatiunsanslag av 2 418 000 kr.
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UTBILDNING OCH FORSKNING

G I. Sveriges lantbruksunivcrsitct

1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

1

530665706
360996000
380854000

Reservation

~6262031

1
Anslagen Sveriges lanthrubuniversitet: Förvaltningskostnader och Sveriges lantbruksuniversitet: Driftkostnader.
2
Anslaget Sveriges lantbruksuniversitet: Driftkostnader.

Från anslaget bekostas utbildning, forskning och försöksverksamhet
samt djursjukvård vid Sveriges lantbruksuniversitet.
Lantbruksuniversitetets verksamhet bedrivs vid 51 institutioner, elva
försöksdistrikt, en till Skara förlagd försöksgård, fem försöksparker samt
ett antal jordbruksegendomar och fältstationer.
!freriges lanthruks1mii·ersitet
I. Huvudförslag + 21 174 000 kr.
Styrelsen föreslår att huvudförslaget inte skall tillämpas på grundutbildningen, den centrala förvaltningen eller övriga gemensamma funktioner.
Agronom-, hortonom-, jägmästar- och veterinärutbildningarna har alla genomgått genomgripande förändringar under senare år. För skogsteknikeroch skogsmästarlinjerna skall en helt ny studieordning genomföras. En ny
utbildningslinjc, djursjukvårdarlinjcn, har införts. För de flesta linjerna har
tidigare beslut om ökad antagning ännu inte vunnit fullt genomslag. Det har
inte kunnat förhindras att den expansionen av utbildningen har fått ske på
bekostnad av forskning/försök. En nedskärning av utbildningsresurserna
medför minskad kvalitet om forskningsresurserna skall hållas oförändrade.
2. Pris- och löneomräkning 23 892 000 kr.
3. Den tillfälliga resursförstärkning som erhållits för veterinärlinjen bör
permanentas för att möjliggöra genomförandet av den nya utbildningsplanen vad gäller integration och samordning mellan ämnesområden samt
en ökad utbildning rörande besättningsproblem ( + 400000 kr.).
4. SLU: s bibliotek bör kunna vara sådant ansvarsbibliotek för lantbruk.
skogsbruk och veterinärmedicin som behandlades i prop. 1983/84: 107 om
forskning. Ansvarsområdet skulle i så fall omfatta även jakt, fiske. växtoch skogsskydd, ekologi. livsmedel. trä m. m. Den årliga merkostnaden
härför uppgår till 1,7 milj. kr. som bör fördelas mellan berörda myndigheter inom jordbruksdepartementets ansvarsområde.
5. Forskningen inom jordbruksområdet rörande kvalitetsstyrning a~
växtproduktionen, odlingssäkerhet och odlingssystem. alternativa odlings-

Prop. 1984/85: 100

Bilaga 11

.Jordbruksdepartementet

75

metoder och miljökonsekvenser bör förstärkas. En förstärkning av skogsproduktionsforskningen är också nödvändig. Med hänsyn till att SJ FR
skall utforma samordnade program för dessa områden kan behovet av
förstärkning dock inte preciseras nu.
6. Det är viktigt bl. a. med en långsiktig kompetensuppbyggnad av forskning rörande energiproduktion. Delar av projektanslagen hör därför successivt permanentas. I första hand bör medel för en fast tjänst som professor i skogsteknik. särskilt skogsbrukets energisystem. jämte basresurser
överföras till SLU. (+I 000000 kr.)
7. På skogs näringens område har SLU i huvudsak koncentrerat forskningsresurser till råvaruledet. Med hänsyn till samhällsutvecklingen är det
angeläget att öka insatserna på senare led i produktions- och distributionskedjan. Inom SLU finns kunskap såväl om råvaruframställningens villkor
och möjligheterna att påverka dessa, som om frågor rörande fortsatt förädling, transport, förpackning m. m. Ett annat aktuellt forsknings- och
undervisningsområde är virkesråvarans behandling med hänsyn till förbrukarnas krav. ( + I 000 000 kr.)
8. En fortsatt uppbyggnad av forskningen inom mät- och reglerteknik
kan ske genom omfördelning av resurser. Med hänsyn till den omfattande
systemutveckling som krävs för att nå en acceptabel forskningsnivå anser
styrelsen det befogat att ytterligare medel ställs till förfogande. ( + I 000 000
kr.)
9. Lantbrukaren och lantarbetaren utsätts för såväl olycksfallsrisker
som arbetshygieniska olägenheter vars effekter tydligt återspeglas i
olycksfallsstatistik och epidemiologiska undersökningar. Forskning har
inletts i syfte att klargöra uppkomsten av sjukdomar och i syfte att motverka olägenheterna. Ytterligare ett mål med arbetsmiljöforskningen är att
skapa förutsättningar för människan att utnyttja sin kapacitet och sina nya
tekniska hjälpmedel på ett effektivare sätt. ( + 500 000 kr.)

Föredragandens överväganden
För nästa budgetår bör medel för verksamheten vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLUJ beräknas med utgångspunkt i ett begränsat ettårigt huvudförslag. Liksom tidigare bör inte forskningsresurserna omfattas av den
resursminskning som huvudförslaget innebär. Enligt min bedömning hör
resursminskningen kunna klaras genom rationaliseringar inom den centrala förvaltningen och inom grundutbildningen. Det bör kunna ske bl. a.
genom att utbudet av kurser ses över och genom förändring av enskilda
ämnens omfattning.
SLU har i enlighet med de riktlinjer jag redovisade i prop. 1983/84: 107
om forskning lämnat förslag till omfördelning av resurserna för forskning
och forskarutbildning. Omfördelningen uppgår till 4 % av de samlade
forskningsresurserna för två år eller ca 10 milj. kr. Den syftar till att
fördjupa och förstärka långsiktig kunskapsuppbyggnad inom de forsk-
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ningsomrflden som har prioriterats i forskningspropositionen. Jag finner
SLU:s förslag viil avviigt. En omfönlelning inom en ram av hiigst 2 ~'.;.av Je
samlade for-;kningsn:surserna hör ske under hudgetäret 1985/86. Omfördelningen hör avse en fördjupning och förstiirkning av den liingsiktiga
kunskapsupphyggnaden inom ornr{1dcna 1-liologiska produktionsprocesser
och bioteknik. mät- och regkrkknik. veterinärmedicin och djurhälsa samt
skogsproduktion och luftföroreningar. Jag avser i annat sammanhang foreslt1 att SLU ges i uppdrag att redovisa effekten rn. rn. av genomförda
omfönklningar.
För innevarande hudgetår har SLU anvisats medel för att möjliggöra
kunskapsupphyggande hioteknisk forskning. Bl. a. har medel anvisats för
förstärkning av ämnesområdet molekylär cellbiologi samt for uppbyggnad
av en enhet för enzymutveckling. Jag har nu räknat ytterligare medel till
förstärkning av den hiotekniska forskningen. ( + 500000 kr.)
Jag är f.n. inte beredd att förorda att SLU:s bihliotek skall vara s.k.
ansvarsbibliotek för lantbruk. skogsbruk och veterinärmedicin (4 ).
Genom beslut i juni 1983 medgav regeringen att en tjänst. personlig för
Per Wramner. skall finnas inrättad vid SLU. Kostnaderna för tjänsten
skall bestridas under förevarande anslag. Vid beräkning av anslaget till
löner under tredje huvudtiteln har hänsyn tagits till detta. Jag har i denna
fråga samrått med chefen för utrikesdepartementet. ( + 289000 kr.)
Vid mina ställningstaganden i det följande vad gäller tjänst som professor anges den lönegrad som gäller i december 1984 i avvaktan på den
överföring av bl. a. denna tjänst till ny löneplan som följer av avtal om
löner 1984-85 för statstjänstemän m. fl. <ALS 1984-85).
I statens industriverks rapport <SIND 1980: 16) Sågverkens vidareförädling - en omvärldsanalys anförs att ~n ökad kunskap om vedråvaror och
dess egenskaper i samband med vidareförädling är angelägen. Ett aktuellt
forsknings- och undervisningsområde är enligt verket sambandet mellan
konsumenternas krav på de vidareförädlade produkterna och hur dessa
påverkar tillverkningen och behandlingen av virkesråvaran. Verket föreslår att en professur inrättas vid SLU som täcker dessa områden och ges
ansvaret för undervisningen inom ämnesområdet merkantil studieinriktning. Styrelsen för SLU har bl. a. i sin utvecklingsplan piipekat betydelsen
av forskning som omfattar hela kedjan råvara-industri-marknad. Jag delar
detta synsätt. Skogsindustrin är i hög grad beroende av marknadsförutsättningarna såväl på exportmarknaden som på hemmamarknaden. En ökad
vidareförädling inom sågverksindustrin är enligt min bedömning betydelsefull. För denna utveckling fordras ökad forskning om hur vedråvarans
egenskaper bör utnyttjas i och anpassas till tillverkningen av förädlade
produkter. Jag förordar därför att en tjänst som professor i rnarknadskunskap för sågade trävaror inrättas vid SLU. För detta ändamål har jag
räknat medel under anslaget ( + 200000 kr.). Jag har i denna fråga samrått
med chefen för industridepartementet. !7)
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Jag vill i detta sammanhang ta upp vissa friigor om den s. k. riksskogstaxeringen. Taxeringen. som sedan liinge bedrivs iirligen. syftar till att ge
en beskrivning av tillståndet i och utvecklingen av våra skogar. De data
som samlas in används bl. a. för avverkningsberäkningar och virkeshalanser till grund för skogsstyrelsens prognosverksamhet. Viktiga beslut
inom skogspolitiken utgtir från dessa data. Riksskogstaxeringen är iiven en
nimplig form för insamling av data som underlag för forskning och för
kontroll av miljön. Taxeringen planeras för tioårsperioder. Den nu löpande
omfattar åren 1983-1992. Enligt SLU kan inte den för perioden planerade
ambitionsniv?m upprätthållas utan ett siirskilt medclstillskott. SLU förordar också att medlen till taxeringen anvisas på särskilt sätt.
För egen del vill jag framhålla riksskogstaxeringens hittillsvarande betydelse som underlag för bl. a. olika avgöranden inom skogspolitikcn. Jag
anser emellertid. bl. a. mot bakgrund av behovet av att minska statens
utgifter. an taxeringen m~1stc undergå en fortsatt rationalisering. Det är
angeläget att pröva om helt nya metoder kan ge tillräckliga data för att
tillgodose taxeringens huvudsyfte utan ökade resurskrav. Med hiinsyn till
vikten av taxeringen föreslår jag emellertid att ytterligare I milj. kr. anvisas för ämlamålet. För att därutöver stärka finansieringen bör SLU utnyttja alla möjligheter till ökad avgiftsfinansiering av riksskogstaxeringen. Så
t. ex. bör myndigheter och andra som utnyttjar taxeringens data eller
tjänster i ökad utsträckning kunna medverka till täckning av fasta kostnader. Detta gäller även forskningsprojekt som bedrivs både inom och utom
SLU. Så länge SLU har ansvaret för riksskogstaxeringen är det enligt min
mening inte lämpligt att anvisa medel för verksamheten på särskilt sätt.
Mot en ändring talar också svårigheten att särskilja kostnader för forsknings- och utvecklingsarbete inom institutionen för skogstaxcring, som är
att jämställa med övrig verksamhet inom SLU.
I fråga om veterinärutbildningen vill jag anföra följande.
Regeringen uppdrog i juni 1982 åt SLU att göra en översyn av veterinärutbildningen och att i samband därmed pröva förutsättningarna för en
allmäntjiinstgöring (ATl inom grundutbildningen. Översynen skulle syfta
till att anpassa veterinärutbildningen efter de riktlinjer som hade angetts i
prop. 1981/82: 122 om djurens hälso- och sjukvård.
SLU har i september 1984 redovisat uppdraget. Förslaget innebär bl. a.
att utbildningens inriktning bibehålls och att den fördjupas genom nya eller
väsentligt ut vidgade kurser i vissa iimnen. att seminarier, integrerade
kurser och fördjupningsarbete skall ingå i utbildningsplanen samt att krav
införs på erfarenhet av praktisk djurhållning under minst en månad. Det
anses inte möjligt att genomföra AT inom grundutbildningens ram. rniremot finns utrymme för ens. k. veterinär yrkesintroduktion (VY). Förslaget innebär i princip att VY fullgörs på veterinära befattningar under fem
veckor. VY föreslås bli en integrerad del av utbildningen. åsättas poäng
och hli föremtil för utvärdering.
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Jag bedömer förslagen om veterinärutbildningen väl anpassade till dt.:
riktlinjer som anges i nämnda proposition om djurens hälso- och sjukvård.
Jag har med hänsyn bl. a. härtill tagit upp en förstärkning av resurserna för
vetcriniirlinjen med 300000 kr. (3). Det är enligt min mening av stort värde
för en studerande att efter introduktion självständigt och som arbetstagare
få pröva veterinäryrket. Veterinär yrkesintroduktion bör därför införas.
Jag avsa att i annat sammanhang föreslå regeringen att uppdra åt lantbruksstyrelsen och livsmedelsverket att efter samråd med SLU svara för
planeringen av VY- tjänsterna inom den statliga sektorn.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att
I. bemyndiga regeringen att inrätta tjänst som professor (L 24/26l i
enlighet med vad jag har förordat,
2. till S1·eriges /a11tbruks1111i1•ersitet för budgetåret 1985/86 anvisa ett
reservationsanslag av 380 854 000 kr.

G 2. Lokalkostnader m. m. vid Sveriges lantbruksuniversitet

1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

191436000
191472000

Från anslaget bekostas lokalhyror vid Sveriges lantbruksuniversitet och
ersiittningar till domänverkets fond för upplåten mark.
1984/85

Beräknad ändring 1985/86
Sveriges lantbruksuniver-

Föredraganden

sitct
Lokalhyror
Ersättning till
domänverkets fond

188786000

-2492000

+36000

-2492000

+36000

2650000
191436000

Föredragandens Öl'en·äganden

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Lokalkostnader m. m. 1•id Sveriges lanthruksunil·ersitet för
budgetåret 1985/86 anvisa ett förslagsanslag av 191 472 000 kr.
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G 3. Byggnadsarbeten vid S\·eriges lanthruksuniversitet m. m.
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

29506437
I 3 500 000
14 800 000

Reservation

35210723

Från anslaget anvisas medel till byggnadsarbeten för Sveriges lantbruksuniversitet och andra institutioner som har anknytning till forsknings- och
försöks verksamhet inom jordbruksdepartementets verksamhetsområde.

Byg gnadsstyrelsen

I fråga om investeringsobjekt, som tidigare inte redovisats för riksdagen
eller för vilka föreslås nya kostnadsramar. anförs följande.
Di1·erse objt'kt. I gällande investerings plan finns under denna rubrik
uppförd en kostnadsram av 52 970 000 kr. i prisläget den I januari 1983.
Den hittills gällande konstruktionen av kostnadsramen har fr. o. m. budgetåret 1984/85 ändrats till en årsbunden kostnadsrarn. För budgetåret 1984/85
uppgår denna till 13 milj. kr. i prisläget den I januari 1983, vilket motsvarar
13,8 milj. kr. i prisläget den I januari 1984. Av ramen får högst 9 milj. kr.
tas i anspråk av byggnadsstyrelsen för utförande av sådana smärre byggnadsåtgärder som inte medför nämnvärd utökning av lokalinnehavet och
för vilka kostnaderna i varje särskilt fall inte överstiger 2 milj. kr. i
prisläget den !januari 1984. Kostnadsramen i övrigt, 4 milj. kr., får tas i
anspråk endast efter beslut av regeringen.
T. o. m. budgetåret 1983/84 har disponerats 29 675 000 kr. av byggnadsstyrelsens del och 16 970 000 kr. av regeringens del. Därtill kommer att
arbeten till en kostnad av ca 17,7 milj. kr. slutredovisats av hyggnadsstyrelsens del per den 30juni 1984.
Detta innebär att av byggnadsstyrelsens del under budgetåret 1983/84
disponerats ett ramutrymme av 29 675 000 + 17 700 000- 18 870 000 (föregående års disposition) = 28 505 000 kr. Av regeringens del har ett projekt
igångsatts under budgetåret.
De byggnader och lokaler som disponeras av institutioner inom högskoleområdet och inom övriga forskningsinstitutioner inom jordbruksdepartementets verksamhetsområde utgör tillgångar med lång varaktighet. Det
gäller därför att utnyttja dem effektivt. De av statsmakterna fastlagda
besparingskraven ställer vidare krav på en ökad rationalitet hos lokalerna.
Mot bakgrund av det begränsade investeringsutrymmet för nybyggnader
måste ökad uppmärksamhet ägnas åt investeringsbehoven för att brister i
arbetsmiljön skall kunna rättas till och för att kunna effektivisera utnyttjandet av de befintliga lokalresurserna. Dessa investeringsbehov belastar i
första hand ramarna för Diverse objekt.
Styrelsen föreslår att ramen för budgetåret 1985/86 förs upp med 13.8
milj. kr.

Prop. 1984/85: 100

Bilaga 11

.Jordbruksdepartementet

80

Projektering. Styrelsen föreslilr att for budget{1rcl 1985/86 förs upp en

medelsförbrukning av I milj. kr.
Fiiredraga11den.1· t)i·en·iigandl'll

Med stöd av finansfullmakten för hudgctårcl 1983/84 uppdrog regeringen
åt byggnadsstyrclsen att projektera och utföra byggnader för djurstallar
m. m. för en husdjursförsöksstation förlagd till Mellangflrd. Sveriges lantbruksuniversitctet i Alnarp. I invcsteringsplanen förs därför upp en ny
kostnadsram Alnarp. Mellangärd. Husdjursförsöksslalion.
I investeringsplancn har jag under kostnadsramcn Diverse objekt (budgetåret 1985/86) beräknat medel för sådana ny- och omhyggnadsobjekt för
vilka kostnaderna i varje särskilt fall inte överstiger 4 milj. kr.
Övriga objekt i investcringsplancn för nästa budgetär har tidigare redovisats för riksdagen.
Jag förordar att medel för nästa budgetår anvisas enligt följande investeringsplan och anslagsberäkning.
Jn1·e.Hcringsp/a11 (I 000-tal kr.)
l:lyggnad~objekt

Slutredovisat 1984-06-30
Färdigställda, ej slutrednvisade
objekt

Kostnad<;ram

Medelsförhrukning

198301-01

Faktisk Ber~iknad för
t.o.m.
1984
06-30
1984/85 198.'i/86

198401-01

17735

Hyggstart

Färdigstiil!ande

ärimiln är/män

17 159

13&02.'i

13fi 22.'i

132 3fi2

11000

Il 000

9914

I 000

70

83-02

83-10

fi300

6000

5 300

500

100

82-09

83-09

ooo

53 I IO

6000

I 000

78-03

83-08

84-11

8fi-02

Sveriges lanthruksuniversitet

Ultuna
Central service
Kraftfoderfabrik vid
Lövsta. Om- och
tillbyggnad
Alnarp
Växtskyddscentrum

61

ooo

Mellangård. Husdjursförsöksstation

61

43 700

Diverse objekt
(tidigare budgetår)

52970

48840

Dh·erse objekt
(budgetåret 1984/85)

13000

13 800

Diverse objekt
(budgetåret I985/8f,)

13800

298030 334365
Beräknat medelsbehov

10000

13 800

f,983

Projekterinl(skostnader
Reducering av medelsbchovet

'" } l
1218

25000

13800

I 000

l 000

243879 32300

40970

3 300

6470

29000

34500

Anslagsbehovct beräknar jag avrundat till 14.8 milj. kr. enligt följande
sammanställning.

Prop. 1984/85: 100

Bilaga Il

Jordbruksdepartementet

81

A11slagshcriik11i11g (I 000-tal kr.)
lkr'.iknad mcddsförbrukning

Medels\illgång

Behällning 1984-07-0 I

An,Jag for 1984/85
Anslag for 1985/86 (förslag)

35 210
13 500

1984185
19F\5/86

2'HlOO
34 500

14 790
63500

63500

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att
I. bemyndiga regeringen att besluta ombyggnadsarbeten vid Sveriges lantbruksuniversitet m. m. inom de kostnadsramar som jag
har förordat i det föregående.
2. till Ryggnadsarhctcn 1·id S1·eriges lanthrukrn11i1·ersitct 111. m. för
hudgetåre! 1985/86 anvisa ett reservationsanslag av 14800000 kr.

G 4. Inredning och utrustning av lokaler vid Sveriges lantbruksuniversitet
m.m.
1983/84 utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

29034 100
18 300000
29900000

Reservation

13 757 426

Från anslaget bekostas inredning och utrustning av lokaler vid Sveriges
lantbruksuniversitet och andra institutioner som har anknytning till forsknings- och försöksverksamhet inom jordbruksdepartementets verksamhetsområde.

Inredning
l det följande redovisas endast redan beslutade. nya eller ändrade kostnadsramar som skall föras upp i inredningsplanen.

Bygpnadsstyrelsen
I fråga om inredningsprojekt. som inte tidigare redovisats för riksdagen
eller för vilka föreslås nya kostnadsramar. anförs följande.
Swtens naturvårdsverk. Ersii1tningsa11skafji1ingar m. m. I gällande inredningsplan finns uppförd en ram av 5 milj. kr. för i första hand inredning
till nyanskaffade lokaler i Studsvik och Stockholm. I ramen finns sedan
tidigare reserverat 1.4 milj. kr. för inredning till brackvattentoxikologiska
laboratoriets lokaler i Studsvik. Lokalfrågan har försenats och inflyllning i
nya lokaler beräknas ske först under våren 1986. De ht:räknade kostnaderna avser prisläget 1982/83. vilket innebär att kostnaderna för inredning
vid färdigställande våren 1986 beräknas till 1.7 milj. kr. För verkets miljö6 Riksdagen 1984185. I sam/. Nr 100. Bilaga 11
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kontrollahoratorium planeras nya lokaler i Uppsala. Verksamhetcn disponerar i dag lokaler och inredning inom universitetet. Vid ett färdigstiillande
under v[iren 1986 uppskattas kostnaderna för erforderlig inredning till 2,5
milj. kr. Inom naturvi\rdsverkct föreligger hehov av kompletteringar och
ttlcranskaffning av inredning för ett stort antal lokaler. Kostnaderna för
den mest angcliigna anskaffningen har bedömts till I milj. kr.
Efter samråd med naturvårdsvcrket föreslftr byggnadsstyrclscn att ramen höjs till 8.8 milj. kr.
Statens strålskyddsinstitut. Ersii11ninRsanskafji1i11Rar m. m. I gällande
inredningsplan finns uppförd en ram av 500 000 kr. för ersättningsanskaffning. För kompletteringar av bl. a. terminalarbetsplatser samt behov av
ersättning av försliten inredning av laboratorier och kontor erfordras
250000 kr.
Efter samråd med strålskyddsinstitutet föreslår byggnadsstyrclsen att
ramen höjs till 750000 kr.
Dfrerse ohjekt. I gällande inredningsplan är uppförd en delram av 7.0
milj. kr. Av beloppet får byggnadsstyrelsen ta i ansprftk 5,5 milj. kr. för
oförutsedda mindre inredningsobjekt samt för sådana objekt för vilka
verket beslutar om byggnadsåtgiirder. Kostnadsramen i övrigt får tas i
anspråk endast efter beslut av n:geringen. Kostnadsramen är avsedd för
inredning av lokaler i samband med funktionella förändringar vid ombyggnader och omdispositioner. Fr. o. m. hudgctiiret 1982/83 får ramen även
användas för planmässig ersättningsanskaffning vid Sveriges lantbruksuniversitet.
Någon slutredovisning av färdigställda delprojekt har inte skett under
budgetåret 1983/84. De färdigställda delprojekten uppgår till totalt ca I ,0
milj. kr. Detta innebär att ramen för budgetåret 1984/85 för beslutade men
ännu inte färdigställda projekt samt planerade projekt uppgår till ca (7 .01,5 (regeringens del) - 1,0) = 4,5 milj. kr.
Genom beslut den 17 maj 1984 bemyndigade regeringen verket att ta i
anspråk högst 0,4 milj. kr. för inredning och utrustning för Nordiska
genbanken. Den del av kostnadsramcn som verket inte beslutar om, 1.5
milj. kr.. uppgår därefter till 1,1 milj. kr.
Resurser för återanskaffning har inte kunnat avsättas för budgetåret
1984/85. Lantbruksuniversitetet har framfört behov av medel för ersättningsanskaffningar för budgetåret 1984/85 till ett värde av 1 milj. kr. Under
de närmast kommande åren och under 1990-talet kommer behoven av
återanskaffning successivt att öka med hänsyn till slitaget i de lokaler som
färdigställdes under slutet av 1960-talet.
I avvaktan på regeringens ställningstagande föreslår byggnadsstyrelsen
att medel för återanskaffning anvisas för budgetåret 1985/86 med ett belopp
av 0,8 milj. kr.
Inom kostnadsramen Diverse objekt finansieras i ökad omfattning inredning i samband med ombyggnader och omdispositioner. För budgetåret
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1985/86 beräknas 1,5 milj. kr. Byggnadsstyrelsen föreslår att arsvisa kostnadsramar anvisas fr. o. m. budget;m~t 1985/86. För hudgetf1rct 1985/86
föresliis att en kostnadsram av 2.3 milj. kr. ((),8

+ 1.5)

beniimnd Fiir hyr.:r.:-

nadsstyrd.l'l'n.1· }i"irdl'ining förs upp i inredningsplanen för inredning till

projekt för vilka verket beslutar om byggnad~fitgärdcr samt för ers~ittnings
anskaffning m. m. Den nuvarande kostnadsramen J>irase ol~id:.t foresHls
uppförd för budgetåret 1985/86 med oföriindrat 7.0 milj. kr.. varav 5.5 milj.
kr. bör

rn

tas i anspråk av byggnadsstyrclsen och medel i övrigt endast

efter beslut av regeringen.

lit rustning

I det följande redovisas endast redan beslutade. nya eller ändrade kostnadsramar som skall föras upp i utrustningsplanen.
Utrustni11g.rniim11de11 för u11i1·ersitct och /u'igskolor (V U H J
I fråga om utrustningsobjckt, som tidigare inte redovisats för riksdagen

dler för vilka föreslås nya kostnadsramar. anförs följande.
Alnarp. Väx(föriid/ing. Sm/iii·. Budgetåret 1983/84 uppfördes en delram
av 2 milj. kr. i utrustningsplanen för att som en första etapp möjliggöra
utrustning bl. a. av en ny laboratoriebyggnad. Lokalfrågorna är nu i de
delar som sammanhänger med utrustningen lösta och lantbruksuniversitctet har upprättat ett förslag till utrustningsprogram för etapp 2 av projektet.
Förslaget upptar utrustning för sammanlagt ca 2.8 milj. kr.. varav ca
950000 kr. för ett fotometermikroskop och 1.0 milj. kr. för två växtodlingskammare. UUH föreslår att den i utrustningsplanen uppförda delramen
ersälls med en definitiv kostnadsram av 4,7 milj. kr.
Alnarp. Husdjur.~f(irsöksstation. Regeringen uppdrog i april 1984 at
hyggnadsstyrclsen att projektera och utföra byggnader med byggnadsanknuten utrustning, husdjursförsöksstation i Alnarp. UUH föreslår att en
kostnadsram av 2,4 milj. kr. för den icke byggnadsanknutna utrustningen
skall föras upp i utrustningsplanen.
S1·eriges /antbruks1111i1•ersitet. Ersiittning.rnnskaffningar m. m. budgetåret 1985186. För budgetåret 1984/85 är uppförd en kostnadsram av 11,5

milj. kr. för detta ändamål. Kostnadsramen har visat sig vara otillräcklig
för att tillgodose dels ersättning av försliten utrustning, dels utrustningsbehov föranledda av nya arbetsmiljö- och djurskyddsbestämmelser. ökat
studerandeintag, mindre byggprojekt m. m.
För budgetåret 1985/86 föreslår styrelsen för Sveriges lantbruksuniversitct i samråd med UUH att en definitiv kostnadsram av 14,3 milj. kr. förs
upp i utrustningsplanen.
Statens naturvårdsverk. Ersättningsanskaffningar m. m. hudgetåret
1985186. För budgetåret 1984/85 är uppförd en kostnadsram av 6080000 kr.
för detta ändamål.
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Statens naturvårdsvcrk beräknar med utgångspunkt i en genomsnittlig
teknisk livslängd av 10 år för verkets utrustning (exkl. forskningsfartyget
Ancylus) ett medclsbehov av ca 6 milj. kr. för crsiittningsanskaffningar.
Vid ersättningsanskaffning bör i vissa fall utrustning med förbättrad funktion väljas. Som exempel anger verket automatisering och datorisering av
amilysutrustning. Merkostnaden beräknas till 0,6 milj. kr. Pä forskningsfartyget Ancylus behöver utrustning ersättas för ca 0.2 milj. kr. Det sammanlagda medclsbehovet för ersättningsanskaffningar blir således 6.8 milj.
kr.
Verkets övriga nyanskaffningsbehov uppgår till ca 9 milj. kr. varav 7.9
milj. kr. avser högprioriterad verksamhet. Verket har efter samräd med
UUH begränsat sina nyanskaffningsförslag till 2.7 milj. kr. för vissa större
investeringar i samband med ändrad verksamhetsinriktning, vidan:ut veckling av system för databearbetning och fortsatt rationalisering av den
administrativa verksamheten.
UUH föreslår att en definitiv kostnadsram av 9.5 milj. kr. förs upp i
utrustningsplanen för budgetåret 1985/80.
Statens strålskyddsinstitut. Ersiitt11inpanskajji1i11gar m. 111. hudr:etåret

1985186. För budgetåret 1984/85 är uppförd en kostnadsram av I 350000 kr.
för detta ändamål.
UUH föreslår att en definitiv kostnadsram av I 450000 kr. förs upp i
utrustningsplanen för budgetåret 1985/86.
Färcdraga ndcn.1· ii1•cn·iiga11den
Med utgångspunkt i de förslag s•Jm byggnadsstyrelsen har redovisat
förordar jag att följande inrcdningsp/an läggs till grund för medelsberiikningen för nästa budgetår.
I inredningsplanen för budgettlret 1984/85 finn:; under rubriken Statens
Naturvårdsverk. Ersättningsanskaffningar m. m. budgetåret 1984/85 uppförd en kostnadsram av 5 milj. kr. Vidare finns under rubriken Statens
Strålskyddsinstitut. Ersättningsanskaffningar m. m. budgetåret 1984/85
uppförd en kostnadsram av 0,5 milj. kr. Inom ramarna beräknas medel för
komplettering och ersättningsanskalTning av inredning av lokaler med
anknytning till forsknings- och försöksvcrksamhet vid naturvårdsverket
och strålskyddsinstitutet.
Jag föreslår att nu gällande konstruktion av ifrågavarande ramar ändras
och att det fr. o. m. budgetåret 1985/86 beräknas medel för ersättningsanskaffningar m. m. för naturvårds verket under årsbundna kostnadsramar.
Jag föreslår därför att i inredningsplanen under rubriken Statens naturvårdsverk. Ersättningsanskaffningar m. m. för budgetåret 1985/86 förs upp
en kostnadsram av 1,3 milj. kr. För inredning av miljökontrollahoratoriet
vid naturvårdsverket föreslår jag en kostnadsram av 1.5 milj. kr. under
rubriken Statens naturvårdsverk. Miljökontrollaboratorium. Jag ämnar senare denna dag föreslå en ny anslagskonstruktion fr. o. m. den I juli 1985
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för statens strillskyddsinstitut. Medel för ersättningsanskaffning m. m. av
inredning anvisas efter detta datum i annan ordning. Nflgon ny ärlig kostnadsram för ersättningsanskaffning m. m. bör därför inte föras upp i inredningsplancn.
Inom l;.ostnadsramcn Diverse objekt beräknas medel till byggnadsstyrelsens disposition för oförutsedda mindre inredningsprojekt m. m. samt medel till regeringens disposition för inredning av investeringsobjekt för vilka
investeringskostnaderna i varje särskilt fall inte överstiger 4 milj. kr. Jag
har tidigare vid min anmälan av hyggnadsarbcten inom jordbruksdepartementets verksamhetsområde under punkten G 3 berört denna fråga. Ramen för Diverse objekt räknas upp årligen. Enligt hittills gällande regler
kan ramutrymme tas i anspråk för nya objekt med hänsyn till uppräkningen
samt i den mån ramutrymme kan tillskapas genom slutredovisning av
gamla objekt.
Jag föreslår att nuvarande konstruktion av ramen ändras. Fr. o. m. budgetåret 1985/86 övergår jag till att beräkna medel för diverse objekt under
en årsbunden kostnadsram. Jag föresla.r därför att en kostnadsram av 2.1
milj. kr. förs upp under rubriken För byggnadsstyrelsens fördelning budgetåret 1985/86. Jag har under ifrågavarande ram beräknat medel för planmässig ersättningsanskaffning av inredning vid Sveriges lantbruksuniversitet och statens veterinärmedicinska anstalt.
De kostnader som förts upp i inredningsplanen bör godtas.

lnredning.1pla11 (I 000-tal kr.)
lnredningsobjekt

Kostnadsram
dcfinitiv
ram

delram

Medclsforbrukning
art 1

t. o. m.

Beräknad för

198406-30

1984/85 1985/86

Slu1redL1vi~ade

projekt
1984-06-30
Projekt färdigställda
fiire 1983-07-0 I men
ännu ej slutredovisade

Sveriges lanthruksuniversitet
U/wna
Central service
Växtskydd>centrum
Alnar(!
Växtskyddscentrum

I 1()0

748

} 8'00

5 197

11000

10636

550

491

Statens veterinärmedicinska
anstalt
Ut runa
Centralblock
Upplands Bro
Blodtappningsbyggnad
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Koslnadsram
definitiv
ram

86

Medelsforhrukning

ddram

ar1

1

o. m. Beräknad för
198406-30
1984/85 1985/Hfi

I.

Fiskeristyrelsen

Kii/amc
Fiskcriförsöksanslalt
Inredning och
utrustning

5 825

5 748

5000

I 541

Statens naturvårdsverk
Ersätlningsanskaffningar
m. m. hudgclårct 1984185
Ersiil Ini ngsan skaffningar
m. m. hudgetåret 1985/80
Miljökontrolllaboratorium

I 300

3

1500

3

Statens strålskyddsinstitut
Ersällningsanskaffningar
m. m. hudgett1rc1 1984/85
Diverse objekt
(lidigare budgetår)
För b)'ggnadsstyrelsens
fördelning budgetåret

1985/86

500

329

7000

:!061

2 )()()
43 275

3
I 100

°-----.,---'

26751

4300

8000

39051

44375
1

Art av koslnadsram för resp. objekt.
I. Av slalsmakterna tidigare godtagen kostnads ram.
2a . .Ändrad kostnadsram (tidigare fastställd som definitiv).
2b. Andrad kostnadsram (tidigare fastställd som delram).
3. Ny kostnadsram.

Anslagshehovet för inredning heräknar jag avrundat till 9 milj. kr. enligt
följande sammanställning.

Anslagsberäkning m·scende inredning ( 1 000-tal kr.)
Medelstillg;lng
Mcdelsreservation
Amlag för 1984/85
Anslag for 1985/86 !förslag)

Beräknad medelsförbrukning

1831
1500
8969
12300

1984/85
1985/86

4300
8000

12300

De kostnader som tas upp i följande utrustningsplan bör godtas. Jag
föreslår att under rubriken Sveriges lantbruksuniversitet. Alnarp. Växtförädling, Svalöv förs upp en definitiv kostnadsram av 3 750000 kr. Med
hänvisning till vad jag tidigare har anfört under punkten G 3 om husdjurs-
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försöksstation i Alnarp förordar jag att under rubriken Sveriges lantbruksunivcrsitcl. Alnarp. för~ upp en ny kostnadsram Husdjursförsöksstation i
planen.
Med hänsyn till vad jag nyss har anfört om en ny anslagskonstruktion for
statens strålskyddsinstitut behöver n[igon ny arlig ram för ersättningsanskaffningar m. m. för institutet inte föras upp i utrustningsplanen.

Utrustni11Rsplu11

(I

000-tal kr.)

U trustningsobjekt

Kostnadsram
<lelinitiv
ram

Projekt färdigställda
före 1984-0fl-30 men
iinnu ej slutredovisudc

<lclram

Mcdelsförbrukning
art

1

t. o. m.

Beräknad för

198406-30

1984/85 1985/86

7()620

6973 l

1950

I 092

Plantförsöksstation

1900

458

Alnarp
Växtföriidling. Svalöv
Husdjursförsöksstation

3 750
2000

Sveriges Janthruksuniversitet

Ultuna
Centrala servicefunktioner m. m.
Garpcnht'IJ!

Röbäcksdalen
Maskin- och 1<1gerutrymmen
Er.1ii1111i11Rsa11sk11.[f11ini:11r m. m.
Budgetåret 1983/84
Budgetåret 1984/85
Budgetåret 1985/86

2b
3

700
11000
11500
12 750

I fl02

254
I
I
3

3 837

Statens veterinärmedicinska anstalt
Vaccinenhet

5800

I 227

5 850

2fl80

Statens natunårdsverk
Ersättningsanskaffningar
m. m. budgetiiret 1983/84
Ersiittningsanskaffningar
m. m. budgetåret 1984/85
Ersättningsanskaffningar
m. m. budgetåret 1985/8()

6080
(l

500

Statens strålskyddsin~titut

Ersiitt ningsanskaffningar
m. m. budgctii.ret 1983184
Ersättningsanskaffningar
m. m. budgetii.ret 1984/85

I 300
I 350

476
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Kostnadsram

ddlnitiv

delram

!'vi edel,forbruhning

art'

t.0.111.

lkhiknad för

198406-30

ran1

Vissa utredningskostnader

88

360

118

149410

81475

I 9!W85 I 9X5ili6

25000

24600

131 075
1

Art av kostnadsram för resp. objekt.
I. Av statsmakterna tidigare godtagen kostnadsram.
2a. Ändrad kostnadsram (tidigare fastställd som definitiv).
2b. Ändrad kostnadsram (tidigare fastställd som delram).
3. Ny knstnadsram.

Anslagsbehovet för nästa budgetår för utrustning beräknar jag till 20.9
milj. kr. enligt följande sammanställning.

Anslagsheriikning lll'.H'l'!llll' 11trust11i11g ( l 000-tal kr. I
Beräknad medelsförbrukning

Mcdelstillgäng
Medelsrescrvation 1984-06-30
Anslag för 1984/85
Anslag for 1985186 (förslag)

11926
16800
20874

49600

1984/85
1985/86

25000
24600

49600

Byggnadsstyrelscn och utrustningsnämndcn får för varje i inredningsresp. utrustningsplanen upptaget objekt lägga ut beställningar intill högst
det belopp som angetts som kostnadsram för objektet med avdrag för de
medel som har förbrukats vid tidpunkten for beställningen. För nästa
budgetår innebär detta att medgivande får lämnas att beställa inredning
och utrustning av lokaler vid Sveriges lantbruksuniversitet m. m. dels för
byggnadsstyrelsen till ett sammanlagt belopp av (44 375 000- 39051 000=)
avrundat 5,3 milj. kr.. dels för utrustningsnämnden till ett sammanlagt
belopp av (149410000-131075000=) avrundat 18.3 milj. kr.. allt att betalas tidigast under budgetåret 1986/87.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att
I. bemyndiga regeringen att besluta om anskaffning av inredning
och utrustning för lokaler vid Sveriges lantbruksuniversitet
m. m. inom de kostnadsramar som jag har förordat i det föregående,
2. till Inredning och 11/rustning lll' lokaler l"id Sveriges lantbruks11niversi1et m. m. för budgetåret 1985/86 anvisa ett reservationsanslag av 29900000 kr.
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G 5. Skogs· och jordbrukets forskningsråd
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

46503933
56359000

Reservation

6 705 918

58613000

Skogs- och jordbrukets forskningsråd (SJFR) skall enligt sin instruktion
främja och stödja i första hand sådan grundläggande och liingsiktig forskning som gagnar skogsbruket. jordbruket och trädgårdsnäringen.

Skogs- och jordhrukets f(1rskningsråd
I. Pris- och löneomräkning 5 455 000 kr.
2. SJFR har fått i uppdrag att lägga fram förslag till ett sammanhållet
forskningsprogram rörande alternativa produktionsformer. Det finns ett
stort behov av forskning på detta område. Rådet föreslår att ytterligare 6
milj. kr. anvisas för nästa budgetår.
3. SJFR har vidare fåll i uppdrag att ge förslag till etJ långsiktigt program
för skogsforskning. Enligt rådets uppfattning bör 4 milj. kr. anvisas för den
tvärvetenskapliga skogsforskningen för nästa budgetår.
4. Behovet av kunskapsuppbyggnad inom vattenbruket är utomordentligt stort. Det är nödvändigt att i betydande utsträckning öka forskningsmedlen. Rådet föreslår ytterligare 4 milj. kr. härför.

föredragandens ö1·en·iiganden
Riksdagen beslutade våren 1984 om en ökning av anslaget till skogs- och
jordbrukets forskningsråd för förstärkning och fördjupning av prioriterade
forskningsområden inom jordbruksdepartementets verksamhetsområde
(prop. 1983/84: 107 bil. 6, JoU 30. rskr 406). För budgetåret 1985/86 bedömer jag att resursförstärkningar på angelägna forskningsområden utöver
pris- och lönekompensation måste ske genom omfördelning av befintliga
resurser.
Anslaget bör för nästa budgetår föras upp med 58 613 000 kr.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Skogs- och jordbrukets forskningsråd för budgetåret 1985/86
anvisa ett reservationsanslag av 58 613 000 kr.

G 6. Stöd till kollektiv forskning
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

1
1

19700000
19900000
20400000

Reservation

1 Anslagen Stöd till kollektiv jordbruksteknisk forskning, Stöd till kollektiv forskning rörande skogsträdsförädling och skogsgödsling m. m. och Stöd till kollektiv
skogsteknisk forskning.

Under anslaget anvisas medel till stöd för kollektiv jordbruksteknisk
forskning och skogsteknisk forskning samt kollektiv forskning rörande
skogsträdsförädling och skogsgödsling m. m.
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Kollektirn program\ l 00\\-tal kr. l
I 985i86

198<ii87

Jordhruksteknik
Skogsteknik
Skoµstriidsförädlinµ. skogsgiitlsling.
m.m.

2 500
11600

12000

6300

6500

Summa program

20400

21000

2 500

I. Statens stöd till kollektiv jordbruksteknisk forskning regleras i ett
mellan staten och Stiftelsen Svensk jordbruksteknisk forskning träffat
avtal om gemensam finansiering av forsknings- och utvecklings verksamhet
på det jordbrukstekniska området. Avtalet avser tiden den I juli 1984den 30 juni 1987. Enligt avtalet medverkar staten i finansieringen av
verksamheten genom ett årligt bidrag av 2.5 milj. kr.. eller sammanlagt 7.5
milj. kr. Stiftelsen åtar sig att under avtalsperioden tillskjuta lägst motsvarande belopp. varav sammanlagt minst 4,8 milj. kr. i form av direkt bidrag.
Ansvaret för genomförandet av det avtalade programmet åvilar Jordbrukstekniska institutet.
2. Statens nuvarande stöd till kollektiv skogsteknisk forskning regleras i
ett mellan staten och Stiftelsen Skogsteknisk FoU träffat avtal om gemensam finansiering av forsknings- och utvecklingsverksamhet på det skogstekniska omr[idet. Avtalet löper ut den 30 juni 1985. Med anledning härav
har efter överläggningar med stiftelsen ett under förbehåll av regeringens
godkännande nytt avtal träffats för tiden den 1 juli 1985 - den 30juni 1987.
Enligt avtalet åtar sig staten att medverka i finansieringen av verksamheten genom att tillskjuta 23.6 milj. kr.. varav 11.6 milj. kr under budgetåret
1985/86 och 12.0 milj. kr. under budgetåret 1986/87. Stiftelsen ålar sig att
under avtals perioden till skjuta sammanlagt lägst 23.6 milj. kr .. varav minst
21.6 milj. kr. som direkt. kontant bidrag.
3. Statens nuvarande stöd till kollektiv forskning rörande skogstriidsförädling och skogsgödsling m. m. regleras i ett mellan staten och Stiftelsen
Skogsförbättring träffat avtal om gemensam finansiering av forskningsoch utvecklingsverksamhet rörande skogstriidsförädling och skogsgödsling m. m. Avtalet löper ut den 30juni 1985. Med anledning härav har efter
överläggningar med stiftelsen ett under förbehäll av regeringens godkännande nytt avtal träffats för tiden den I juli 1985 - den 30 juni 1987. Enligt
avtalet åtar sig staten att medverka i finansieringen av verksamheten
genom att tillskjuta 12.8 milj. kr.. varav 6.3 milj. kr. under budgetåret
1985/86 och 6.5 milj. kr. under budgetåret 1986/87. Stiftelsen åtar sig att
under avtals perioden till skjuta sammanlagt lägst 12.8 milj. kr .. varav minst
12.0 milj. kr. som direkt. kontant bidrag.
Jag biträder förslagen till avtal dels mellan staten och Stiftelsen Skogsteknisk Fo U. dels mellan staten och Stiftelsen Skogsförbättring. Med
hänvisning till sammanställningen bör anslaget föras upp med 20,4 milj. kr.

Prop. 1984/85: 100

Bilaga Il

Jordbruksdepartementet

91

Jag avser att i annat sammanhang återkomma till regeringen med förslag
att till SJFR delegera handläggningen av friigor om kollektiv forskningsoch utvecklingsverksamhet inom skogsbrukets och jordbrukets omriiden.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att
I. bemyndiga regeringen att ikläda sig de ekonomiska förpliktelser
som följer av det avtal angående stöd till kollektiv skogsteknisk
forskning som jag har nämnt i det föregående,
,., bemyndiga regeringen att ikläda sig de ekonomiska förpliktelser
som följer av det avtal angående stöd till kollektiv forskning
rörande skogsträdsförädling och skogsgödsling m. m. som jag
har nämnt i det föreg[1ende.
3. till Stiid till kollckti1· forskning för budgetåret 1985/86 anvisa ett
reservationsanslag av 20400000 kr.

G 7. Bidrag till växtförädling
1983/84 utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

29352 360
28590000
26500000

Reservation

887326

Den gemensamma finansieringen av viixtförädlingen regleras i avtal
mellan staten och jordbrukets föreningsrörelse. Avtalet avser tiden den I
januari 1980-den 31december1989.
Inför de sista fem åren av avtalsperioden förutsätts enligt avtalet att
förhandlingar tas upp mellan staten och föreningsrörelsen heträffande storleken av de totala bidragen. Sådana förhandlingar pågår f. n.
För nästa budgetar bör anslaget tas upp med ett hclopp av 26.5 milj. kr.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Bidrag till i·iixt}iiriidling för budgetåret 1985/86 anvisa ett
reservationsanslag av 26500000 kr.

G 8. Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

673 527
584000
602000

Skogs- och lantbruksakademien har till uppgift att med stöd av vetenskap och praktisk erfarenhet verka för det svenska jordbrukets och skogsbrukets samt angränsande näringars utveckling och förkovran. Från anslaget bestrids kostnader för akademiens ordinarie tjänstemän. ersättning åt
skoglig expertis. bidrag till bibliotek m. m. samt vissa kostnader för utländskt forskarutbyte och utländska forskarkontakter.
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Skogs- och la111hrnksakadc111ic11
I. Pris- och löneomriikning 35 000 kr.
2. Akademien har företagit en översyn av akademiens framtida vcrksamhetsinriktning och lokalhchov. Därvid har ett handlingsprogram lagts fram
av vilket framgår att akademien avser att ut veckla och vidga sitt engagemang i utredningar och som rcmissinstans samt att med sin kompetens
söka utgöra en stark resurs i den forskningspolitiska planeringen, vilket
framhållits som önskvärt i den forskningspolitiska propositionen. Fördessa åtaganden föreligger ett behov av personalförstärkning. Akademien
hegiir därför för hudgctåret 1985/86 medel som tillsammans med nuvarande
anslag motsvarar lönekostnaderna för akademiens sekreterare och tre
handläggare.<+ 346000 kr.)

Fiirl'dragandens öi·en·iiganden
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Bidrag till Skogs- och lanthruksakademien för budgetåret
1985/86 anvisa ett förslagsanslag av 602 000 kr.
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MILJÖVÅRD

H I. Statens naturvårdsverk
Kemikommissionen har under ftr 1984 lagt fram hetänkandet
(SOU 1984: 77) Kemikontroll. De förslag som lagts fram av kommissionen
berör anslagen Statens naturvårdsverk. Toxikologisk informationsservice.
m. m. och Undersökningar av hälso- och miljöfarliga varor. Det är min
avsikt att senare föreslå regeringen att lägga fram en särskild proposition
med anledning av kommissionens förslag.
Jag hemställer att regeringen föreslttr riksd<igen
<itt. i avv<iktan på särskild proposition i ämnet. till Statens natur1'/ird.n•erk för budgetåret 1985/86 beräkna cll förslagsanslag av
100776000kr.

H 2. Koncessionsnämnden för miljöskydd
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

8017 556
7954000
8638000

Koncessionsnämnden för miljöskydd handlägger ärenden rörande tillstånd eller förbud mot miljöfarlig verksamhet. Nämnden består av ordförande och tre andra ledamöter. I nämnden finns fyra avdelningar.
1984/85

Beräknad ändring 1985186
Koncessionsnämnden för
miljöskydd

föredraganden

29

Personal
Anslag
Utgift<'r
Förvultningskustnader
(därav lönekostnader)
Rt:set!rslittningar
I .okulkostnader

6 503 000
(5 652 000)
52.'i 000
926000

+615000
(+264000)
+212000
+ 85000

+478000
( + 343 000)
+ 12.'iOOO
+ !Il 000

7954000

+912000

+684000

Koncession.rniimnden fiir mi/jiiskydd
I. Pris- och löneomräkning 462 000 kr.
2. Huvudförslaget inne här en minskning av resurserna med 168 000 kr.
En tillämpning av huvudförslaget kan fft ej önskvärda konsekvenser, såsom förlängd handläggningstid för ärenden vid nämnden.
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FiiredraRa11Je ns ii1'en'iiRt111Je11
Det är angeliiget att handläggningstidcrna vid koncessionsniimnden kan
h{lllas nere. Jag har därför heräknat anslaget utan reduktion enligt huvudförslaget.
Med hiinvisning till sammanställningen hemstiiller jag att regeringen
föreslår riksdagen
att till Ko11cessions11iimmfr11 fi"ir mi/jiiskydd för budgetåret 1985/86
anvisa ett förslagsanslag av 8 638 000 kr.

H 3. Miljövårdsinformation
1983/84 utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

2892922
3 400000
3 500000

Reservation

718695

Anslaget används för information inom miljövårdsområdet. Från anslaget utgår också av regeringen bestämda bidrag till vissa organisationer.
Statens natun·ård.n·ak

Utöver den nu löpande informationsverksamheten på bibehållen amhitionsnivå behöver för budgetåret 1985/86 de allemansrättsliga frågorna
uppmärksammas. En allt större efterfrilgan på information om allemansrätten sker i takt med den ökade turistströmmen. I flera riksdagsmotioner
ställs krav på ökning av just informationen om allemansrätten. Kommuner
och länsstyrelser efterlyser också mera informationsmaterial. De utländska turisterna liksom invandrarna behöver här särskilt bli biittre informerade. Detta kräver en omfattande satsning på många olika språk och olika
media.
Anslaget behöver ökas med 0.5 milj. kr. för dessa satsningar under budgetåret 1985/86.
De ideella naturvårdsorganisationerna har stor betydelse för opinionsbildningen p{i miljövårdsområdet. Dessa verksamheter bör därför få ett
fortsatt statligt stöd. Naturvårdsverket föreslår en uppräkning av tidigare
bidrag med hänsyn till pris- och löneutveckling.
Naturvårdsverket begär 3 990000 kr. för budgetåret 1985/86.
Föredraf!andens JFervägandcn

För nästa budgetår bör anslaget höjas med !OOOOOkr.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Mi/jörtlrdsinfomu11io11 för hudgetåret 1985/86 anvisa ett reservationsanslag av 3 500000 kr.
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Reservation

918

H 4. Mark för naturvård

1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

20 180 557
20000000
40000000

Från anslaget bestrids kostnader för förviirv för statens räkning av
viirdefulla naturområden. De naturvardsobjckt som förvärvas med anlitandc av medel från anslaget och vissa andra naturvårdsobjekt i statens
ägo redovisas på naturvårdsfonden, som förvaltas av statens naturv{irdsverk.
Från anslaget bestrids vidare ersättningar enligt naturvårdslagen
(1964: 822) samt 86 eller 122 byggnad slagen ( 1947: 385) i dess lydelse intill
den !januari 1965. Från anslaget kan utgf1 statsbidrag till kommun eller
kommunal stiftelse för skydd av mark för naturvtirdsändamål. Dessutom
får anslaget disponeras för utrednings-. förhandlings- och värdcringskostnader i samband med säkerställande av mark för naturvårdsändamål.

*

Statens natun·årdsl'erk
Syftet med anslaget är att skydda representativa områden och unika
förekomster av svensk natur som är av betydelse såväl för den vetenskapliga naturvården som för det rörliga friluftslivet. Detta sker dels genom
förvärv som främst inriktas på områden av vetenskapligt- kulturellt intresse. dels genom intrångscrsättningar och dels genom bidrag till kommuner
för skydd av friluftsområden.
För inköp av mark eller för intrångsersiittningar och bidrag för att
tillgodose naturvårdens och friluftslivets intressen har under större delen
av 1970-talct ca 20milj. kr. per år avsatts av statliga medel. Under förutsättning att huvuddelen av skyddsvärd ädellövskog, urskog och fjällnära
skog kan skyddas på annat sätt än via förevarande anslag. är minst motsvarande belopp i fast penningvärde nödvändigt för att övriga riksintressanta
områden i någon mån skall kunna skyddas inom överskådlig tid.
Under de närmaste åren med början budgetåret 1985/86 behövs extra
ekonomiska insatser för att skydda sådana riksintressanta omräden som är
väl dokumenterade och som inte kan skyddas på annat sätt. En ökning av
anslaget med 20 milj. kr. skulle klara huvuddelen av kostnaderna för bl. a.
Tandövala. Sydbillingcn. Nedre Dalälven och Sonljället som är de nu mest
akuta större objekten.
Verket anser således att anslaget måste höjas med 20 mil.i. kr. och yrkar
att ett anslag om 40rnilj. kr. anvisas för budgetäret 1985/86.

Fiiredragandens ÖFen·iiganden
För nästa hudgetf1r begär naturvårdsverket en uppräkning av anslaget
med 20 milj. kr. Därmed skulle verket få möjlighet att tillgodose vissa.
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särskilt angelägna hehov. För egen del vill jag erinra om att statsmakterna.
genom de resurser som under en läng tid stiillts till förfogande för förvärv
och ersättningar m. m. av skyddsvärd natur, har säkerställt hetydande
arealer för bl. a naturvfirden, vetenskapen och det rörliga friluftslivet.
Under den senaste 10-årsperioden har ca 170milj. kr. anvisats för dessa
ändamtil. Vad gäller säkt:rställandc av statlig mark vill jag i detta sammanhang nämna att urskogsområdena Pärlälven. Ddlikiilven och Kirjesålandet
genom rcgeringsbeslut nyligen förklarats vara av s[1dan betydelse från
naturv;lrdssynpunkt att de bör bevaras för framtiden. Ytterligare statlig
mark av urskogskaraktär har likaså givits ett framtida skydd genom överenskommelse mellan domänverket och naturvårds verket. Genom överenskommelser har 52 urskogsomrf1den med en sammanlagd areal av 248 000 ha
skyddats. Domänverket har därutöver avsatt 800000 ha skogsmark som
domänreservat.
Det är angeläget att skydd fortsatt kan ges åt områden som är av särskilt
stor betydelse från naturvårdssynpunkt. Arbetet härmed måste även i
framtiden bygga på en noggrann planering och prioritering på alla plan. Jag
vill i detta sammanhang Ol'kså understryka vikten av att verksamheten
planeras och bedrivs med utg[mgspunkt i den ärliga medelstilldclningcn.
Avtal eller utfästelser som avser nyförvärv eller motsvarandt: bör inte
göras förrän medel anvisats. Jag vill liksom tidigare år framhålla att möjligheterna att i första hand bilda naturvårdsområden bör tas till vara.
Jag förordar att ytterligare medel nu ställs till förfogande för här aktuellt
ändamål. Anslaget hör i t:nlighet med naturviirdsverkets förslag höjas med
20 milj. kr. till 40 milj. kr.
Jag hem~täller att regeringen föreslår riksdagen
att till Mark för naturvård för budgetåret 1985/86 anvisa ett reservationsanslag av 40000000kr.

H 5. Vård av naturrescrrnt m. m.

1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

27 322453

Reservation

563044

30540000
32 200000

Från anslaget bestrids kostnader för vård och förvaltning av naturvårdsobjekt avsatta enligt naturvårdslagen ( 1964: 822) och ännu ej avsatta objekt
redovisade på naturvårdsfonden. Vidare utgår från anslaget bl. a. bidrag
till vård av iidellövskogshagmarker och andra landskapsvårdande åtgärder
inom odlingslandskapel. fdn anslaget får även bestridas kostnader för
upprättande av skötselplaner för ej avsatta naturvårdsobjekt. för särskild
tillsynspersonal i Norrbottens fjäll värld och för bemanning av vissa utsjöplatser.
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Statens 11at11n·ärd.n-l'rh

Huvuddelen av anslaget används för viird av ohjckt som säkerstiillts
genom förvärv och ersättning. Härav används större delen för iståndsättning och underhäll av rester av äldre odlingslandskap. I förviirvet ingår
ofta byggnader m:h anliiggningar som behöver rustas upp. I vissa fall måste
nya byggnader uppföras.
Kostnaderna för renhållning inom naturvårdsobjckten har ökat i sådan
utsträckning alt det egentliga vttrdarbctct fött stf1 tillhaka.
Anslaget till underhåll och skötsel av det statliga led systemet i fjällen bör
ökas betydligt för att arbetet skall kunna ske på ett från arhetarskyddssynpunkt riktigt sätt och för att en fullgod fjällsäkerhct skall kunna uppnås.
Naturvårdsverket uppskattar det sammanlagda medelsbchovet under
anslaget för budgetåret 1985/86 till 60 525 000 kr. Med anledning av de
centrala direktiven om sträng återhållsamhet stannar verkets yrkande vid
37940000kr., en ökning med 7400000kr.
FijreJragandens Ö\'en·iiganden

För nästa budgetår bör anslaget höjas med 1 660000 kr. Jag utgår från att
alla möjligheter att förenkla administrationen och rationalisera insatserna
prövas. Mot bakgrund av vad naturvärdsverket anfört bör en särskild
översyn av bl. a. naturvårdsförvaltningens organisation och funktion övervägas. Jag avser att återkomma till regeringen i denna fråga.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Vård m· naturreser\'Gt m. m. för budgetåret 1985/86 anvisa ett
reservationsanslag av 32 200 000 kr.

H 6. Miljövårdsforskning

1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

1

54379185
61 732000
63600000

Reservation

1

16663084

1

1

Anslagen Miljövårdsforskning och Stöd till kollektiv forskning inom miljövårdsområdet.
·

Från anslaget bestrids kostnader för tillämpad forskning inom
miljövårdsområdet. En särskild forskningsnämnd med företrädare för såväl forskare som avnämare beslutar om anslagets närmare användning.
Statens naturrårdsverk

Utformningen av den framtida naturresurs- och miljöpolitiken måste
baseras på ett välgrundat faktaunderlag, som innefattar kunskaper om
olika naturtyper och arter och om deras reaktion på olika former av
påverkan. Miljövården måste idag i högre grad än tidigare göra en strikt
7 Riksdai:en 1984185. I sam/. Nr /00. Bilai:a 11
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prioritering mellan olika krav på åtgärder och restriktioner. Prioriteringen
måste hygga pil kunskaper om tillståndet i miljön. om förväntade risker
och hälso- och miljökonsekvenser av olika ätgiirder och om deras ekonomiska och sociala konsekvenser. Det är alltså viktigt for miljövården att
fortsatta satsningar kan ~ke på miljövårdsforskningens område.
Miljövårdsforskningsanslaget bör för budgetåret I 985/86 uppräknas med
8 068 000 kr. till 60.8 milj. kr. Ökningen av anslaget utöver pris- och löneomriikning avser insatser inom följande områden:
- miljömedicin
- luftföroreningar
- åtgärder för styrning av växtnäringsläckage
- testsystem för kemiska substanser i mark
- extra tjänster vid högskolorna
Fiiredraganden.1· iiven·äganden

l prop. 1983/84: 107 om forskning. bilaga6. har jag redovisat vissa allmänna riktlinjer för inriktningen av insatserna på miljövårdsforskningsområdet. I anslutning till vad jag därvid anförde räknar jag med fortsatta
förstärkta insatser bl. a. när det gäller miljömedicin. försurning och eutrofieringsfrågor.
Jag vill under förevarande anslag även ta upp frågan om statens fortsatta
stöd till kollektiv forskning inom miljövårdsområdet. Detta stöd regleras
f. n. i ett mellan staten och Föreningen för Industriell Miljövårdsforskning
träffat avtal om gemensam finansiering av forsknings- och utvecklingsverksamhct på vatten- och luft vårdsområdet. Avtalet avser tiden den I juli
1982 - den 30juni 1985. Parterna medverkar i finansieringen av verksamheten genom bidrag från vardera parten med sammanlagt 25,5 milj. kr.
under de tre åren. Verksamheten bedrivs i enlighet med ett till avtalet fogat
ramprogram. Ansvaret för programmets genomförande åvilar Stiftelsen
Institutet för vatten- och luftvårdsforskning.
Det är enligt min uppfattning angeläget att staten även i fortsättningen
stöder kollektiv forskning inom miljövårdsområdet. Medel härför bör fortsättningsvis anvisas under detta anslag. Företrädare för staten har den
14 december 1984 under förbehåll för regeringens godkännande träffat
avtal med företrädare för Föreningen för Industriell Miljövårdsforskning
om gemensam finansiering av forsknings- och utvecklingsverksamhet
inom miljövårdsområdet. Enligt avtalet, som avser budgetåret 1985/86,
skall staten under avtalsperioden tillskjuta 9.3 milj. kr. och föreningen
I0,9milj. kr. Verksamheten skall bedrivas i enlighet med ett till avtalet
fogat ramprogram. Ansvaret för programmets genomförande avses liksom
hittills åvila Stiftelsen Institutet för Vatten- och Luftvårdsforskning.
Jag vill i detta sammanhang också ta upp frågan om det fortsatta stödet
till utveckling och utprovning av ny teknik inom miljövårdsområdet. Stöd
till industriellt utvecklingsarbete utgår i första hand genom STU. Vidare
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disponerar naturvånlsverket ett särskilt anslag för stöJ till miljöskyddsteknik. m. m. Anslaget är för innevaranue år uppfört med 20milj. kr. Anslaget
kan bl. a. använJas för stöJ till utprovning av nya tekniska metoder inom
miljöskyddsområdet genom bidrag t. ex. till s. k. Jemonstrationsanläggningar. Från anslaget utgår bidrag också till anläggningar för återvinning
eller annan behandling av avfall. om en sådan anläggning är av betydande
intresse för hela landet samt till anliiggningar för avloppsrening eller avfallsbehandling inom mindre orter med omfattande turism eller avloppsreningsanläggningar inom områden som omfattas av förordnande enligt 8 §
miljöskyddslagen ( 1969: 387) eller inom andra områden där skyddet mot
vattenförorening bedöms vara av särskilt intresse från miljövårdssynpunkt. Bidrag kan vidare lämnas för att täcka förluster vid långtidsförvaring eller förvaring under viss tid av kemiskt avfall eller annat avfall som är
miljöfarligt. Anslaget får dessutom disponeras för handräckningskostnad
som enligt 23 § miljöskyddsförordningen ( 1981: 574) får hcstridas av allmänna medel.
Det fortsatta statliga stöuct inom Jet miljötekniska områuct behöver
samordnas på ett så effektivt sätt som möjligt. Jag förordar efter samråd
med chefen för industridepartementet att STU nu ges det samlade ansvaret
för detta stöd. Detta ligger väl i linje med STU: s allmänna uppgift att med
hjälp av tillgänglig eller ny teknik främja utvecklingen inom viktiga samhällssektorer. STU bör därvid inrikta sitt arbete med dessa frågor mot att
finna praktiska lösningar av aktuella miljöskyddsproblem. Jag förutsätter
ett nära samarbete i dessa frågor mellan STU och naturvårds verket.
Som jag tidigare berört kan från det nuvarande anslaget Stöd till miljöskyddsteknik, m. m. utgå vissa bidrag till bl. a. avfalls- och avloppsanläggningar också i sådana fall då det inte är fråga om utprovning av nya
tekniska lösningar. Detta senare stöd bör enligt min mening nu upphöra.
Efter beslut av arbetsmarknadsmyndigheterna kan bidrag utgå till finansiering av dessa investeringar. Jag räknar med att den reservation som nu
finns på anslaget till miljöskyddsteknik skall användas för utbetalningar
som följer av redan gjorda åtaganden. Reservationen bör tills vidare också
kunna disponeras för de handräckningskostnader som kan behöva bestridas som en följd av beslut enligt miljöskyddslagen.
Anslaget till miljövårdsforskning bör för nästa år föras upp med sammanlagt 63.6milj. kr.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen aH
I. godkänna vad jag har anfört om det fortsatta stödet till miljöskydds!eknik. m. m ..
2. bemyndiga regeringen att ikläda sig de ekonomiska förpliktelser
som följer av det avtal angående stöd till kollektiv forsknin~
inom miljövårdsområdet som jag har nämnt i det föregåendr
3. till Mi/jövårdsforskninR för budgetåret 1985/86 anvisa.F
vationsanslag av 63600000kr.

Bila~a
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av hälso- och miljöfarliga varor

Med hiinvisning till vad jag har anfört under punkten H I hemställer jag
att regeringen föreslår riksdagen
att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet. till Undcrsii/.:ningar
m· l1ii/so- och mi/jii/i1r/iga 1·aror för budget[iret 1985/86 bertikna
ett reservationsanslag av 4 500000 kr.

H 8. Öven·akning av miljöförändringar, m. m.
1983/84 utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

1

24932537
26200000
27 000000

Reservation

1

4860093

1

' Anslagen Särskilda undersökningar på miljiivårdsområdet. m. m. och Program för
övervakning av miljökvalitet.

Anslaget används för att bekosta utredningar och undersökningar inom
miljövårdsområdet. i första hand rörande miljöskydd inom industrin och
inom kommunerna samt naturvårdsutredningar. Från anslaget bestrids
också kostnader för programmet för övervakning av miljökvalitct (PMKJ.
Inom ramen för programmet skall regelbundna provtagningar och undersökningar genomföras vid mätstationer och inom observationsområden
över hela landet. Undersökningarna skall belysa hur föroreningar påverkar
miljön och hur de transporteras i luft, mark och vatten. Långsiktiga och
allmänna miljöförändringar skall kunaa spåras och följas.

Statens naturvårdsver/.:
När det gäller resurserna för utredningar och undersökningar är den
bundna delen relativt stor. Det är en medveten strävan hos verket att
använda en betydande del av medlen för denna typ av större. långsiktiga
utredningar.
Bilavgasproblemen har under senare år uppmärksammats alltmer. Genomförandet av åtgärder inom detta område fordrar betydande insatser.
Verket förutser således behov av föreskrifter och råd vad gäller emissionskrav inklusive mätmetoder. regleringar vad gäller blyfri bensin. metoder för tillsyn fll. m.
Eutrofieringsproblemcn har visat en allvarlig ökning under senare år.
Både Östersjön och västkustområdet har givit exempel på allvarliga förändringar och ~tärningar orsakade av ökad näringstillförsel (fiskdöd. algblomning. igenväxning. syrebrist). Naturvårdsverket har i samarbete med
~rörda instanser tagit fram ett förslag till samlat åtgärdsprogram .
./aturvårdsverksamhcten innefattar bl. a. projekt rörande fauna vård och
·1ård samt planering av områden för rekreation och friluftsliv.
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Programmet för övervakning av miljökvalitet bör byggas upp successivt.
Anslagsul veddingen har emellertid medfört att uppbyggnaden försenats i
förhållande till de ursprungliga planerna. Fortsatta resurstillskott är nödvändiga för att inte återstående delar av ett komplett övervakningssystem
skall bli ytterligare försenade. Om verket erhåller de nu föreslagna resurstillskotten kommer programmet att bli fullt utbyggt budgetftret 1985/86
enligt planerna.
Naturvårdsverket har i uppbyggnadsskedet av programmet för övervakning av miljökvalitel vunnit en rad erfarenheter av teoretisk och praktisk
natur. som hör samman med utvecklingen av ett nationellt miljöövervakningsprogram. Detaljerade och kostnadsberäknade planer för verksamheten ligger till grund för den pågående uppbyggnaden. Ett fullt utbyggt
program för övervakning av miljökvalitet, i enlighet med tidigare planer,
har kostnads beräknats till 15 400 000 kr.
Natu;vårdsverket föreslår att för nästa budgetår anvisas 18 milj. kr. för
utredningar och undersökningar och 16.6 milj. kr. för PMK: s uppbyggnad.
Föredragandens ii1•erviiganden
Jag föreslår att anslagen Särskilda undersökningar på miljövårdsområdet, m. m. och Program för övervakning av miljökvalitet förs samman till
ett anslag benämnt Övervakning av miljöförändringar, m. m. Reservationerna under anslagen bör tillföras detta anslag. Därmed bör möjligheterna
ökas för en samlad bedömning av hur resurserna för undersöknings- och
övervakningsverksamhet på miljövårdsområdet bäst skall användas. Det
bör ankomma på regeringen eller efter regeringens bemyndigande statens
naturvårdsverk att besluta om anslagets användning för olika ändamål.
Anslaget bör för nästa budgetår föras upp med 27 milj. kr.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Övervakning m• mi/Nförändringar, m. m. för budgetåret
1985/86 anvisa ett reservationsanslag av 27 000 000 kr.

H 9. Åtgärder mot försurningen

Frågan om fortsatta åtgärder mot försurningen har under år 1984 studerats av en av regeringen särskilt tillsatt aktionsgrupp. Gruppens arbete har
resulterat i en av naturvårds verket och övriga berörda myndigheter utarbetad aktionsplan mot luftföroreningar och försurning. Det är min avsikt att
senare föreslå regeringen att lägga fram en särskild proposition med anledning av förslagen i aktionsplanen.
Jag hemställer att regeringen, i avvaktan på särskild proposition i ämnet,
föreslår riksdagen
att till Åtgärder mot försurningen för budgetåret 1985/86 beräkna ett
reservationsanslag av 85 000 000 kr.
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Il 10. Bidrag till Förenta Nationernas miljiifond
16660020
17660000
16660000

1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985186 Förslag

Förenta Natil1nernas miljöfond inrättades genom beslut av 1972 års
generalförsamling för att inom ramen for FN: s miljöprogram helt eller
delvis finansiera kostnaderna för nya miljövårdsinitiativ inom FN: s olika
organ. Fondens användning står under överinseende av FN: s miljöstyrelse.
Det nuvarande stödet till FN: s miljöfond bör fortsätta. Under innevarande år har från detta anslag också utgått ett extra bidrag med ca I milj.
kr. till den särskilda kommission för miljö- och utvecklingsfrågor som
tillkallats genom beslut av FN: s generalförsamling och som påbörjat sitt
arbete under hösten 1984. För nästa budgetår hör anslaget därför föras upp
med 16660000 kr.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Bidrag till Förellla Narionemas mi(ii~f"ond för budgetåret
1985/86 anvisa ett förslagsanslag av 16660000kr.

H 11. Restaurering

a~·

Hornborgasjön

1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

3865 206
4500000
4500000

Reservation

12251746

Från anslaget bestrids kostnaderna för restaurering av Hornborgasjön.

Statens natun·årdsverk
Vattenmålet om restaurering av Hornborgasjön fortsätter vid vattendomstolen. Regeringen förklarade i september 1982 det sökta företaget
tillåtligt. Talan i domstolen kommer att kompletteras så att rätt erhålles att
om så erfordras permanent hålla ett lägre vattenstånd än enligt den tidigare
ansökningen. Byggnadsarbetena beräknas kunna påbörjas år 1986. En
anläggning för information behövs i reservatet. Även under byggnad st iden
är det viktigt att ta hand om besökare. Berörda kommuner, landsting m. tl.
har förklarat sig beredda att lämna bidrag till anläggningens uppförande.
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Fiirt:dragandens 1)1·en·ä15unden

Mot bakgrund av vad naturvårdsverket redovisat avseende tidsplan.
medclsbchov och beräknad reservation bör för restaureringen av Hornborgasjön. m. m. nästa budgetår anvisas 4.5 milj. kr.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Restaurering m· Homhorga.1jii11 för hudgetåret 1985/86 anvisa ett reservationsanslag av 4500000kr.

H 12. Toxikologisk informationsservice, m. m.
Med hänvisning till vad jag har anfört under punkten H 1 hemställer jag
att regeringen föreslår riksdagen
att. i avvaktan pä särskild proposition i ämnet. till Toxikologisk
i1~{iJrma1ionsservice. m. m. för budgetåret 1985/86 heräkna ett
rescrvationsanslag av 5 650 000 kr.

H 13. Statens strålskyddsinstitut: Uppdragsverksamhet
Nytt anslag (förslag)

I 000 kr.

Statens strålskyddsinstitut är strålskyddsmyndighet enligt strålskyddslagcn ( 1958: 110) och har därjämte bl. a. till uppgift att vara samordnande
organ för olika strålskyddsintressen i landet. Institutet har vidare ett centralt samordnande ansvar för den mfilinriktade strålskyddsforskningen och
skall även självt bedriva målinriktat forsknings- och utvecklingsarbete
inom strålskyddsområdet.
Institutet leds av en styrelse. Chef för institutet är en generaldirektör.
Inom institutet finns fyra huvudenheter. nämligen administrativa enheten,
enheten för tillsyn på kärnenergiområdet. enheten för allmän tillsyn samt
forsknings- och utvecklingsenheten. Vid institutet finns en rådgivande
forskningsnämnd och en beredskapsnämnd mot atomolyckor.
Kostnaderna för tillsynsverksamheten på kärnenergiområdet, beredskapen mot kärnkraftsolyckor samt för den strålskyddsforskning som har
anknytning till kärnkraftsproduktionen finansieras genom avgifter som
inbetalas av kärn kraftsföretagen enligt förordningen () 976: 247) om vissa
avgifter till statens strålskyddsinstitut. Även viss övrig tillsyns- och uppdragsverksamhet på strålskyddsområdet finansieras med avgifter.

Stlllens strålskyddsi11sti1111
Belastningen på kärnenergicnheten till följd av utbyggnaden av kärnkraften till l2 aggregat. revision av äldre anläggningar. förvar av utbränt
kärnbränsle och annat avfall m. m. gör att enheten behöver förstärkas med
två handläggare.

Prop. 1984/85: 100

Bilaga Il

Jordbruksdepartementet

104

För att institutet skall kunna fullgöra de uppgifter som föreslagits i
radonutredningens betänkande, lämna fortsatt stöd till grundläggande
strålskyddsforskning och genomföra utredning av risker med radiofrekvent strålning från dataskärmar och annan elektrisk apparatur föreslås att
anslaget för strålskyddsforskning utökas med 500000 kr.
På grundval av statsmakternas beslut iir institutet nu i färd med att
planera för genomförandet av den ökade beredskapen mot kärnkraftsolyckor. I stort sett följs uppgjorda planer. Full utbyggnad väntas uppnådd
under budgetåret 1985/86.

Föredra1!11nde11s ö1·en·iil!ande11
För att underliitta en flexibel användning och en snabbare anpassning av
resurser och resursinsatser bör såsom statens strålskyddsinstitut föreslagit, en anslagskonstruktion av s. k. uppdragsmodell införas för strålskyddsinstitutets verksamhetsområde. För detta ändamål bör ett nytt förslagsanslag anvisas. benämnt Statens strålskyddsinstitut: Uppdragsverksamhet. Anslaget bör föras upp med ett formellt belopp av 1000 kr. Intäkter i verksamheten bör tillföras det nya förslagsanslaget. Det bör ankomma på regeringen att meddela föreskrifter om användningen av dessa
intäkter.
En plan för verksamheten bör ha följande disposition.
1985/86

Plan
Ko.\'/nader
Myndighetsuppgiftcr m. m.
Strålskyddstillsyn på
kärnenergiornriidct
Beredskap mot kärnkraftolyckor
Strålskyddsforskning

18 803 000
10687000
17730000
8976000
56196000

Intäkter
Bidrag till rnyndighctsuppgifter
Inkomst av strålskvddsverksarnhet
Avgift för koncession för uppförande eller innehav av energiproducerande reaktor
Avgift för beredskap mot kärnkraftolyckor
Bidrag till strålskyddsforskning
Avgift för strålskyddsforskning

16910000
1893 000
10687000
17730000
3 075 000
5901000
56196000

Jag har vid mina beräkningar beaktat behovet av förstärkta tillsynsresurser på kärncnergiområdet. Vidare har beräknats medel för ytterligare
insatser vad gäller forskning rörande radon i miljön.
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Chefen för utbildningsdepartemcntct har tidigare denna dag anmiilt att
förutsättningarna att bedriva verksamheten vid enheten for radiologisk
onkologi vid Stockholms universitet inte liingrc föreligger. Detta innebär
bl. a. att medel för verksamheten inte skall redovisas i den ekonomiska
planen.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Statens strålskyddsinstitut: Uppdrar:.1·1·erksamhl't för budgetåret 1985/86 anvisa ett förslagsanslag av l OOOkr.

H 14. Bidrag till statens strålskyddsinstitut
Nytt anslag (förslag) 19986000 kr.
Som en del i den förändrade anslagsstrukturen för statens strålskyddsinstitut hör medel för institutets myndighetsuppgifter och för viss forskningsverksamhet anvisas över ett särskilt reservationsanslag, som nu bör föras
upp på statsbudgeten. Anslaget bör beräknas med utgångspunkt i ett
ettårigt huvudförslag. Huvudförslaget bör. som strålskyddsinstitutet anfört, kunna genomföras genom fortsatt rationaliseringsarbete. Med hänvisning till vad jag har anfört under punkten H 13 beräknar jag anslaget till
19 986000 kr.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Bidrag till statens strålskyddsinstitut för budgetåret 1985/86
anvisa ett reservationsanslag av 19986000kr.
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IDROTT, REKREATION OCH TURISM

I I. Stöd till idrotten

1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

172688953
188590000
205 500000

Reservation

141944

Anslaget används för bidrag till Sveriges riksidrottsförbund för den
verksamhet som bedrivs av förbundet och till förbundet anslutna organisationer. från anslaget utgår också bidrag till vissa. utanför riksidrottsförbundet stående organisationer och till motionsvcrksamhet för studerande
vid kårorterna. För anslagets användning gäller de av 1970 års riksdag
beslutade riktlinjerna för organisationsstöd till idrotten (prop. 1970: 79, SU
122. rskr 291 ). Från anslaget lämnas vidare bidrag till riksanläggningar för
den samlade idrottsrörelscns behov samt bidrag till mindre föreningsanläggningar för idrott och friluftsliv. Sådana bidrag liimnas enligt de riktlinjer som fastställts av riksdagen (prop. 1970: 79. JoU 33. rskr 239 och
prop. 1979/80: 100 bil. 13. KrU 30. rskr 377) samt vissa av regeringen
angivna normer. vilka grundar sig på nämnda riktlinjer.
~freri1:es

riksidrott.1fiirbund

Sveriges riksidrottsförbund (Rfl framhåller i sin anslagsframställning att
idrottsrörelsen i enlighet med sitt ideprogram - Idrott 80 - strävar efter
att bredda idrotten så att man kan nå allt fler.
Riksidrottsmötct 1983 beslöt att idrottens utvecklingsarhete för den
närmaste treårsperioden skall koncentreras på sex angelägna områden
nämligen: utveckling av idrotts verksamheten för barn och ungdom samt av
motionsidrotten. utveckling av föreningsarbetet. förbättring av förutsättningarna för elitidrott. intensifiering av anläggningsutnyttjandet och skapande av nya anläggningar samt utveckling av idrottens ekonomisering.
Man vill också möjliggöra för allt fler att få motionera i den egna
närmiljön. Särskilda insatser förordas för handikappidrott. kvinnlig idrott
och invandraridrott. För clitidrottsutövarna vill man skapa bättre förutsättningar för såväl träning som tävling och utbildning.
RF konstaterar vidare att långtgående prioriteringar. rationaliseringar
och en ökad självfinansiering har varit och är vägledande för verksamheten. Ökad självfinansiering innebär ökade uttag av medlems- och tävlingsavgifter men också en ökad samverkan med sponsorer. RF understryker
dock vikten av att idrotten slår vakt om sin ställning som suverän folkrörelse.
Utvecklingsarbetet skall hl. a. leda till att fler barn och ungdomar får
möjlighet att idrotta under en kvalitetsmässigt allt bättre ledning. Målen för
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verksamheten stämmer väl överens med direktiven for den av regeringen
tillsatta arhetsgruppen "Utvecklingsarhete inom idrottsrörelsens barnoch ungdomsverksamhet".
Idrottens verksamhetsinriktning för de närmast följande åren skall också
ses som en målmedveten strävan att genom positiva och metodiska insatser motverka förekommande negativa tendenser såsom doping och idrottsvåld - företeelser som trots sin förhållandevis ringa omfattning rår en
uppmärksamhet som allvarligt skadar idrottens anseende. Av den anledningen begär RF hl. a. medel for en kraftigt ökad satsning p{i antidopingverksamhet.
Idrotten har dokumenterat positiva effekter för såväl samhället som
enskilda medborgare. Idrottsrörelsens ambitioner är höga på alla nivåer.
Betydande, i regel oavlönade insatser görs av idrottens företrädare. Stimulansen i och uppskattningen av det resultat som kommer ut härav bidrar till
ett effektivt utnyttjande av alla resurser.
RF begär mot denna bakgrund totalt 213 ,9 milj. kr., en uppräkning med
13.4% eller 25.3 milj. kr. I organisationsstöd begärs 202 milj. kr. och i
anläggningsstöd 11,9 milj. kr.
Fiiredra{.:andens ö1·en•ägande11

Omkring två miljoner människor i vårt land är aktivt engagerade inom
idrottsrörelsen och dess föreningsliv. Många fler motionerar och idrottar
utan att vara medlem i förening. Genom sin utbredning och sin storlek är
idrottsrörelsen en av våra största folkrörelser.
ldrottsrörelsen fullgör betydelsefulla insatser i vårt samhälle. Motion
och rekreation är viktiga inslag i friskvårdsarbetet. Idrottsrörelsen aktiverar många ungdomar. För allt fler är idrott den främsta fritidssysselsättningen. Idrotten ger många gemenskap och spelar därmed en viktig social
roll.
Jag anser det av bl. a. dessa skäl angeläget att samhället ger sitt stöd åt
idrottsrörelsens strävan att bredda sin verksamhet ytterligare. De särskilda
satsningarna på kvinnlig idrott. som har bidragit till att andelen kvinnor
bland de aktiva idrotts utövarna har ökat. bör därför fortsätta. Även handikappade och invandrare är underrepresenterade inom idrottsrörelsen. Det
finns därför skäl till särskilda satsningar för dessa grupper.
Jag vill också framhålla motionsidrottens betydelse. ldrottsrörelsen kan
genom olika insatser aktivera allt fl~r människor. Detta är viktigt inte minst
från folkhälsosynpunkt. RF bör noga följa motions- och breddidrottens
utveckling samt utreda dess ekonomiska förutsättningar. Elitidrotten drar
till sig den största massmediala uppmärksamheten. Ändå är den en liten
del av den totala idrotten i vårt land. RF har utarbetat ett särskilt program
med förslag till åtgärder för att förbättra elitidrottens villkor. Jag vill gärna
understryka vikten av att de som ägnar sig åt elitidrott ges goda förutsättningar för detta. Det bör ankomma på RF och specialidrottsförbunden att
inom ramen för sina anslag sörja för att så sker.
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Om idrottsr(irclscn skall kunna bredda sin verksamhet måste den ha
tillgilng till bra ledare. ldrottsrörelsen bygger liksom andra folkrörelser p{1
ideellt arbetande ledan.:s insatser. Jag vill gärna understryka det stora
viirde som ligger i dessa ledares arbete. Det iir viktigt all ledarna är väl
rustade för sina arbetsuppgifter. Därför mäste ledareutbildningen ges hög
prioritet. Även d1.:tta bör det ankomma pä RF att sörja för inom ramen för
sina anslag.
Statsanslaget till idrott över denna huvudtitel uppgår innevarande budgetår till l88.6milj. kr .. varav 5.8milj. kr. som använts för deltagandet i
olympiska spel kan anses vara av engångsnatur. Jag förordar nu att anslaget höjs till 205.5 milj. kr. för budgetåret 1985/86.
Jag har för särskilda insatser inom kvinnlig idrott berilknat I milj. kr. Jag
utgår från att Rf därutöver fortsätter den påbörjade satsningen för att
aktivera fler kvinnor till idrottsrörelsen.
Handikappidrotten har stor betydelse inte minst frän rehabiliteringssynpunkt. Jag förordar, efter samråd med socialministern, att handikappidrotten fr. o. m. nästa budgt:tår får ett särskilt stöd utöver det som eljest lämnas
handikappidrottsförbundet. Jag beräknar det särskilda stödet för budgetåret 1985/86 till I milj. kr. Till särskilda insatser för invandraridrotten
beräknas 0,3 milj. kr. RF har i sin anslagsframställning begärt särskilda
medel för åtgärder mot doping. Jag anser i likhet med RF all det är viktigt
att sådana insatser kan genomföras. Jag beräknar i enlighet med framställningen 2 milj. kr. för detta ändamål.
Jag anser i likhet med RF det angeläget att 2,4 milj. kr. ställs till förfogande för Vålådalen och 2,0milj. kr. till Idrottens hus. Jag delar också RF: s
bedömning att stödet till mindre anläggningar bör räknas upp. Jag förordar
en höjning med 0,5 milj. kr. till 4,5 milj. kr. Satsningen på Bosön har under
en följd av år varit kraftig. Anläggningen har rustats upp påtagligt. En
särskild friidrottshall har byggts. Något påtagligt behov av ytterligare
insatser vid Bosön finns f. n. inte. Mindre, kompletterande arbeten bör
kunna genomföras inom ramen för Bosöns medel. Den begärda upprustningen av Lillsved bör komma till utförande i den takt som anvisade medel
medger. Det ankommer på regeringen att efter förslag av RF besluta om
hur 2.0milj. kr. skall användas för arbeten vid Bosön och Lillsved.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Stöd till idrotten för budgetåret 1985/86 anvisa ett reservationsanslag av 205 500000kr.
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I 2. Stöd till turism och rekreation
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag
1

1

80238 149

Reservation

71700000
75800000

Anslagen Stöd till friluftslivet m. m. och Sveriges turistriid.

Sveriges turistråd är en stiftelse inrättad av staten. Svenska kommunförbundet och Landstingsförbundet med uppgift att som centralt organ planera. samordna och genomföra åtgärder för turism i Sverige. Turistrådet har

fr. o. m. den I juli 1984 fått ändradt: stadgar (jfr prop. 1983/84: 145. KrU 22,
rskr 353). Turistrildet skall sålunda dels utveckla svensk turism och genom
marknadsföringsåtgärder förbättra svensk bytesbalans och sysselsättning
samt stödja regional utveckling. dels medverka till att förbättra möjligheterna för breda folkgrupper till turism och rekreation.
Fran anslaget lämnas bidrag till uppförande av turist- och rt:kreationsanläggningar av riksintresse samt till utvecklings- och försöksverksamhet
inom turist- och rekreationssektorn efter prövning av en delegation som
lyder under turistrådet. Vidare lämnas från anslaget bidrag till vissa ideella
organisationer.
Sveriges turistrt1d har sitt huvudkontor i Stockholm och har dessutom
kontor i Köpenhamn. Oslo. Helsingfors. London. Haag. Hamburg, Paris.
Zurich och New York. Kontoren i Haag och Zurieh drivs i samverkan med
handelssekreterarna på resp. ort. medan kontoret i New York drivs i viss
samverkan med turistrådets motsvarigheter i Norden. Turistrådet är också
representerat i Tokyo. Chicago. Los Angeles och Rio de Janerio.

SFeriRt'S turistråd
Sveriges turistråd (ST) framhåller att år 1983 varit ett framgångsrikt år
för Sverigeturismen. Trots att det internationella resandet i Europa minskat kan Sverige redovisa en volymökning med totalt 8% inom de kommersiella boendeanläggningarna. innefattande en ökning på 20 % för utländska
gästnätter. För det första halvåret 1984 noteras fortsatta framgångar totalt
och i synnerhet på de nordiska och utomeuropeiska marknaderna.
Effekterna syns inte bara i fler gästnätter utan också i en fortsatt positiv
utveckling av bytesbalansen. Underskottet uppgick år 1983 till 4.2 miljarder vilket är 1.2 miljarder lägre än år 1982. Enligt Riksbankens bedömningar förväntas en ytterligare förbättring år 1984.
Den internationella turismen bedöms som helhet komma att utvecklas i
relativt långsam takt. Samtidigt hårdnar den internationella konkurrensen.
Flertalet länder är i dag väl medvetna om turismens betydelse för valutabalans, samhällsekonomi och sysselsättning. Allt större insatser görs för att
stimulera den egna befolkningen att semestra i hemlandet. Större resurser
satsas på att dra till sig utländska turister.
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Det finns flera skäl som talar för att Sverige i detta hilrdnande konkurrensläge kan vinna ytterligare marknadsandelar. Grundläggande för denna
bedömning är att Sverige har ett utbud som överensstämmer med en
internationell efterfrågetendens.
ST begär fl'1r hudgetäret 1985/86 IOOmilj. kr. eller en ökning med 28,3
milj. kr. Medel begärs för utökade marknadsföringsinsatser i utlandet samt
för att öka marknadskunnande och planeringskompetens. bl. a. genom
utveckling av en strukturplan för svensk turism och rekreation.
Införande av datateknik förändrar förutsättningarna för de svenska turistprodukterna. En snabb datorisering utvecklas hos transportbolag, arrangörer och resebyråer. Det är viktigt för Sverigeturismens framtid att
kraftfullt satsa pa denna utveckling. Med BOKSER, turistrådets rikstäckandc bokningssystem och andra kommunikationssystem är Sverige väl
framme.
Riksdagsbcslutet om turist- och rekreationspolitiken klargör statsmakternas syn på den långsiktiga inriktningen av svensk turism och den arbets·
inriktning som ST skall ha. ST har överarbetat sin långtidsplan och organisation. Genom att besitta operativ marknadskunskap, vara naturlig bas för
inititativ och samordnande insatser samt förfoga över finansiella marginalresurser för utveckling/förändring har organisationen inom ST den styrka
som krävs för att aktivt leda Sverigeturismens utveckling.
ST personella och finansiella resurser kommer dock att vara små i
förhållande till de övriga resurer som kommuner, organisationer, näring
m. 11. förfogar över. Trots detta kan ST spela en viktig roll för den framtida
utvecklingen.
förklaringen härtill är den starka förändringsprocess som svensk turism
befinner sig i. ST: s uppgift är att stimulera och koordinera förändringar.
Viljan att satsa såväl i investeringar som marknadsåtgärder är f. n. påfallam.le stark. Dessa förutsättningar kan snabbt leda till goda resultat för
bytesbalans, sysselsättning och näringens ekonomiska resultat. Samtidigt
gynnar det konsumenten. Bättre och prismässigt intressantare utbud tillhandahålls konsumenterna på ett enklare sätt. Detta ger breda folkgrupper
större chans till rekreation och semester.
ST planerar en aktiv roll i detta arbete. Förutsättningen är hög kompetens och flexibilitet. Lika angeläget är finansiella resurser som kan initiera
och stimulera de övriga satsningar som görs inom sektorn. Den högre
ambitionsnivå som ST föreslår bygger på vissheten att svensk turism kan
utvecklas snabbt om tillräckliga satsningar görs. De positiva effekterna är
odiskutabla och har redan nämnts. Vad som hittills inte observerats i
tillräcklig grad är de gynnsamma effekterna på statens inkomster via olika
skatter såväl från utländska gäster som när svensken väljer att disponera
semesterpengar i Sverige.
Svenska turistföreningen har i skrivelse till Sveriges turistråd redovisat
sina anslagsbehov för budgetåret 1985/86 för dels driftkostnadsbidrag till
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sin servi,'.e till båtlivets gästhamnar och sin t]ällverksamhet. dels för sina
behov av investeringsmedel i föreningens tjiilledsverksamhet med stugor
och leder. Skrivelsen har överlämnats till jordbruksdepartementet.

Fiircdra)!andens 6ven·1"i1-:anden
Sveriges turistråd har till följd av riksdagens beslut (prop. 1983/84: 145,
KrU 22, rskr 353) sedan den I juli 1984 givits ett övergripande centralt
ansvar för turist- och rekreationsfrågorna. Rådet har genom ändrade stadgar fått en delvis ändrad organisation som har anpassats till de av riksdagen angivna målen och riktlinjerna. Rådets ansvarsområde har ocksä vidgats genom dels nya arbetsuppgifter. dels övertagande av den nu nedlagda
rekreationsberedningens uppgifter och vissa uppgifter från staten:; naturvårdsverk. Vid rådet har en delegation inrättats med vissa myndighetsuppgifter m. m. Delegationen svarar också för upprättandet av en strukturplan
för turism och rekreation. Turistrådet har vidare inrättat en referensgrupp
med företrädare för turistnäringen och dess intresseorganisationer samt
andra intressenter i svensk turism, bl. a. folkrörelserna. Referensgruppen
är ett rådgivande organ till turistrådet i marknadsföringsfrågor.
Turistrådet har inlett ett samarbete med statens industriverk om genomförandet av en branschstudie samt med arbetsmarknadsstyrelsen för att
inom ramen för syssclsättningspolitiken försöksvis pröva vissa åtgärder på
turismens tjänste- och serviceområde.
I de av statsmakterna angivna målen för svensk turism framhålls behovet av en effektiv marknadsföring såväl på utlandsmarknaderna som inom
vårt lands gränser. Särskilt angeläget är att finna lättöverskådliga s. k.
paketlösningar för semester- och rekreationsresor i och till Sverige.
Den ökade världsturismen är en ekonomisk faktor av stor betydelse.
Över 300 miljoner turister årligen lämnar sitt eget land för att resa utomlands. Världsturismen har passerat oljemarknaden i fråga om sysselsättning och omsättning. Sveriges andel av den ökande världsturismen är dock
blygsam: vår andel av världsturismen är betydligt mindre än vår andel av
världshandeln.
Även om en glädjande ökning av turismen i vårt land har kunnat konstateras under de senaste åren bör det enligt min mening finnas förutsättningar för en betydligt kraftigare ökning, särskilt vad gäller de stora obearbetade marknaderna i de folkrika delarna av Europa. Detta är angeläget
eftersom turismen har en ökande betydelse såväl för vår samhällsekonomi
och bytesbalans som för sysselsättningen. Kapacitetsutnyttjandet inom
näringen är lågt och säsongerna är korta. I stort sett endast de prisbilliga
förläggningsalternativen visar ökningstendenser. En period av betydande
investeringar i turistanläggningar ökar efterfrågan på arbetskraft för att ge
erforderlig turistservice. En ökad turistisk omsättning kombinerad med en
anpassning av turism- och rekrcationssektorn till marknaderna såväl inom
som utom Sverige kan ge goda resultat för vårt land.
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Det bör ankomma pä turisträdct att noga följa den utveckling som dessa
förhållanden visar på. De svenska turistprodukternas utveckling samt förhiittrade verksamhetsvillkor för den växande näringen måste ges hög prioritet. Denna inriktning av turistpolitiken bör medverka till att öka antalet
utländska turister samtidigt som fler svenskar får möjlighet till turism och
rekreation. I enlighet med riksdagens tidigare beslut pågår nu arbetet med
strukturplan och branschstudie, vilka bör kunna ge underlag för framtida
marknadsbcdömningar och därmed välgrundade marknadsföringsinsatser.
Jag föreslår att nuvarande anslag till Stöd till turism och rekreation av
71,7 milj.kr. räknas upp med 4,lmilj. kr. till 75,8milj. kr. Jag räknar
d[irmed att visst utrymme skapas för ökade marknadsföringsinsatser under
nuvarande omställningsskede i rådets verksamhet.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Stöd till turism och rekreation för budgetåret 1985/86 anvisa
ett reservationsanslag av 75 800000 kr.
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DIVERSE

J 1. Bidrag till

~·issa

1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

inlernalionclla organisationer m. m.

32081676
32919000
38464000

Från anslaget bestrids utgifter för Sveriges deltagande i vissa internationella organisationer och för internationellt samarbete inom jordbruksdepartementets verksamhetsområde.
1984/85

Heräknad ändring 1985/86
Föredraganden

FAO
Världslivsmedelsrådet
Internationella v.:terädet
Internationella sockerorganisationen
FN:s miljöstyrelse
Kommissionen enligt konventionen om skydd av Östcrsjöomrlulets marina miljö
Kommissionen enligt konventionen om förhindrande av
havsföroreningar genom
dumpning från fartyg och
luftfartyg
Internationella naturvårdsunioncn
Internationella rådet för
havsforskning
Nordostatlantiska fiskerikommissioncn
Nordatlantiska laxkommissionen
Fiskerikommissionen för
Östersjön
Unionen. för skydd av
växtförädlingsprodukter
Europeiska växtskyddsorganisationen
Imernationella bvrån i
Paris för bekämpand.: av
smittsamma husdjurssjukdornar
Europeiska kommissionen för
bekämpande av mul- och
klii\'sjuka
~ordiska metodikkommitten för
livsmedel
Nordiskt organ för rcnforskning

8

27000000
45000
90000

+5000000

80000
450000

40000

500000

50000

350000

- 100000
+ 300000

600000
40000
30000

+

35000

140000

+

20000

210000
130000

170000
130000
54000
150000

Ribdagen 1984185. I .sam/. Nr /00. Bilaga Il
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Beräknad lindring 19X5/8!1
Föredraganden

Finsk-svenska griinsälvskommissionen
Bilateralt samarbete
Diverse intt:rnationella
organisationer och
kongr.:sser

~60000

800000

-

100000

1690000

+ 380000

32919000

+5 545000

Medel för medlemskapet i internationella naturvårdsunionen hör redovisas under särskild post. medan eventuella medel för medlemskapet i internationella frysinstitutet bör redovisas under posten Diverse internationella
organisationer och kongresser.
Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen
föreslår riksdagen
att till Bidrag till 1·is.rn internationella org<misationer m. m. för
budgetåret 1985/86 anvisa ett förslagsanslag av 38464000kr.

J 2. Ersättningar för vissa besiktningar och syneförrättningar
1983/84 utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

285522
5000
5000

Från anslaget bestrids kostnaderna för dels syner och besiktningar på
statens hus och byggnader, dels syneförrättningar enligt 12 kap. vattenlagen (1983: 291), dels ersättning i visst fall till förvaltare av avlyst flottled.
Anslaget bör föras upp med oförändrat belopp. Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Ersättningar för vissa hesiktningar och syneförriittningar för
budgetåret 1985/86 anvisa ett förslagsanslag av 5 000 kr.

J 3. Ersättning för vissa skador förorsakade av vilt, m. m.
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

6958327
6220000
6220000

Från anslaget utbetalas ersättning för förluster som uppkommer till följd
av angrepp av vissa rovdjur på renar. får och andra tamdjur. Bestämmelser

Prop. 1984/85: 100

Bilaga 11

Jordbruksdepartementet

115

*

om ersättning finns i 16 jaktstadgan ( 1938: 279, omtryckt 1981: 6 78) och
förordningen ( 1976: 4301 om ersättning vid vissa skador av rovdjur (iindrad
1980: 374). Från anslaget utgår vidare viss ersättning enligt förordningen
( 1980: 400) om ersättning vid vissa viltskador. m. m. (ändrad senast
1982: 980). Dessutom bekostas från anslaget vissa åtg~irder för att förebygga skador av vilt m. m.

Statens natu1Tård.1Terk
I. Det totala crsättningsbcloppet för rovdjursdödade tamdjur beräknas
bli oförändrat jämfört med budgetåret 1983/84. Medelsbehovet för budgetåret 1985/86 uppskattas till 6.0 milj. kr.
2. Behovet av ekonomiska resurser för att ersätta skador av kronhjort på
skog och gröda inom det s. k. frireservatet i Skåne kommer i huvudsak att
vara oförändrat. För budgetåret 1985/86 uppskattas medelsbehovet till
120000kr.
3. För att verksamheten i syfte att förehygga skador av vilt skall kunna
fortsätta behövs ökade medel för nästa budgetår. Verket arbetar bl. a. med
att ta fram underlag för ett nytt system för ersättning av rovdjursdödade
tamdjur. Vidare avser verket att utveckla verksamheten med även andra
skadeförebyggande åtgärder, i första hand med inriktning på att motverka
skador orsakade av fåglar, exempelvis gäss. Verket anser att det är angeläget att viltskadefrågorna ges ökade resurser bl. a. mot bakgrund av ökade
"konflikter med markägarna. De särskilda medlen för att förebygga skador
av vilt bör därför fortsättningsvis uppgå till 400000kr.
4. Naturvårdsverket har ett lagstadgat. administrativt ansvar för landets
fauna, vilket bl. a. innebär vård av hotade och sällsynta djurarter. Sammanfattningsvis behövs en kraftfull satsning på denna del av fauna vården.
innefattande samordning och utformning av olika artbevarande projekt.
Dessa åtgärder beräknas kräva 500000kr. under budgetåret 1985/86.

Föredragandens öven·äganden
Anslaget bör föras upp med oförändrat belopp.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Ersättning för vissa skador förorsakade av vilt, m. m. för
budgetåret 1985/86 anvisa ett förslagsanslag av 6220000kr.
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UnderhilaRa 11. I

Rennäringskommittens sammanfattning a'·
1983: 671 Rennäringens ekonomi

betänkandet (SOV

Utrcdningsuppdraget

Rennäringskommittens uppgift har varit att se över rennäringens ekonomiska förhållanden samt kartlägga de olika biologiska och ekonomiskt/
administrativa faktorer som bestämmer renskötselns utformning och lönsamhet. I arbetet har ingått att pröva olika förslag i syfte att skapa förutsättningar för dem som är sysselsatta inom rennäringen att få en tillfredsställande ekonomisk och social standard och trygghet i arbetet. I kommittens arbete har också ingått en översyn av bl. a. det statliga rationaliseringsstödet och prisstödet till rennäringen samt att studera och dra erfarenheter av förhållandena i Norge.

Il Kartläggning och nulägesbeskrivning

I kapitlen 2-9 beskrivs renskötseln i Sverige och de allmänna ekonomiska villkor den arbetar under. I kapitel 10 redogörs för förhållandena i
Finland och Norge.
I Sverige finns totalt ca 17 000 samer varav ca 2 500 är sysselsatta inom
renskötseln. Omkring en tredjedel av vårt land utgör renskötselområde.
Renskötselområdet är indelat i årstidsland, som vart och ett har sin speciella betydelse i renskötselns årscykd. Antalet renar är f. n. ca 250000
(kapitel 2jämte bilaga I). Rennäringen regleras i rennäringslagen från 1971.
Den statliga rennäringsadministrationen är inordnad i lantbruks verket (kapitel 3). De starkast konkurrerande markanspråken till rennäringen är
skogsbruk, turism, samhällsbyggnad, gruv- och täktverksamhet, vattenkraft, rovdjur samt jakten efter älg. Intressekonflikterna regleras i såväl
rennäringslagen som andra speciallagar (kapitel 4).
Bl. a. den inkomstundersökning som har gjorts visar att inkomsterna
från renskötseln i likhet med inkomsterna från jordbruket i glesbygderna är
låga och att andra inkomstkällor spelar stor roll. Inkomstvariationerna
mellan olika samebyar är stora. Skuldsättningen är generellt sett låg.
Grundläggande förändringar i driftsuppläggning och renägarnas inbördes
ekonomiska förhållanden har inte skett på det sätt som åsyftades vid
införandet av nuvarande rennäringslag (kapitel 5). Ett fcmtontal slakteriföretag är verksamma inom rennäringen. Det dominerande slakteriföretaget är efter konkurs under rekonstruktion. Renslakten är starkt säsongbetonad vilket leder till höga lagringskostnader (kapitel 6). Prisstöd är den
dominerande stödformen. Prisstödet till rennäringen uppgick budgetåret
1982/83 till 8,6 milj. kr. En betydelsefull stödinsats sker även genom
beredskapsarbeten (kapitel 7).
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För forskningsinsatserna på rennäringsområdet svarar främst Sveriges
lanthruksuniversitet. Bland aktuella forskningsuppgifter märks studier rörande stödutfodring. skogsgödslingens inverkan, renbetet, orsaker till renförluster samt renhjordens sammansättning <kapitel 8). Samråd mellan
rennäringen och andra samhällsintressen sker med den interdepartementala arbetsgruppen för samefrågor. med vissa kommuner samt med företrädare för skogsbruket <kapitel 9).
I Norge är det statliga engagemanget i renskötseln stort. Mellan staten
och rennäringen äger förhandlingar rum på grundval av ett s. k. reindriftsavtal och utmynnar f. n. i tvååriga avtal. Finsk renskötsel är i flera
avseenden olik den svenska och norska bl. a. genom att varje medborgare
inom renskötselomrädet, även icke samer, har rätt att bedriva renskötsel
(kapitel 10).

III, IV Överväganden och förslag
Kommittens allmänna överväganden presenteras i kapitel 11 och reformförslagen i kapitlen 12-25.
Som utgångspunkt för dessa överväganden och förslag ligger en genomgång av den statliga same- och rennäringspolitiken. Grundläggande för att
förverkliga denna politik har kommitten funnit vara
• att antalet människor som är sysselsatta i och ekonomiskt beroende av
rennäringen, liksom näringen som sådan, måste bibehållas på lägst nuvarande nivå
• att det nära sambandet mellan kultur-näring-marker beaktas med den
helhetssyn på de samiska frågorna detta ställer krav på
• att bättre förutsättningar skapas för samförståndslösningar mellan den
samiska befolkningen och samhället i övrigt
Kommitten har valt att precisera de övergripande målen för samhällets
insatser för renäringen i fyra delmål:
• minoritetspolitiskt mål
• regionalpolitiskt mål
• näringspolitiskt mål
• inkomstmål
Beträffande samebyn. dess ställning och funktion, har kommitten kunnat konstatera att vissa oklarheter råder. Allmänna råd bör utarbetas till
rennäringslagen för att undanröja dessa oklarheter. Kommitten föreslår att
arbetet utförs av en särskild arbetsgrupp. Reglerna för renräkning bör
mjukas upp. Obligatorisk renräkning vartannat år är enligt kommittens
mening tillfyllest. Kvinnornas ställning i samebyn bör stärkas. Samebyn
bör ha valfrihet att utse antingen en eller båda makarna i ett familjeföretag
till renskötande medlem (kapitel 12).
Naturbetet är för renskötseln den helt dominerande produktionsresursen. Vad gäller möjligheterna att säkra tillgången på bete vill kommitten
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peka på tvlt infallsvinklar. dels ökat hänsynstagande från motstående
intressens sida, dels utveckling av renskötseln mot utövandeformer som
gör den mindre känslig för påtvingade förändringar och störningar. Näringsskyddct i rennäringslagen bör förbättras på flera punkter liksom möjligheterna att styra snöskotertrafik och vandringsturism från för renskötseln särskilt känsliga områden. Renskötselföreträdare bör ges plats i kommunala arbetsgrupper vid framtagandet av kommunöversikter och områJesplaner. Kommitten föreslår vidare att markanvändningsn:dovisningar
utarbetas för samtliga samebyar enligt den modell kommit\cn medverkat
till att utveckla. Modellen presenteras i en särskild publikation "Markanvändningen i Vilhelmina norra sameby". Tillskottsutfodring under vintern
bedömer kommitten vara av stor betydelse för att göra renskötseln mindre
känslig för omgivningspåverkan i olika former. Rennäringen har totalt sett
blivit underkompenserad för intrången i renbetesmarkerna. Särskilt gäller
detta de olägenheter storskogsbruket och turismen åsamkat rennäringen
(kapitel 13).
För att stimulera till ökad slakt av yngre handjur samt premiera en
hårdare gallring bland äldre hondjur med låga vikter föreslår kommitten ett
förhöjt prisstöd för djur med slaktvikter under 30 kg. Rationaliseringsstödet till rennäringen bör bibehållas med i huvudsak nuvarande utformning
men med möjlighet till förhöjt bidrag i särskilda fall bl. a. vid investeringar
som är särskilt kostnadskrävande. Ett särskilt stöd for tillskottsutfodring
bör inrättas liksom ett stöd för transport vid slakt i väglöst land. Bidragsrcglerna för beredskapsarbete vid uppförande av renskötselanläggningar
behöver enligt kommitten förbättras (kapitel 14).
Fö~säkringsskyddet för de renskötande samerna föreslås bli utbyggt
genom ett trygghets paket liknande det som införts för jordbrukare. Företagshälsovård och avhytarsystem är andra angelägna trygghetsfrågor som
bör bli föremål för vidare överväganden. Växelarbetande renägare bör
enligt kommitten ges generell dispens av arbetsmarknadsstyrclsen från
kravet att helt avveckla sin renskötsel som villkor för att erhålla arbetslöshetsersättning och kontant arbetsmarknadsstöd, KAS <kapitel 15).
Möjligheten att fä ersättning för förolyckade renar inom ramen för
katastrofskadeskyddet föreslås begränsas till att endast omfatta företag
med minst 20 vuxna renar (kapitel 16).
Beskattningsreglerna för rennäringen bör fä en enhetlig tillämpning.
Nuvarande system för lagervärdering fungerar mindre väl. På längre sikt
bör beskattningen av rennäringen kunna ske enligt den av företagsskattekommitlen diskuterade s. k. staketmetoden (kapitel 17).
Den nuvarande ersättningen för rovdjursrivna renar understiger kraftigt
de verkliga förlusterna för rennäringen. En uppjustering bör ske till en nivå
som innebär full kompensation (kapitel 18).
Rådgivningsresurserna inom den centrala rennäringsadministrationen
föreslås bli förstärkta. Utbildningen inom rennäringen bör enligt kommit-
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ten koncentreras till Jokkmokk. Betriiffande grundutbildningen för renskötare bör en varvad utbildning med fördröjd studietakt kunna vara en
praktisk arbetsmodell. Utbildningen bör leda fram till gymnasiekompetens
(kapitel 19).
Långsiktig, målinriktad forskning krävs på flera områden hl. a. for att
underlätta rennäringens anpassning till förändringar i markanvändningen.
Fördjupad kontakt mellan renforskningen och rennäringsadministrationen
finner kommitten vidare önskvärd. Renforskningens institutionella resurser föreslås koncentreras till Röbäcksdalen. Umeå, med fältförsöksverksamhet i Arvidsjaur !kapitel 20). Gjorda utredningar rörande den
statliga rennäringsadministrationen bör kompletteras. Kommitten betonar
att de näringspolitiska och funktionella aspekterna bör utgöra främsta
utgångspunkt vid den slutliga prövningen. I markupplåtelseärenden bör
den centrala rennäringsadministrationen också fortsättningsvis utgöra
första besvärsinstans (kapitel 21 ).
Behovet av kompletterande sysselsättning är stort bland den renskötande befolkningen. särskilt bland kvinnorna. Till renskötseln direkt
knutna verksamheter bör samerna i ökad utsträckning själva svara för. Det
av Svenska samernas riksförbund !SSR) initierade investment- och u(vecklingsbolaget SAMEK AB är ett initiativ i den riktningen som hör
stödjas (kapitel 22).
Slakt-. förädlings- och marknadsföringsleden är svagt utvecklade. Kraftfulla insatser fordras. Arbetet bör inledas med en översyn av hela hantcringskedjan från slakt till färdig vara (kapitel 23 ).
Behov finns av att effektivt kunna bearbeta företeelser inom renskötseln
som strider mot god renskötselsed. SSR bör ta initiativ till inrättande av en
särskild samisk ansvarsnämnd. Kommitten föreslfir även att en särskild
arbetsgrupp ges i uppdrag att utreda den närmare utformningen av bestämmelser om strövrensvite (kapitel 24).
Årliga överläggningar bör äga rum mellan staten och rennäringen även i
Sverige. Överläggningarna bör omfatta för rennäringen viktiga frågor såsom det statliga stödet till rennäringen, samhällsplaneringen inom renskötsclområdct, sociala förhållanden bland landets renskötare. produktionsoch driftsförhållanden etc. I överläggningarna bör staten i första hand
företrädas av statens jordbruksnämnd (kapitel 25).

V Finansiering
Kommittens förslag innebär att statens stöd till rennäringen ökas med ca
7.5 milj. kr. Därav föranleds en ökad kostnad om ca 1.4 milj. kr. av att
stödet till rennäringens rationalisering föreslås bli finansierad över statsbudgeten och inte över samcfonden.
Kommitten föreslår att det ökade stödet till rennäringen finansieras
genom hidrag från storskogsbruket (5 milj. kr.) och turistnäringen (2
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milj. kr.) samt genom höjda upplåtelseavgifter för jakt och fiske på statens
marker ovan odlingsgränsen m:h inom renbctesfjällen ((),5 milj. kr.I. Bidraget från storskogsbruket och turismen motiveras bl. a. av att kommittens
förslag hör kunna umlcrliitta samlevnaden mellan rennäringen och dessa
näringar !kapitel 26).

VI Reservationer och särskilda yttranden

Ledamoten Margareta Winberg har avgett en reservation rörande rösträttsreglerna inom samebyn. Den sakkunnige Nikolaus Stenberg samt
experterna Jörgen Bohlin. Sture Nilsson och Anders Åhren har lämnat ett
gemensamt särskilt yttrande gällande ramen för kommittens arbete. I
yttrandet understryks också att kommittens förslag måste betraktas som
en etapp mot genomförandet av en fullständig rennäringspolitik.
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U11Jerhi/C1ga 11 .2

Sammanställning av remissyttranden över rennäringskommittcns betänkande (SOU 1983: 67) Rennäringens ekonomi
Remissinstanserna
Efter remiss har yttranden över betänkandet avgetts av riksförsäkringsverket. riksskatteverket. skolöverstyrelsen. lanthruksstyrelsen. skogsstyrelsen. statens jordbruksnämnd. statens naturvårds verk. arbetsmarknadsstyrelsen.jämställdhetsombudsmannen. statens planverk, statens industriverk. domänverket. kammarkollegiet, statskontoret. hovrätten för övre
Norrland, Sveriges lantbruksuniversitet. statens veterinärmedicinska anstalt. länsstyrelserna i Jämtlands. Västerbottens och Norrbottens län, 1980
års företagsskattckommitte. minerallagskommitten. samer~Htsutredning
en. Lantbrukarnas Riksförbund. Sameskolstyrelsen. Same Ätnam. Svenska Cellulosa- och Pappcrsbruksföreningen, Svenska Jägareförbundet,
Svenska Samernas Riksförbund. Svenska Skogsägareföreningars Riksförbund och Svenska Turistföreningen.
Lantbruksstyrelsen har bifogat yttranden från lantbruksnämnderna i
Jämtlands. Västerbottens och Norrbottens län samt skogsstyrelsen från
skogsvårdsstyrclserna i nämnda län. Arbetsmarknadsstyrelsen har bifogat
yttranden från länsarbetsnämnderna i Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län. Länsstyrelserna har bifogat yttranden från kommuner och
länsorgan. Därutöver har yttrande inkommit från Saminuorra.
I denna bilaga redovisas remissyttranden avseende särskilda arbetsgrupper. allmänna råd beträffande tillämpningen av rennäringslagstiftningen.
utvecklingsplanering, det ekonomiska stödet, sociala trygghetsfrågor. katastrofskadeskyddet samt samråds- och förhandlingsformer mellan rennäringen och staten.

ALLMÄNT
1.4 Lantbruksstyrclscn
En övergripande målsättning för rennäringskommittens arbete har varit
att åstadkomma förslag till förbättringar för rennäringens lönsamhet. Denna målsättning måste betraktas som ett grundläggande samhällsintresse,
inte bara utifrån näringspolitiska utgångspunkter, utan därför att en livskraftig rennäring är en förutsättning för ett bevarande och stärkande av
samernas ställning och den samiska kulturen. Härvid är det av avgörande
betydelse att rennäringen i fortsättningen kan bedrivas som en samisk
näring i princip i samma omfattning som för närvarande.
Lantbruksstyrelsen har ingen erinran mot kommittens dokumentation
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av nuliigct inom rennäringen med undantag frän det material som redovisas
med anledning av kommittens dcklarationsutredning. Styrelsen har en
betydligt positivare bild av renägarnas inkomst- och levnadsförhållanden
iin vad deklarationsutredningen antyder även om förht11landcna kan variera påtagligt mellan olika områden.
Förbiittrad effektivitet i produktionen är en av de viktigaste förutsättningarna för att uppnå ökad lönsamhet i rennäringen. Det mf1ste också vara
en förstahandsuppgift från såväl samhällets som näringens sida att genom
olika åtgärder få till stånd ett hiittre och mer rationellt utnyttjande av
produktionsresurserna. Forskningen och rådgivningen har här en nyckelroll.
Enligt lantbruksstyrclsens uppfattning föreligger ockst1 goda möjligheter
till ökad avkastning inom näringen. Produktionsrådgivningen inom näringen befinner sig alljämt i inledningsskedet och ligger decennier efter utvecklingen på exempelvis jordbruksområdet. Det är således uppenbart att stora
möjligheter till lönsamhetsförbättringar finns framför allt genom förändringar av strukturen på renhjordarna och genom mer rationella slakt uttag.
Inom delar av renskötselområdet kan också förväntas en relativt snabb
sf1dan utveckling medan det inom andra delar kan åstadkommas endast på
lång sikt.
Rennäringsadministrationens rådgivningsinsatser är också i hög grad
inriktad på just dessa frågor. De institutionella resurserna med en central
rådgivare är emellertid alltför små för att åstadkomma önskvärda och
möjliga förbättringar på rimlig sikt. En jämförelse med jordbrukets resurser på området med tillgång till lantbruksverkets rådgivare. lantbruksuniversitetets konsulenter och en stark föreningsrörelse ter sig rådgivningsrcsurscrna inom rennäringen som närmast obefintliga. Lantbruksstyrelsen delar kommittens förslag till förstärkning av de centrala rådgivningsresurserna.
Lantbruksstyrelsen är dock tveksam till kommittens uppfattning att man
skall kunna bibehålla ett lika stort antal människor och företag i renniiringen som idag. När det gäller delar av Norrbottens län finns för närvarande
både ett för stort antal människor och för stort antal renar i förhållande till
renbetestillgångarna. Enligt styrelsens mening föreligger inte förutsättningar att på längre sikt bibehålla alla rennäringsföretag. En realistisk
bedömning av möjligheterna till framtida kombinationssysselsättning för
berörda människor ger heller inte sådana förutsättningar. l takt med att
renantalet anpassas till betesresurserna och människorna ställer krav på
ökad köpkraft får man räkna med att viss avgång från rennäringen kommer
att äga rum. Det är dock angeläget för näringen att tillgång till viss säsongarbetskraft finns även i fortsättningen och att sådana insatser görs för
glesbygdsbefolkningen från samhällets sida att en samlad bosättning och
nödvändiga servicefunktioner kan upprätthållas.
Det förhållandet att rennäringen inte kan behandlas som en isolerad

Prop. 1984/85: 100

Bilaga 11

Jordbruksdepartementet

1D

näringsfri1ga utan mi'tste sättas in i ett större samhälls- och samcpolitiskt
sammanh~mg har komplicerat kommittens arbete. Det hade naturligtvis
vari! önskvärt att kommitten gjort en utvärdering av rennäringslagen och
arbeta! fram en enhetlig syn p[1 samebyn. men förulsättningarna för kommittens arbete har uppenbarligen inte miijliggjorl detta. Kommitten har
emellertid behandlat en lång rad frågor och problem som är kopplade till
samebyn och dess funktion. I sammanhanget finner emellertid lantbruksstyrclsen anledning framhålla att samebyarna efter renniiringslagens tillkomsl i ailmiinhet vuxit fram till starka självständiga och viil fungerande
lokala organ för rennäringen. I mftnga avseenden kan dock deras funktion
förbättras.
Flera av de mer djupgående problemen inom byarna torde dock inte
kunna lösas genom tillskapande av olika regelsystem utan förutsättningarna ligger mer eller mindre helt i samebymedlemmars egna händer. Inte
minst gäller det frågor om organisation. driftsuppläggning. renägarstruktur, arbets- och kostnadsfördelning. övrig resursfördelning etc. För att lösa
dessa fri'tgor behöver interna diskussioner i större utsträckning än hittills
tas upp inom samebyarna. Svårigheterna i sammanhanget hänger uppenbarligen framför allt samman med samebyns konstruktion som en sammanslutning av enskilda företagare, hänvisade att kollektivt disponera renbetestillgångarna.

1.6 Statens jordbruksnämnd
Jordbruksnämnden anser att man bör respektera samernas önskan till
fritt näringsutövande utan tvång till samverkan. Detta medför dock enligt
nämndens synsätt att man får svårigheter att ställa upp i:tt strikt inkomstmål med innebörden att näringens utövare skall tillförsäkras inkomster i
nivå med jämförbara grupper. Om man vill tillmötesgå detta mål utan krav
på viss rationalitet i produktionen bör man i så fall lägga ett direkt socialt
synsätt till grund för dt inkomststöd. Enligt nämndens uppfattning måste
därför synen på inkomststödet först avgöras av statsmakterna. En strikt
inkomstmålsättning utan krav om större driftsenheter skulle sannolikt
innebära att det statliga prisstödet finge uppgå till stora belopp. - - Jordbruksnämnden vill framhålla att renskötseln i sig är av stor vikt för
den samiska kulturen men kan troligen inte ekonomiskt bära upp den
renskötande samebefolkningen. Detta gäller i synnerhet om de stordriftsfördelar som finns inte utnyttjas.
Vad nämnden kan förstå måste konflikten mellan hög sysselsättning och
rationell produktion lösas genom att man antingen prioriterar en hög sysselsättning eller rationell och lönsam produktion. Av det tidigare har
framgått att nämnden inte anser att man hör tvinga näringen till att övergå
till en mer rationell struktur som tar tillvara stordriftsfördelarna, särskilt
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om man dilrmed undcrgriiver förutsättningarna för den samiska kulturens
forthestånd. En stordriftsstruktur måste med nödvändighet innebiira att
ätskilliga nu verksamma inom niiringen finge sluta. Kommitten har satt en
lönsamhetsgriins vid 200 renar per företag. Enligt presenterat inkomstmaterial ligger den genomsnittliga inkomsten av rörelse klart under I 0 000
kronor vid ett renantal av ca 200. Med ett sä lågt netto kan enligt niimndens
bedömning rörelsen knappast anses som effektiv. Jordbruksnämnden anser för sin del inte att det regionalpolitiska målet skall kopplas samman
med en målsiittning om rationell och lönsam produktion på det sätt kommitten gör. En viss ökad produktivitet bör självfallet kunna uppnås även
inom renskötseln men att övergå till en "rationell och lön;;am produktion"
skulle kraftigt inskränka pil den del av samebefolkningcn som kan ägna sig
åt renskötsel eftersom totalantalet renar i landet ej får överstiga ca 260 000
djur.
När kommitten närmare preciserar det näringspolitiska målet framstår
motsättningen till det regionalpolitiska ännu tydligare. En "optimal köttproduktion till så låga kostnader som möjligt" måste innebära storskalig
drift som tillsammans med en ''jämnare ägarstruktur" måste leda till färre
sysselsatta. Inriktningen på rationellare förädlingsled och en aktiv produktionsutveckling samt hänsynstagande till rennäringsintressena i samhällsplaneringen står däremot enligt nämndens bedömning inte i någon motsatsstiillning till övriga delmål. - - Jordbruksnämnden anser självfallet att också rennäringens utövare skall
vara delaktiga av den ekonomiska och sociala grundtrygghet som råder i
samhället i övrigt. Att däremot precisera ett inkomstmål som innebär att
exempelvis de taxerade inkomsterna inom renskötseln skall vara i nivå
med andra gruppers, vill nämnden avstyrka. För det första är det knappast
möjligt att hitta en jämförbar grupp. Samernas levnadssätt avviker med
nödvändighet från andra gruppers. Inkomstjämförelser med sikte på att
erhålla ett mått på lcvnadsstandarden blir därför mycket svåra att utföra.
Hög levnadsstandard för en renskötande same har sannolikt annat innehåll
än för en anställd i en storstadsregion. För det andra kan knappast ett
"ambitiöst" inkomstmål göras operativt inom ramen för ett prisstöd eftersom renskötseln endast svarar för en mindre del av inkomsten. Ett sådant
inkomstmål skulle sannolikt tvinga fram en hårdhänt rationalisering i strid
med näringens egen önskan.
Kommitten har också anfört att man från näringens sida starkt framhållit
att dess utövare inte heller i framtiden önskar ställas i beroende av särskilda statliga subsidier och motsvarande. Det nuvarande prisstödet skall ses
som en rättviseåtgärd gentemot jordbruket i Norrland på grund av dess
sämre naturliga förutsättningar. Som tidigare framhållits delar nämnden
här näringens ståndpunkt.
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l. 7 Statens nalurvårdsverk
Grundläggande utgångspunkt för kommittens överväganden och förslag
har bl. a. varit att antalet människor som iir sysselssatta i och ekonomiskt
beroende av rennäringen, liksom näringen som sådan måste bibehållas på
lägst nuvarande niva.
Denna huvudsakligen minoritetspolitiska mfllsättning kommer enligt
verkets uppfattning att stå i konflikt med inkomstmålet - att ge de aktiva
renskötarna en tillfredsställande ekonomisk och social standard.

1.10 Statens planverk
Rennäringen har betydande markanvändningsintressen inom mer iin en
tredjedel av Sveriges landareal. Det är mot den bakgrunden rimligt att
kommunala och statliga mydnigheter som på olika sätt har ansvar för
markens och vattnens användning inom renbetesområdet skaffar sig relativt goda kunskaper om rennäringens villkor. Så långt planverket kan
bedöma utgör föreliggande betänkande en mycket god kiilla för detta.
Planverket har under ett antal år genom planärenden. utredningar m. m.
kommit i kontakt med frågor där rennäringens intressen varit berörda.
Verket har också sökt medverka till att ta fram beslutsunderlag och utveckla planeringsmodeller som skapar förbättrade möjligheter att beakta
rennäringens intressen i den fysiska planeringen.

l .17 Sveriges lantbruksuniversitet
I utredningen lämnas en allsidig nulägesbeskrivning över rennäringen.
Utredarna har så långt möjligt utnyttjat tillgängliga data och även i t:n del
fall tagit fram egna uppgifter. Läsaren får därför ett intryck av att utredningen grundats på rätt säkra uppgifter. Rent generellt gäller dock att
denna utredning liksom tidigare utredningar om rennäringen har måst
genomföras med utgångspunkt från osäkra uppgifter. Detta gäller bland
annat beträffande renantal. slaktuttag, förluster förorsakade av rovdjur
och betestillgång. Utredarna borde ha informerat om att datauppgifterna i
många fall är mycket osäkra.

l .18 Statens veterinärmedicinska anstalt
Betänkandet är i sin helhet ett initierat. välskrivet och pedagogiskt
disponerat aktstycke, som bl. a. förmedlar mycken värdefull information
kring rennäringens status i nuläget.
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1.19 Länsstyrelsen i Jämtlands län

Det ekonomiska systemet för renskötsel. som förutses i rennäringslagen. tillämpas i flertalet av samebyarna i Jämtlands län. Övriga byar
fungerar överlag med utgångspunkter i uppgjord budget och med redovisning i vanlig bemärkehe. revision osv. De i betänkandet redovisade metoderna för selektivt slaktuttag och kalvräkning enligt den modell som används i ett norskt renbetesdistrikt förekommer också i Jämtlands län.

1.20 Länsstyrelsen i Västerbottens län

Allt sedan början på 60-talet har frågan om renhjordens sammansättning
och omloppstid varit aktuell som ett medel att förbättra rennäringens
lönsamhet. I Rennäringsnytt nr 2 1972 publicerades en artikel som klart
visade hur avkastningen kunde i det närmaste fördubblas genom ett rationellt slaktuttag baserat på en ändrad hjordsammansättning från för närvarande i bästa fall 75 o/r, hondjur och 25 % handjur (75/25) till 90/10 eller
85/15.
En försiktig tillämpning av detta har visat att slaktuttagen kan öka från
15- 20 % till ca 30 o/r av antalet renar i vinterbetestlocken utan att renantalet påverkas. Den stora avgången av särskilt tjurkalvar del första levnadsåret har bekräftats vid samtal med enskilda renägare.
Avgörande för ekonomin torde därför vara att uppnå den ökade kalvslakt och ökade slakt av "improduktiva" djur som utredningen förordar.
Därigenom blir konkurrensen om det knappa vinterbetet mindre. hjordarna kan bättre hållas samman och möjligheterna för stödutfodring ökar.
Som jämförelse får nämnas att enligt uppgift av en rysk delegation
(specialister på renskötsel från östra Sibirien på studiebesök i länet) hölls i
Sibirien ett handjur på 12 handjur, att jämföra med nudrift i Sverige med
ett handjur på två - tre hondjur. Rentjurarna gör emellertid en viss nytta
även vintertid under svåra förhållanden genom att de orkar sparka upp
gropar i snön där även svagare djur kan komma åt renlaven. Enarna
renägare säger att ett mindre antal kastrerade rentjurar har en lugnande
och ~tahiliserande inverkan på renhjorden vid flyttningar. Det går därför
inte att okritiskt applicera erfarenheter från andra klimat- och rendriftsförhållanden till vårt land.
Invändningsfritt torde vara att det ekonomiska utfallet starkt skulle
kunna förbättras genom ett rationellare slaktuttag. Utredningen redovisar
att ett företag med 300-399 renar 1980 hade en intäkt av slakt på 35 600 kr.
jämte eget uttag på 3 300 kr. Detta motsvarar med ett medclpris inkl.
pristillägg på ca 800 kr. per ren att ungefär 45 renar försålts till ~!akt.
Nettointäkten redovisas till 13 900 kr. Om uttaget kunde ökas till 25- 30 %
av hjorden, dvs. 90-100 renar slaktades i stället för f. n. ca 50 renar inkl.
eget uttag, borde nettointäkten lätt kunna fördubblas cfkrsom de fasta
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kostnaderna knappast påverkas och detta även med hänsyn till att ökad
kalvslakt med lägre medel vikter dii m~tste komma ifråga. Detta innebär ett
slaktuttag i nivå med det finska. dvs. en avkastning på ca 10 kg per ren och
år frän nuvarande 7. 7 kg.
Betydelsen av en riktig hjordsammansättning kan även belysas av att
rentjurar efter femårsåldern knappast ökar i vikt. anses mera "stridiga"
och håller borta yngre tjurar vid betäckningarna men samtidigt har sämre
fruktsamhet.
En förutsättning för ändrad hjordsammansättning är att hjordarna hålls
mera samlade och en åtgärd som främjar detta är den sti.idutfodring som
utredningen föreslår. Enligt uppgift från Rans '.;ameby har utfodring under
flyttningar och sedan under vintern då ungefär ett hekto hö givits per ren
och dag i hög grad ökat tamhetsgraden i hjorden. Renarna är nu betydligt
lättare att transportera eller flytta på sedvanligt sätt och förlusterna har
minskat liksom strövrensproblemen. - - Under senare år har utvecklingen inom renskötseln i vissa avseenden
gått i en icke önskvärd riktning. I vissa byar har den blivit allt mer extensiv
- strövrensfrågan allt mer brännande. Avsaluslakten har minskat under
det att husbehovsslakten ökat. Men de flesta stora konsumtionsorter har
infört slakteritvång för renkött innebärande krav på kontrollslakt. Byråbesiktigat renkött får därför ej säljas i dessa orter. Kontroll av att detta
efterlevs är nästan ogörlig. Om endast kontrollslaktat renkött finge prisstöd skulle denna trend snabbt kunna brytas och ökade garantier för
renköttets hygieniska kvalitet kunna skapas. Länsstyrelsen anser att en
sådan utveckling bör övervägas.
För närvarande är husbehovsslakten den som först kommer igång slakteripersonalen får vänta samtidigt som renarna snurrar runt i hagen
och blir uttröttade med sämre köttkvalitet som följd. Detta moment jämte
försök att med andra hjälpmedel än lasso skilja ifrån slaktrenarna är
problem som måste komma i blickpunkten väsentligt mer än vad hittills
varit fallet. Bl. a. har kunnat konstateras hur förbättringar av de s. k.
slaktkontorcn minskat stressen hos renarna och förenklat hanteringen.
Satsning på stora heteshagar vid slakterierna där renarna kan vistas veckovis och slaktuttagct därmed ske successivt är en i detta sammanhang viktig
delfråga.
Utredningen har enligt länsstyrelsens uppfattning genomgående allt för
litet betonat livsmedelsverkets roll som pådrivare och övervakare av hygienfrågorna vid slakt och därmed renköttets säljbarhet. Livsmedels verket
är också den myndighet som i avgörande grad kan medverka till en ökad
export av renkött. Länsstyrelsen anser därför att i de artiga överläggningarna mellan staten och rennäringen borde även statens livsmedelsverk
delta.
Avsättningen för renkött har de senaste åren stött på vissa svårigheter
och utredningen noterar att prisutvecklingen inte följt med nötköttets
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prisutveckling. Dock är för närvarande t. ex. fryst renskav ca 15 1.:'°c dyrare
än färsk nötfärs i butikerna.
Länsstyrelsen anser därför att nuvarande marknadsläge knappast
medger den prisökning som samerna önskar. Ökad volym som ovan anförts bör vara den fr~mkomliga vägen för att förbättra lönsamheten.
Försäljningskampanjer har tidigare prövats. När dessa så skapat visst
konsumtionsintresse har de efterfrägade kvantiteterna renkött inte funnits.
Bl. a. har konsumenterna efterfrågat färskt renkött, vilket hittills inte kunnat köpas på de större konsumtionsorterna. Produktul vecklingen är en
annan nyckelfräga.
Länsstyrelsen ansluter sig till utredningens uppfattning att det är av
avgörande bt:tydclsc att det finns ett stort företag som kan klara slakt och
förädling och inte minst bära upp kostnaderna för marknadsföringen. Det
är därför viktigt att kompetens på marknadsföring både utom och inom
landet tillförs det rekonstruerade. dominerande slakteriföretaget i Harads
där Samek AB ingår. Konsolideringen inom det nya bolaget, särskilt under
de första åren. måste beaktas även av rennäringen.

1.21 Länsstyrelsen i Norrbottens län

De förslag utredningen lagt fram för att friimja en rationell utveckling av
rennäringen har underordnats de samepolitiska och minoritetspolitiska
målen såsom utredningen uttolkat dessa.
Länsstyrelsen upplever det som en brist att en renodlad analys av
rennäringens strukturella och ekonomiska problem inte genomförts. Avsaknaden av en sådan analys som även borde ha innefattat bedömningar av
vilka olika medel som kan leda till en biillre ekonomi för rennäringen har
medfört att utredningen i stor utsträckning inte kunna redovisa nägra
närmare motiv för sina förslag. - - Av rcnskötarförctagen är ca 75 % lokaliserade till Norrbottens län. Av
de drygt 800 samer som längre eller kortare tid under året är sysselsatta i
rennäringen i Sverige återfinns över 600 i Norrbotten. I detta sammanhang
bör påpekas att uppgiften i utredningens sammanfattning att det finns 2 500
samer som är sysselsatta inom renskötseln inte är korrekt. Siffran 2 500
syftar på den renskötande samebefolkningen, dvs. i detta antal inräknas
samtliga familjemedlemmar. (Se redovisningen i betänkandet Samerna i
Sverige. stöd åt språk och kultur, SOU 1975: 99).
Arbetstillfällena i rennäringen har relativt sett större betydelse i Norrbotten än inom övriga renskötscllän. För vissa delar av länet. exempelvi~
Karesuando. är denna sysselsättning av stor betydelse för möjligheterna
att upprätthålla erforderliga servicefunktioner.
Angivna förhållanden har medfört att länsstyrelsen starkt engagerat sig i
rennäringsfrågorna sedan lång tid tillbaka. Redan i samband med länsplanering 1974 behandlades ingående såväl rennäringen som samspelet nä-
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ringsliv-samekultur. Länsprogrammet utmynnade i ett [ltgärdsförslag som
berör en rad av de frågeställningar som varit fört!mål för rennäringskommittens behandling. Med utgångspunkt frän de i länsprogram 1974 uppdragna riktlinjerna har en arbetsgrupp inom lantbruksniimnden utarbetat
ett förslag till handlingsprogram för rennäringen. Programmet har efter
remiss till berörda samebyar antagits av lantbruksnämndcns rennäringsdelegation och länsstyrelsens styrelse har därefter i augusti 1979 fastställt
programmet. Programmet förutsätter att särskilda utvt!eklingsplaner utarbetas för de olika samebyarna. Särskilda medel har sedermera ställts till
förfogande av regeringen för att upprätta sådana planer. Planeringen har i
huvudsak slutförts när det gäller samebyarna inom Jokkmokks kommun
och arbete pågår med planerna för Karesuandobyarna.
Mot bakgrund av att rennäringen i huvudsak är koncentrerad till Norrbotten och det omfattande arbete omkring dessa frågor som genomförts i
länet framstår det för länsstyrelsen som naturligt att erfarenheter som finns
samlade hos bl. a. länsst~Telsen, berörda kommuner och liinets rennäringsadministration bör vara av särskilt intresse när det gäller att utforma
framtida riktlinjer för rennäringens utveckling. Utredningen har märkligt
nog inte haft någon närmare kontakt med länsstyrelsens planeringsavdelning i utredningsarbetet, ej heller har efter vad länsstyrelsen erfarit sådana
kontakter tagits med berörda kommuner eller rennäringsadministrationen i
länet. Förhållandet kan vara en av förklaringarna till att vissa för rennäringens framtid i Norrbotten viktiga frågeställningar inte närmare diskuterats och analyserats. - - Den uttolkning av de samepolitiska målen som utredningen gjort innebär
såvitt länsstyrelsen förstår att det inte blir möjligt att utveckla renskötseln
med utgångspunkt från rationella ekonomiska överväganden. Konsekvensen blir att renskötseln inte skall ses som en självständig ekonomisk
verksamhet utan att den skall förutsättas regelmässigt ingå som en integrerad del i kombination med annan näringsutövning och att anspråken på
lönsamhet skall underordnas intresset av att knyta så många som möjligt
till renskötseln.
I det avsnitt som behandlar näringspolitiska mål framhåller utredningen
att på sikt en utjämning av renantalet mellan de olika renskötselföretagen
bör komma till stånd.
I ett annat avsnitt som behandlar regionalpolitiska mål redovisar utredningen en uppfattning som i viss mån strider mot ovan redovisade utgångspunkter. - - De restriktioner för rennäringens ekonomiska utveckling som utredningen ansett bör gälla för att säkra de samepolitiska målsättningarna har lett
till att utredningen inte har kunnat uppställa ett inkomstmål för näringen.
Utredningen har i stället valt att göra ett allmänt uttalande om att näringens
utövare skall ha en ekonomisk och social trygghet och standard som inte
avviker mot vad som gäller i samhället i övrigt. Utredningen betonar
9
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härvid att i likhet med vad som gäller idag skall rennäringen och dess
utövare intt: heller i framtiden stiilla sig beroende av särskilda statliga
subsidier och motsvarande.
Utredningens utgiingspunkter såsom de presenteras i målavsnillet är
delvis motstridande. Någon analys av vilka konsekvenser dessa utgångspunkter kommer att få nlir det gäller de statliga insatserna för att stödja och
utveckla renniiringen har inte redovisats. - - Länsstyrelsen delar utredningens uppfattning all det är viktigt att samerna i stor utstrlickning väljer att bo kvar inom renskötselområdet för att
det skall bli möjligt att bevara och utveckla samekulturen. Det är dock
länsstyrelsens uppfattning att en rennäringspolitik vars yttersta konsekvenser leder till att flertalet av de som ägnar sig åt renskötsel inte kan
påräkna någon reellt utbyte av sitt arbete inte positivt kommer att medverka till ett sådant kvarboende. Det kommer också att bli svårt att upprätthålla en rennäring på sikt med dessa utgångspunkter utan att näringens
utövare blir beroende av statliga subsidier.
Hur ett önskvärt kvarboende skall kunna åstadkommas samtidigt som
en nödvändig strukturrationalisering av rennäringen genomförs diskuterades redan i Länsprogram 1974. I detta sammanhang framhöll länsstyrelsen
bl. a. att det är nödvändigt att sysselsättningen i renskötselområdet även
baseras på annan verksamhet än rennäring. I första hand bör möjligheterna
till kombinationssysselsättning tas till vara och nya arbetstillfällen etableras inom områden där samernas speciella kultur och levnadsbetingelser
kan tas till vara. Härvid bör även produktion i såväl halvindustriell som
industriell skala liksom sysselsättning inom traditionellt icke samiska yrken ha en utomordentlig betydelse.
Utvecklingen sedan 1970-talets början talar för att denna uppfattning är
riktig. Inom områden där möjligheterna att uppnå en acceptabel familjeinkomst saknas på grund av att näringslivet vid sidan om renskötseln är
mycket svagt utvecklat. har betydande problem uppstått. För nordbyarna i
Karesuandoområdet är situationen svårast. Möjligheterna för en stor del
av samerna att bo kvar i detta område är så gott som helt beroende av
arbetsmarknadspolitiska insatser. Trots dessa insatser karaktäriseras dessa byar av svåra sociala förhållanden. Bl. a. är könsfördelningen mycket
ojämn beroende på att kvinnorna i stor utsträckning flyttat från området
för att få meningsfulla arbeten. I detta sammanhang bör anmärkas att
möjligheterna att bedriva beredskapsarbeten minskat i takt med att infrastrukturen byggts ut och önskvärda anläggningar för renskötselns behov i
stor utsträckning färdigställts.
I samebyarna i Kirunas närhet, Rautasvuoma och Leavas är förhållandena mera tillfredsställande. Genom de möjligheter som funnits till alternativ sysselsättning har goda familjeinkomster uppnåtts. Arbete inom orten
har i viss omfattning kunnat beredas de som slagits ut från renskötseln
vilket medfört att en tillfredsställande struktur kunnat uppnås inom rennäringen.
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Erfarenheterna tyder enligt länsstyrelsen på att en ekonomisk sund
rennäring kombinerad med ett väl utvecklat totalt näringsliv ~ir en viktig
förutsiittning för att samerna skall välja att bo kvar inom renskötsclomr~1det och därmed en viktig förutsättning för att upprätthiilla och utveckla
samekulturen. - - Utredningen framlägger en mängd förslag. Flertalet av förslagen berör
vitala samhälls- och näringsintressen i Norrbottens län. Förslagen ärofullständigt utredda, bl. a. saknas en analys av hur förslagen skulle påverka
olika intressen. Enligt länsstyrelsen bör några beslur inte fattas enbart på
föreliggande material när det gäller den typ av frågor, som kan påverka
näringslivet i övrigt.

1.24 Samerättsutredningen

Samcrättsutredningen har som en primär uppgift att klarlägga vilka
särskilda behov som kan härledas till samernas ställning som urbefolkning.
En utredning av samernas situation är, enligt direktiven, i första hand
motiverad av den särskilda ställning som samerna har i det svenska samhället. Samerna utgör en etnisk minoritet och tillhör i motsats till andra
sådana minoriteter i Sverige den ursprungliga befolkningen i sitt eget land.
En av de frågor som vi särskilt skall behandla gäller behovet av att
stärka samernas rättsliga ställning i frågor som rör rennäringen. I direktiven erinras om att rennäringen är av avgörande betydelse för att den
samiska kulturen skall kunna bestå och den samiska befolkningens särart
skall kunna bibehållas.
Som rennäringskommittcn anför har flera av de frågor som kommitten
behandlat nära beröringspunkter med vårt arbete. I dessa hänseenden har
kommitten begränsat sig till mer principiella överväganden och förutsatt
att dessa spörsmål skall bli föremål för ytterligare överväganden. Vi vill
redan nu framhålla att vi i allt väsentligt instämmer i de synpunkter som
kommitten anlagt. Vi har emellertid ännu inte kommit så långt i vårt arbete
att vi nu är beredda att anvisa tänkbara lösningar på de problem som
kommitten beskriver.

1.33 Svenska Cellulosa- och Pappersbruksföreningen

Utredningen har enligt sina direktiv främst behandlat rennäringens ekonomiska förhållanden. Konkurrerande intressens ekonomiska betydelse
för utövarna och nationen beskrivs mer summariskt. För vår del vill vi
erinra om det välbekanta förhållandet att skogsbruk och därpå baserad
skogsindustri är en omistlig hörnsten i Sveriges ekonomi. Även det skogsbruk i norr som berörs av rennäringen har en avgörande betydelse för
regionen inte bara för sysselsättning och samhällsfunktioner i skogsbygden, utan också för förädlingsindustrin. Inte minst inlandets sågverk är
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beroende av ett lokalt skogsbruk inriktat på hög produktion och god
kvalitet.
Det skogsbruk som utredningen i första hand betraktar som "kontliktområde .. berör främst vad som i den aktuella debatten benämns "fjäll nära
skog". Förutsättningarna för skogsproduktion är i dessa områden av klimatiska. geologiska och andra skäl många gånger kärva. Det krävs kunskaper. stora insatser och tålamod samt hänsynstagande från konkurrerande
markanspråk för att säkra en uthållig verksamhet. Bakslag inträffar. Vi kan
däremot inte acceptera utredningens avfärdande beskrivning på sid
166'' ... att ett traditionellt skogsbruk endast kan bedrivas i dessa områden
med en kalkylerad risk att föryngring av markerna inte lyckas inom överskådlig tid. ett kalkylerat risktagande som är betydligt större här än inom
landets övriga skogsområden". Utredningen och därmed den fortsatta
sakdiskussionen skulle enligt vår uppfattning ha vunnit på att skogsnäringens betydelse och villkor fått en mera uttömmande och rättvisande beskrivning.
I sammanhanget vill vi peka på att det moderna skogsbruket inte bara
inneburit nackdelar för rennäringen. Nya bilvägar kan i vissa fall störa
invanda tlyttningsvägar men underlättar också många gånger renskötarnas
kommunikationer och transporter. Markbearbetningen i samband med
beståndsanläggning kan övergångsvis försvåra framkomligheten. men
medför samtidigt en aktivering av marktillståndet med väsentligt förbättrande av sommarbetet som följd. Avveckling av gamla bestånd med hänglav orsakar förskjutningar i tillgången på vinterbete. men innebär sedan
skogseldarna ej längre är en förnyelsefaktor. förutsättningen för att långsiktigt säkra renbetet överhuvudtaget i denna biotop.
Den starka utvecklingen vad gälkr djurantalet under senare år syns vara
belägg för att förändringarna även varit till fördel för renskötarna. Denna
expansion kan emellertid medföra ökat betestryck och behov av större
betesarealer. Risken är att också kraven på restriktioner på skogsbruket
ökar och nya konfliktområden tillkommer.

1.37 Svenska Samernas Riksförbund
Svenska Samernas Riksförbund (SSRl finner att rennäringskommittens
betänkande och förslag sammantaget ger en utmärkt grund för fortsatt
reformarbete. Det förhållandet att de grundläggande rättsfrågorna fortfarande står olösta är självfallet en mycket stor brist, men får i dagsläget inte
utgöra hinder för att fortsätta ett reformarbete för de direkta näringsfrågorna.
Frågor kring rcnnäringskommittens arbete och förslag har varit huvudfråga vid de senaste landsmötena. På grundval av kommittens framlagda
betänkande beslutade samernas landsmöte XL Vilhelmina 1984 följande i
resolutionen A.
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"Samefolkets framtid vilar på det oupplösliga sambandet kultur - näring - rätt. Rennäringen är den grund på vilken den samiska kulturen vilar.
Näringen skapar en rättslig anknytning till Sapmi och är grunden för en
samlad samisk bosättning, som gör språket, sedvänjor m. m. - ett samiskt
liv - möjligt.
Rennäringen behöver utvecklingsmöjligheter och inte bara ett skydd
mot exploateringar. Näringen är ingen "krisbransch", men måste få möjligheter att utvecklas på egna villkor, där det ges möjligheter till en positiv
planering och inte enbart en negativ sådan för att begränsa skador till följd
av exploateringar och andra intrång.
Landsmötet finner att rennäringskommittens förslag vilar på en sådan
positiv grund. Samtidigt gäller att de av kommitten lämnade förslagen
framför allt beträffande markanvändningen inte är tillräckligt långtgående,
på sätt anges av de samiska representanterna i kommitten i deras särskilda
yttrande. för det fall att samhällets målsättning fortfarande skall vara att
främja samernas eget samfunds- och kulturliv i enlighet med regeringsformens bestämmelser.
Landsmötet finner att rennäringskommittens förslag är att se som delreformer för att dels uppfylla klyftan mellan allmänna förpliktande uttalanden och konkreta åtgärder, dels återhämta eftersläpningseffekter i stödet
till de samiska näringarna. Den riktningsgivande ansatsen anges i kommittens mål och principiella överväganden. vilka landsmötet ställer sig bakom.
Landsmötet ansluter sig på denna grund i allt väsentligt till kommittens
förslag.
Det långsiktigt viktigaste förslaget är härvid att överläggningar mellan
staten och SSR etableras i organiserade former och att de inriktas på att
uppnå konkreta resultat utifrån en helhetssyn på samerna och de samiska
näringarna. - - Landsmötet finner att här lämnade förslag måste realiseras omedelbart
och i ett sammanhang. Härigenom kan samhället återge näringen och
näringens utövare en framtidstro. Detta är särskilt viktigt för att ungdomen
skall kunna våga satsa på näringen och totalt sett för att näringens utövare
skall kunna känna en trygghet i näringen. Ett realiserande av lämnade
förslag kan inte uppskjutas med hänvisning till besparingsskäl eller andra
statsfinansiella överväganden. Ett realiserande av förslagen måste ske för
att uppfylla lämnade förpliktande löften och på så sätt förbyta den rådande
eftersläpningen i ett utvecklande stöd till de samiska näringarna och därigenom till den samiska kulturen och samerna som folk."
Huvudpunkterna i det fortsatta reformarbetet finns härmed fastlagda.
De samiska rättsfrågorna - folkrättsligt och fastighetsrättsligt - drivs nu
vidare genom samerättsutredningen. För såväl detta arbete som överhuvudtaget gäller att utgå från det nära och oupplösliga sambandet rätt näring - kultur. För samefolket gäller att rättskampen tillsammans med
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kulturkampen har som mål att förverkliga Sapmi: samernas land och grund
för samiskt liv och arbete och därmed en möjlighet för var:je individ att
viilja ett samiskt liv. - - SSR finner att rennäringskommittens redovisning av nuvarande förhållanden jilmte olika data är en tillräcklig grund för de förslag. m. m. som
framliiggs.
SSR får i sammanhanget påpeka att det finns betydande brister dt1 det
gäller att få fram data om rennäringens ekonomiska och andra förhållanden. Det är här en angelägen uppgift att förbättra detta läge och SSR får
peka på att motsvarande liknande förhållande i Norge har förhytts i ett läge
där det visat sig möjligt att ta fram relevanta data om rennäringen. Det är
därför nödvändigt att lantbruksstyrclsen tillsammans med SSR kan ges
resurser för ett sådant arbete.
Beträffande redovisade data får SSR konstatera att materialet från deklarationsundersökningen med sannolikhet intt: ger en rättvisande bild av
rennäringens/renägarnas ekonomiska förhållanden. Till detta medverkar
att kommitten inte fick önskade resurser att göra motsvarande undersökning över flera år. För framtiden får bedömas om återkommande deklarationsundersökningar skall vara ett inslag i den datainsamling som befinns
nödvändig.
SSR instämmer i allt väsentligt i kommittens beskrivning av statens
rennäringspolitik och i kornmittens konstaterande att det inte är nödvändigt att idag ändra på denna utan att det som återstår är konkreta åtgärder.
SSR delar kommittens konstaterande alt det är av grundläggande betydelse att antalet människor som är sysselsatta i och ekonomiskt beroende
av näringen måste bibehållas på lägst nuvarande nivå och att detsamma
gäller för näringen som sådan.
En annan viktig grundsats är kommittens konstaterande att det är nödvändigt att stärka den institutionella ramen och att det genom en förhandlingsordning mellan staten och samerna skapas möjligheter att bryta den
brist på helhetssyn som präglar uppfyllandet av den statliga rennäringspolitiken.
SSR kan alltså instämma i kommittens konstaterande att den programatiska grundval som kommitten föreslår mer är att se som preciseringar av
vad som redan är angivet än som nyskapelser och att grunden för de
redovisade delmålen är att "Sverige inom ramen för ett mångkulturellt
samhälle har förpliktelser att visa respekt för samisk kultur och samiska
näringar och ge utrymme för samerna att bestämma och påverka sin
situation utifrån samiska värderingar.··
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12.4 LantbruksstJrelsen
Rennäringslagen och dess förarbeten redovisar en ambition att mera i
detalj styra förhållanden inom samebyarna i syfte att ästadkomma rättvisa.
solidaritet och rationalitet. Erfarenheterna visar att framförallt samebyns
konstruktion ger begränsade möjligheter att via ekonomiska regdsystem
och på annat sätt utifrån styra utvecklingen inom samebyarna. Förutsättningarna att påverka utvecklingen ligger framförallt hos byarna sjiilva.
Rennäringskommitten föreslår att en särskild arbetsgrupp tillsiitts med
uppdrag att närmare analysera samebyns funktion enligt rennäringslagen
och utarbetas. k. allmänna råd till rennäringslagen. Härvid framhåller man
att det är speciellt viktigt att gruppen granskar röstriittsreglerna och medlemsbegreppet. Kommitten redovisar dock i betänkandet förslag till sådana ändringar i gällande regler att såväl rösträttsreglerna som medlemsbcgreppet radikalt påverkas.
Lantbruksstyrelsen har inget att erinra mot att en sf1dan arbetsgrupp
tillsätts men menar att eventuella ändringar i rösträttsreglcrna och inom
andra områden som gruppen får i uppdrag att utreda bör anstå tills gruppen
genomfört grundligare analyser av dessa frågor.

12.9 Jämställdhetsombudsmannen
Rennäringslagen har uppenbarligen inte fungerat i enlighet med vad som
var förutsatt vid lagens .tillkomst. Oklarheter om samebyns funktion och
ställning i förhållande till de olika rennäringsföretagen föreligger. Det
förefaller lämpligt att en arbetsgrupp får i uppdrag att granska utfallet av
lagen och ge allmänna råd om hur tillämpningen bör vara. Det är viktigt att
en sådan arbetsgrupp också får i uppdrag att se över rösträttsreglerna och
medlemsbegreppet. I arbetsgruppen bör lika många kvinnor som män ingå.

12.37 Svenska Samernas Riksförbund
SSR delar kommittens förslag beträffande översynen av rennäringslagens och rennäringskungörelsens tillämpning och får härtill foga att en
sådan översyn också skall innefatta andra författningar och att syftet skall
vara att ändra sådana bestämmelser som inte är anpassade till den praktiska renskötseln. Ett annat viktigt syfte måste vara att få till stånd en
likformig tillämpning över hela renskötselområdet. I en sådan arbetsgrupp
är SSR beredd medverka.
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12. 9 Jämställdhetsombudsmannen

JämO vill understryka vikten av att kvinnornas situation noggrannt
kartläggs vid utvecklingsplaneringen liksom möjligheterna att genom olika
åtgärder förbättra deras arbetsmarknadssituation. I detta arbete är det,
som kommitten framhåller. av största vikt att länsarbetsnämnd och lantbruksnämnd ställer sin sakkunskap och sina resurser till samebyarnas
förfogande. Det skulle troligen vara ändamålsenligt och rationellt om en
sådan kartläggning gjordes för flera samebyar gemensamt. eftersom kvinnornas situation och förutsättningar torde vara ganska likartade inom de
olika byarna.

12.16 Hovrätten för övre Norrland

Hovrätten anser att en dokumentering av samebyarnas markanvänding
på det förtjänstfulla sätt som redovisas för Vilhelmina norra sameby är
väsentlig. Detta inte minst för att i samband med diskussioner, förhandlingar med olika berörda parter eller fysisk planering samebyns markintressen skall kunna diskuteras på ett seriöst sätt, vilket kan vara särskilt
motiverat med hänsyn till den konkurrens som råder mellan olika sektorer
om marken. Vidare torde ett sådant underlag vara av stort värde för den
arbetsplanering som samebyn själv måste utföra. Det är därför också
önskvärt att markanvändningsplaner upprättas för samebyarna.

12.19 Länsstyrelsen i Jämtlands län

Länsstyrelsen delar utredningens uppfattning om det angelägna i att
rennäringens markanvändning redovisas. Denna redovisning bör göras i
form av rullande planläggning och hållas aktuell av samebyarna själva.
I detta sammanhang vill länsstyrelsen uppmärksamma sitt uppdrag av
regeringen att i en försöksverksamhet utveckla en metod för att utarbeta
regionala handlingsprogram för hur skogsbruket bör bedrivas i fjällnära
skogsområden, bl. a. med hänsyn till rennäringens lagliga rättigheter i
sådana skogar.

12.20 Länsstyrelsen i Västerbottens län

Länsstyrelsen anser att utvecklingsplanering för samebyarna bör främjas. Särskilt angeläget är att markanvändningen redovisas och bildar underlag för samebyns driftsuppläggning så att t. ex. överbetning kan undvikas men samtidigt tillgänglig mark utnyttjas. Möjligheterna att med en liten
stödutfodring få renarna att hålla sig på de marker man önskar bör komma i
allmänt bruk.
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12.21 Länsstyrelsen i Norrbottens län
I Norrbottens Hin har utvecklingsplanering skett för ett flertal samebyar.
Erfarenheter härifrån talar för att det är viktigt att samebyarna aktivt är
engagerade i planeringsarbetet. Om så ej sker blir planeringen Hitt en
skrivbordsprodukt som inte kommer att i nämnvärd grad påverka utvecklingen. De frågor som rennäringens företrädare upplever som mest v~isent
liga är frågor som rör driftsekonomi, målformuleringar och åtgärdsprogram. I den mån utvecklingsplaneringen även behandlar markanvändningsfrågorna mf1ste en medverkan ske från kommunernas sida. Om så ej
sker blir planeringen inte realistisk. En ensidig planering av markanvändningen från rennäringens egna utgångspunkter kan lätt skapa onödiga
konfliktsituationer. Kommitten har bortsett från sådana komplikationer
varför förslaget i denna del inte förefaller helt genomtänkt.

12.37 Svenska Samernas Riksförbund
Rennäringskommittcn behandlar tämligen utförligt frågorna om utvecklingsplaner för samebyarna. SSR har tidigare uttalat sin uppfattning om
den avgörande betydelsen med utarbetandet av sådana planer och som en
del häri en redovisning av renskötselns markanvändning. Sådana planer är
viktiga såväl för samebyn och renskötselns bedrivande som för situationer
då det för utomstående gäller att kunna ta del av renskötselns markanvändning. Det skulle också motverka uttalanden med ifrågasättande av renskötselns markanvändning.
För att detta arbete skall kunna bli framgångsrikt är det en förutsättning
att samebyarna själva arbetar fram planerna med bistånd från lantbruksnämndens rådgivare och den övriga expertis samebyn anser bör ställas till
förfogande. Det arbete som idag bedrivs med stöd av särskilt anvisade
medel till lantbruksnämnden i Norrbotten sker inte med beaktande av här
angivna förutsättningar.
SSR ser det utomordentligt angeläget att medel ställs till samebyarnas
förfogande på ovan angivna villkor och a.tt arbetet med utvecklingsplaner
fullföljs också för samebyarna i Västerbotten och Jämtland.
I detta sammanhang får SSR också uttala att den av kommitten initierade markanvändningsplanen för Vilhelmina norra sameby utgör en bra
grund för hur markanvändningen skall kunna redovisas. Det kan finnas
anledning till visst ytterligare metodarbete. men det är nu helt klarlagt att
det finns instrument för att kunna redovisa renskötselns markanvändning.

10

Riksdagen 1984185. I sam/. Nr 100. Bila11a Il

Prop. 1984/85: 100

14

Bilaga 11

Jordbruksdepartementet

138

EKONOMISKA STÖDET

Prissrödets 11((orr1111i11g ocli storlek
14.4 Lantbruksstyrclsen

Lantbruksstyrelscn ddar rennäringskommittens mening att den nuvarande metodiken inte alltid utgör den tillräckliga stimulans som krävs för
att uppnå en önskvärd förändring av renhjorden.
Den optirrtala avkastningen av renhjorden ges när dm består av största
möjliga andel kalvbärande vajar.
För att åstadkomma en sådan strukturförändring i hjorden krävs systematiska uttag i kalvgruppen. Styrelsen är således av den uppfattningen att
prisstödet primärt bör vara inriktat på att särskilt premiera kalvslakt. En
sådan uppläggning torde också göra prisstödet lättare att administrera och
kontrollera [in om en särskild viktgräns fastställs. Styrelsen bedömer inte
risken för överproduktion av kalvkött och därpå följande avsättningsproblem som särskilt överhängande. Samtidigt undviker man de "orättvisor"
som skulle uppkomma till följd av faktiska viktskillnader mellan olika delar
av renskötsclområdet.
Lantbruksstyrelsen avstyrker således rennäringskommittens förslag om
särskild viktgräns och förordar istälkt att prisstödct utformas enligt kommittens diskuterade förslag (alternativ I) med förhöjt bidrag vid slakt av
kalv. Denna uppläggning av stödet bör enligt styrelsens mening prövas
under en försökstid av tre år. Styrelsen tillstyrker förslaget om årliga
överläggningar mellan rennäringen och staten.

14.S Skogsstyrelsen

Skogsstyrelsen är medveten om att - trots ett allt bättre fungerande
samråd och att skogsbruksåtgärder ibland på sikt kan vara positiva för
rennäringen - negativa följder för rennäringen av ett aktivt skogsbruk inte
helt kan undvikas. Styrelsen motsätter sig därför inte förslaget i betänkandet om ett utökat samhällsstöd till rennäringen.

14.6 Statens jordbruksnämnd

Jordbruksnämnden vill kraftigt understryka att prisstödskonstruktioner
med stora differentieringar efter vikt, kvalitet osv. är olämpliga p. g. a. dels
kontrolltekniska dels administrativa svårigheter. I detta förslag skulle skillnaden i pristillägg beroende på om slaktkroppen under- eller överstiger
viss vikt vara över 80%. Jordhruksnämnden vill framhålla att redan med
den nuvarande konstruktionen främjas slakt av lätta djur eftersom pristilllägget efter vikt blir högre. Nämnden vill föreslå att den önskade effekten
istället antingen söker uppnås genom information från lantbruksnämnden
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om att det är önskvärt med större utslaktning av ungdjur eller att fler
pristilliiggsgränser införs. l. ex. 28. 30 och 32 kg. För att främja samordning
av slakten och förbättra nämndens kontrollmöjligheter kan högre pristillägg begränsas till att avse djur slaktade vid kontrollslakterier. För byrhslaktade djur skulle endast den lägsta pristilläggsklassen tillämpas.

14. 7 Statens natunårdsverk

Rennäringens ramar bestäms i allt väsentligt av det givna naturliga
underlaget ( betcstillgångcn). Antalet renskötselförctag är redan i dag i
högsta laget för att kunna ge tillfredsstiillande utkomst åt alla. Kommittens
förslag är knappast ägnade att överbrygga denna grundliiggande motsättning.
Den minoritetspolitiska aspekten synes ha fått dominera på bekostnad
av förslag till lösningar av rennäringens strukturella och ekonomiska problem.
Naturvårdsverket saknar i betänkandet en utförligare behandling av
samernas jakt och fiske för husbehov och avsalu. Detta är en allvarlig brist
med tanke på den omfattning dessa verksamheter har inom bl. a. nationalparkerna, där jaktens och fiskets ekonomiska värde för utövaren framhållits från rennäringens företrädare vid diskussioner med naturvårdsvcrket.

14.11 Statens industriverk

Industriverket ansluter sig till kommittens förslag om det statliga prisstödcts användning som styrmedel för att uppnå önskvärda förändringar i
rennäringen. Yerket anser att formen pris stöd efter viktgräns är lämplig att
utveckla.

14.18 Statens veterinärmedicinska anstalt

Utredningen diskuterar tre alternativa utformningar av prisstödct och
fastnar slutligen för alternativ 3 som är ett fäst prisstöd per slaktad ren med
ett förhöjt stöd för djur under en viss slaktviktsgräns. Detta är också SY As
alternativ bl. a. för att man då undviker behovet av en åldersbestämning.
Åldersbestämning på basis av tandömsningen kan alltid. även om den i och
för sig är tämligen säker, ifrågasättas med hänvisning till den biologiska
variationen.
SY A vill också peka på det faktum att renar som behandlas mot parasiter som kalvar !före årsskiftet) lämnar helt kormfria hudar som I 1/2åringar fram till november - december men låter vara osagt vad detta kan
betyda för slaktpriset.
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14.37 Svenska Samernas Riksförbund
Prisstödet har haft och har en viktig uppgift att ekonomiskt likställa
produktion av renkött med annan köttproduktion i norra Sverige och som
medel för att ange produktionsinriktning. Den senare delen av prisstödets
uppgift har inte tidigare utnyttjats.
Det förslag kommitten framlägger om att differentiera prisstödet med
hänsyn till viktgräns skulle på siitt kommitten anger bli ett styrmedel i
förhållande till produktionsinriktningen. SSR tillstyrker detta förslag samtidigt som det får konstateras att angiven viktgräns om 30 kg skulle göra att
den avsedda effekten inte skulle få fullt genomslag. Med hänsyn till viktvariationer över renskötselområdet och till insatser som gjorts inom vissa
samebyar för att redan nu höja medelslaktvikten kan en viktgräns inte
sättas lägre än 32 kg.
Ett differentierat prisstöd bör prövas över ett antal år. Eventuellt behov
av förändringar av stödet liksom bcloppsgränser blir viktiga frågor i de i
annat sammanhang föreslagna förhandlingarna mellan staten och SSR.
SSR förordar allbå ett differentierat prisstöd i enlighet med kommittens
förslag med den ändringen att viktgränsen sätts till 32 kg.
Stiidet till renniiri111-:ens rationalisering enli1-:t rennärin1-:skun1-:örelsen

14.4 Lantbruksstyrelsen
Lantbruksstyrelscn är av flera skäl tveksam till en mer generell höjning
av bidragen för stöd enligt rennäringskungörelsen. Styrelsen vill peka på
att möjligheter till förhöjda bidrag finns redan idag och har även vid skilda
tillfällen kunnat tillämpas.
Vad gäller rendriftslån tillstyrker lantbruksstyrelsen kommittens förslag
att sådant lån skall kunna lämnas även för att täcka behovet av rörelsekapital i samband med främst nyetablering. Däremot har styrelsen den erfarenheten att det inte föreligger behov av generellt förlängda amorteringstider
vid sådana lån. Vid särskilda skäl kan beslut om ändrade villkor för
återbetalning av lånen meddelas även idag. I rendriftsstödet bör kunna
ingå anskaffande av foder, krubbor, säckväv etc. i samband med reninköp.
Däremot bör transportredskap omfattas av redskapsstödet.
Redskapsstödet bör enligt styrelsens mening behållas oförändrat vad
gäller syftet med stödet. Sådant stöd innefattar således inköp av t. ex.
maskiner, skotrar. släpvagnar och liknande transportfordon, radioutrustning m. m., även då investeringarna sker i samband med reninköp.
Lantbruksstyrelsen tillstyrker rennäringskommittens förslag avseende
stöd till tillskottsutfodring och särskilt transportstöd vid slakt i väglöst
land.
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14.ll Statens industriverk
Industriverket anser att förslaget om en mer llexihel inriktning av rationaliseringsstödet är en lämplig ändring av stödformen.
Industriverket delar kommittens tveksamhet till lån med uppskjuten
ränta.

14.17 Sveriges lantbruksuniversitet
Motivet för ekonomiskt stöd till tillskottsutfodring är att vinterbetesresurserna minskat genom samhällsutvecklingen. Här är det i hög grad fråga
om en "samhällsutveckling", som skett till följd av politiska beslut och
statliga myndigheters tillämpning av lagar och förordningar. Det är därför
skäligt att renägarna på något sätt kompenseras för de förluster de lidit och
även framgent kommer att lida.
Det finns relativt goda förutsättningar för att i varje fall delvis kompensera bortfall av betesresurser genom tillskottsutfodring. Utredningen har
fastnat för att stödet skall begränsas till inköp av hö. Det finns flera
alternativa former för tillskottsutfodring. Hö användbart för utfodring av
renar finns inte alltid tillgängligt på marknaden. I sådana fall måste renägarna använda andra fodermedel. För att på bästa sätt och till lägsta
kostnad kunna genomföra tillskottsutfodring bör därför inte stödet begränsas till inköp av hö, utan gälla alla former av tillskottsutfodring och även
avse inköp av utrustning (bl. a. foderkrubbor) för sådan utfodring.

14.18 Statens veterinärmedicinska anstalt
SV A anser att förslaget om tillskottsutfodring är bra men vill erinra om
det förhållandet att hö avsett för renar bör vara av en finstänglig kvalitet
och föreslår därför att lokal produktion av sådant vallhö stimuleras. Den
normala handelskvaliteten är ett grovstängligt timotejhö av vilket renarna
som regel endast förmår tillgodogöra sig en mindre del.

14.20 Länsstyrelsen i Västerbottens län
Enligt länsstyrelsens uppfattning råder sammanfattningsvis ett nära
samband mellan utfodring - tamare renar - mindre djurförluster - rationella slaktuttag - förbättrad hjordsammansättning - mindre stress vid
olika hanteringsmoment - bättre köttkvalitet och därmed förbättrad lönsamhet och framtidsutsikter för rennäringen. Länsstyrelsen anseer därför
att det är hög tid att med olika insatser försöka utveckla renskötseln i den
riktning som utredningen föreslår.
Om naturligt bete helt saknas i vissa situationer krävs ca 3 kg hö per ren
och dag. vilket delvis kan och bör ersättas med speciellt renfoder. Om
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utfodring swrtar från hösten blir renarna vana vid fodret och tvära foderomställnignar med stora förluster kan undvikas i nödsituationer. Höutfodring vintertid skulle också minska behovet av lavskogsbete.

14.37 Svenska Samernas Riksförbund

SSR tillstyrker på de motiv kommitten anger förslagen beträffande rationaliseringsstödet till sameby samt rendrifts- respektive redskapsstödet.
Vad gäller rationaliseringsstödet finner SSR att detta måste kunna utgå
till samtliga samebyar även om sameby har vissa fonderade medel. På sätt
framförs i annat sammanhang skall kostnaderna i form av bidragsdelen
utgå av budgetmedel och inte ur samefondcn.
Föreslaget stöd till tillskottsutfodring tillstyrks med den markeringen att
tillskottsutfodring som sker med annat foder än hö självfallet måste omfattas av stödformen.
Kommitten föreslär som en ny stödform ett särskilt transportstöd för
samebyar med slakt i väglöst land. Detta är en mycket viktig åtgärd för att
dels kompensera samebyar/renägare för transportkostnaderna. dels en ur
samhällets synpunkt sett billigare åtgärd än att bygga ut infrastrukturen
med vägar. Beträffande väg inom Talma sameby måste dock medel tas
fram så att de nu 50 år gamla planerna kan realiseras.
För genomförandet torde det vara tillfyllest att göra viss författningsändring samtidigt som aktuella stödhelopp torde rymmas inom ramen för
redan utgäende transportstöd genom transportrådet.
Gleshy~dsstöd

och beredskapsarbete

14.4 Lantbruksstyrelsen

Lantbruksstyrclsen tillstyrker förslaget att rennäringen jämställs med
annan areell näring i glesbygden och att glesbygdsmedel skall kunna utgå
till verksamheter som ger kompletteringssysselsättning för enskilda medlemmar. Bedömning av frftgan om glesbygdsstöd skall utgå bör ske på
samma sätt som när det gäller prövning av sådant stöd till personer sysselsatta i andra areella näringar.
I likhet med kommitten anser styrelsen att anläggningsinvesteringar som
kommit att erfordras på grund av samhällsutvecklingen skall kunna erhålla
arbetsmarknadsmedel med 100-procentiga bidrag. Lantbruksnämnden
bör kunna stå som sökande medan anläggningarna efter färdigställandet
skall ha vederbörande sameby som huvudman. Lantbruksstyrelsen delar
vidare lantbruksnämndens i Norrbottens län uppfattning att fullt bidrag bör
kunna utgå då andra särskilda skäl föreligger. Nämnden åberopar framför
allt situationen i Karesuando- området.
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14.8 Arbetsmarknadsstyrelsen
Beredskapsarbeten utgör f. n. en viktig del i samernas sysselsättningsoch försörjningssituation. - - - Styrelsen vill här framhålla att heredskapsarbctcn används som en sysselsiittningsstödjande åtgärd och des<;
omfattning sammanhänger i första hand med utvecklingen på arbetsmarknaden. Beredskapsarbeten kan därför inte ses som någon permanent lösning av sysselsättningsproblemen för vissa grupper på arbetsmarknaden. I
renskötselområdena, med vanligen svåra lokala arbetsmarknader, finns
även andra arbetssökande som har ett stort behov av arbetsmarknadspolitiska åtgärder såsom beredskapsarbeten. Beredskapsarbeten bör även
fortsättningsvis användas där de bäst behövs utan nägon permanentning.
Betriiffande utredningens förslag om ändrade statliga bidrag till investeringsarbeten inom rennäringsområdet vill arhetsmarknadsstyrelsen hänvisa till all det för närvarande pågår en översyn inom styrelsen angående
beredskapsarbeten av investcringskaraktär.

14.11 Statens industriverk
Industriverket finner det rimligt att rcnskötselföretag skall kunna åtnjuta
glesbygdsstöd för att i egen regi driva serviceverksamhet åt samebyn
såsom skoterreparationer, höberedning och liknande. Förutsättningen
skall då vara, som kommitten framhåller, att villkoren för glesbygdsstöd
uppfylles. t. ex. varaktig sysselsättning åt bofast befolkning.

14.20 Länsstyrelsen i Västerbottens län
Länsstyrelsen tillstyrker förslaget till utökade möjligheter för glesbygdsstöd och mera generösa regler för bidrag vid beredskapsarbeten vid uppförande av renskötselanläggningar.
Angelägna investeringsohjekt är bl. a. övernattningshagar längs flyttlederna och beteshagar vid slakterierna.
Sedan samebyarna övertagit renskötselanläggningarna i länet har det
framkommit att man på vissa håll inte har ekonomiska resurser att utföra
erforderligt underhåll. Dessa underhållsarbeten kan i regel endast ske
sommartid och lejd arbetskraft måste då anlitas eftersom renarna kräver
tillsyn men finns uppe i högfjället i många fall långt från de aktuella
anläggningarna.
Underhåll och reinvesteringar har därför blivit ett stort dilemma för
samebyarna. De får visserligen avskrivningsobjekt men saknar i många fall
kapital. Det är därför angeläget att tidigare generösa bidragsregler åter
börjar tillämpas så att inte befintliga anläggningar blir obrukbara i förtid
p. g.a. bristande underhåll.
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14.34 Svenska jägareförbundet

Ifråga om bidrag för beredskapsarbete vid uppförande av renskötselanläggningar, ersättningsinvesteringar i hy skiljande stängsel, arhctshagar,
fältslakterier m. m. vill Svenska jägareförbundet betona - - - de olägenheter som befintliga renstängsel på många håll nu ger upphov till.
Vid all bidragsgivning. som innebär uppsättning av renstängsel. bör
denna hli föremål för en restriktiv prövning heträffande nyttan och utförandet av stängselåtgärden. Vidare bör med hänsyn till de olägenheter som
följer av utformningen av dagens renstängsel särskilda normer utarbetas
både beträffande dessas utseende och konstruktion samt anbringande i
markerna.

14.37 Svenska Samernas Riksförbund

SSR finner i likhet med rennäringskommitten att rättviseskäl talar för att
rennäringen skall jämställas med andra areella näringar i glesbygden och
att det därför skall kunna utgå glesbygdsstöd. SSR tillstyrker rennäringskommitten~ förslag.
I fråga om beredskapsarbeten finner SSR att lantbruksnämnden av praktiska skäl även fortsättningsvis skall kunna stå som sökande i första hand
när det gäller anläggningar som uppförs för att mildra intrånget i rennäringen p. g. a. olika exploateringar.
I fråga om andra anläggningar finner SSR att sameby skall stå som
sökande och att hidrag skall kunna utgå på liknande villkor som gäller för
kommun: detta beroende på både samebyns likhet med kommun och
behovet av att arbeten kommer till utförande.

15 SOCIALA TRYGGHETSFRÅGOR
Trygghetspaket .fiJr renskötare

15. 1 Riksförsäkringsverket

Trygghetsförsäkringen vid arbetsskada ger ett skydd till den skadade
enligt skadeståndsrättsliga principer utan att det behöver visas att någon är
skadeståndsskyldig. Ersättning utges för sveda och värk. lyte och men
samt olägenheter i övrigt. Försäkringen täcker även utgifter som uppstått
p. g.a. skadan. förlorad arbetsinkomst m. m.
Vid arbetsskada föreligger samma rätt till ersättning från sjukförsäkringen som vid annan sjukdom under en tid av 90 dagar efter det att skadan
inträffade. Detta inenbär att anmälda skador med kortare sjukskrivningsperioder än 90 dagar i regel inte prövas av försäkringskassan. I de fall den
försäkrade har ersättningsanspråk eller i övrigt fått bestående besvär genom sin skada skall dock prövning alltid ske.
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för att underlätta arbctsmarknadsförsäkringars IAMF) hantering av
trygghetsförsäkringcn har ett samarhete mellan försäkringskassorna och
AMF utvecklats. Kopia av va1:je beslut som förs~ikringskassan fattar. utom
för personer med statlig anställning. jitmte kopia av läbrutlåtandc och
annan utredning som legat till grund för beslutet skall enligt en siirskild
kungörelse (RFFS 1979: 20) tillstiillas AMF. Dessa handlingar ligger till
grund för AMF:s heslut. I ställningstagandet till om arbetsskada föreligger
följer AMF försäkringskassans beslut. I fall med anmäld skada. för vilka
försäkringskassan inte fattar beslut. avgörs arbetsskadefrågan av AMF.
Riksförsäkringsverkets kungörelse om tillhandahållande av uppgifter till
AMF äger. som ovan nämnts, giltighet för samtliga med anmäld arbetsskada. utom statligt anställda. Detta innebär att kungörelsen redan nu äger
giltighet för de renskötande samerna. Det behövs därför inte någon särskild fögärd från riksförsäkringsverkets eller försäkringskassornas sida.
utöver vad som gjorts redan tidigare, för att trygghc:tspaketet skall kunna
införas.

15.4 Lantbruksstyrelsen
Lantbruksstyrelsen har ingen erinran mot förslaget.

15.20 Länsstyrelsen i Västerbottens län
Länsstyrelsen anser det angeläget att föreslaget försäkringsskydd för
renskötande samer införes genom ett trygghctspaket i likhet med vad som
gäller för jordbrukare och yrkesfiskare.

15.37 Svenska Samernas Riksförbund
Rennäringskommitten redovisar utförligt för de sociala trygghetsfrågorna och SSR får med instämmande hänvisa till detta. Kommittens förslag till lösningar av de sociala trygghetsfrågorna för den renskötande
befolkningen är bland de viktigaste förslag kommitten framlägger.
SSR finner att det är en grundläggande rätt visefråga att den renskötande
befolkningen får en social trygghet som av befolkningen i övrigt upplevs
som självklar, men som i dag inte gäller för den renskötande befolkningen.
Det här anförda gäller kommittens förslag beträffande trygghetspaketet
och införandet av en arbetslöshetsförsäkring och innefattar även vad som
anges beträffande företagshälsovård och införandet av ett avbytarsystem.
Med hänvisning till vad kommitten anför tillstyrker SSR förslagen.
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KATASTROFSKADESKYDDET

16.4 Lanthruksstyrelsen

Lantbruksstyrelsen har ingen erinran mot förslaget.

16.37 Svenska Samernas Riksförbund

Katastrofskadeskyddct fyller en mycket viktig funktion för rennäringen
b<lde i fråga om möjligheter till förehyggande åtgärder och till ersättning
vid inträffade katastrofer.
Beträffande nu gällande regelsystem torde detta kunna tillämpas även
fortsättningsvis samtidigt som SSR får erinra om det stötande i de fall en
konstaterad verklig förlust överstiger den schablonmässigt beräknade förlusten.
Den begränsning av tillämpningsområdet att omfatta endast företag med
minst 20 vuxna renar kan SSR ansluta sig till varvid då måste gälla att det
är familjens/företagets samlade renantal som skall vara avgörande för
beräkningen och hänsyn tas till ägarens totala situation.
Rennäringskommitten föreslår en uppjustering av det årliga anslaget till
500000 kr. med hänsyn till penningvärdesförändringen. En ytterligare
grund för en uppjustering är att detta skulle möjliggöra vidgade ramar för
lantbruksnämnden att snabbt kunna sätta in förebyggande åtgärder vid
befarat katastrofläge till följd av försämrad betessituation.

16.43 Saminuorra

Saminuorra motsätter sig utredningens förslag att ersättning för förolyckade renar endast utgår till företag med minst 20 vuxna renar. Enligt
Saminuorra skulle detta kunna drabba manga unga renskötselföretag. Saminuorra är av den ståndpunkten att den nu gällande ordningen ska gälla
fortsättningsvis, dvs. att katastrofskadeskyddet omfattar samtliga i samebyn registrerade renar.
I övrigt instämmer Saminuorra i utredningens förslag.

25 SAMRÅDS- OCH FÖRHANDLINGSFORMER MELLAN
RENNÄRINGEN OCH STATEN
25.4 Lantbruksstyrelsen

Lantbruksstyrelsen tillstyrker förslaget om årliga överläggningar mellan
staten och rennäringen om olika frågor. Härvid bör man från början inrikta
sig mer på diskussioner kring specifika. konkreta frågeställningar än att
försöka bygga upp en förhandlingsapparat jämbördig med den som är
knuten till det norska reindriftsavtalet.
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Primärt ser således lantbruksstyrclsen det angeläget att i organiserade
former åstadkomma årliga överl~iggningar i pincipiella och angelägna frågor. En sådan ordning bör också kunna n:dul'.era förekomsten av olika
utredningar på rennäringsområden. som under långa tider varit en belastning för näringen - stora resurser har fått avsiittas och lite har hiint.

25.S Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen är beredd att delta i arbetet vad gäller frågor av främst
skogspolitisk natur.

25.6 Statens jordbruksnämnd
Spörsmålet om samråds- och förhandlingsformer mellan rennanngen
och staten bör enligt jordbruksdnämndcn delas upp i två delfrågor. För det
första de frågor som har med prisstöd och medel for rationaliseringsåtgärder att göra och för det andra frågor som bt:rör andra problt:momriidcn
t. ex. sociala förhållanden, produktionsförhållanden etc. När det gäller
jordbruket och fisket företräder jordbruksnämnden staten i överläggningar
som berör prisstödsfrågor. Andra för nämnda näringar viktiga frågor handhas av de myndigheter som enligt sina instruktioner har alt bevaka dessa
frågor. Sociala förhållanden etc. inom jordbruket och fisket behandlas
således av vare sig jordbruksnämnden eller lantbruksstyrelsen. Det skulle
vara en omöjlig konstruktion att jordbruksnämnden skulle företräda staten
i frågor som ligger inom andra myndigheters kompetensområde. Nämnden
har också svårt att föreställa sig överläggningar i frågor som inte främst
berör rent ekonomiska stödfrågor. Oklart är dessutom vilken ställning som
den permanenta interdepartementala arbetsgruppen för samefrågor skulle
få om överläggningarna årligen skulle ske i snart sagt alla frågor som berör
rennäringen med jordbruksnämnden som företrädare för staten.
Jordbruksnämnden kan dock tänka sig överläggningar med rennäringen i
frågor som är klart avgränsade och definierade. Exempelvis kan prisstödets närmare utformning bli föremål för överläggningar liksom rationaliseringsstödets inriktning. Meningsfulla överläggningar förutsätter dock att
den myndighet som företräder staten får klara ekonomiska ramar för de
stödformer som skall bli föremål för överläggningar. Finansieringsfrågan
torde behöva utredas ytterligare eftersom kostnaden för de olika stöden
åtminstone nominellt kan bedömas öka från år till år. Under ovan redovisade förutsättningar finner jordbruksnämnden att överläggningar kan bli
meningsfulla. Med hänsyn till det starka samband som finns mellan prisoch marknadsstöd å ena sidan och rationaliseringsstöd i't den andra förordar nämnden att, om sådana överläggningar med rennäringen anses önskvärda, jordbruksnämnden och lantbruksstyrelsen ges i uppdrag att gemensamt företräda staten vid sådana överläggningar.
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25.IO Statens planwrk
St1vilt planverket kan bedöma kommer verket normalt inte att beröras
av föreslagna överläggningar.

25.12 Domänverket
Förslagen tillstyrkes. Domänverket föreslår dock a\\ verket repn:scnteras vid samråd och förhandlingar där dess verksamhet berörs.

25.37 Svenska Samernas Riksförbund

I resolution A beslutad av samernas landsmöte 1984 konstateras att "Det
långsiktigt viktigaste förslaget är härvid att överläggningar mellan staten
och SSR etableras i organiserade former och at\ det inriktas på a\\ uppnå
konkreta resultat utifrån en helhetssyn på samerna och de samiska niiringarmt.
Beträffande de närmare formerna för dessa överläggningar finner SSR
de av kommitten angivna riktningslinjerna tillräckliga i dagsläget. Det
väsentliga iir att en fast förhandlingsordning kommer till stånd.
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Register
Sid.
I ()vcrsikt
A. Jordbruksdepartementet m. m.
15
15
16
16

Jordhruksdepartementet. .f("ir.l'lag.Hmslag

2 Lanthruksråd,fiir.1'/agsanslag
3 Kommittcer m. m .. resen·atio11.H111slag
4 Extra utgifter. reserl'l1tio11.rn11slai,:

19083000
4 198000
3 000000
500000
267811)00

8. Jordbrukets rationalisering m. m.
17
20
21
21
D
26

'27
28
29
29
30

Lantbruksstyrclsen. fiirsla1rw11.1/a;:
2 Lantbruksnämnderna, fiirsla;:.l'ans/ag
3 Bidrag till jordbrukets rationalisering, m. m.,
Firs/ag.1·a11.\'/ag
4 Markförvärv för jordbrukets rationalisering,
resen·ationsanslag
5 Täckande av förluster på grund av statlig kreditgaranti,
.fi'irs/agsanslag
6 Bidrag till triidgardsnäringcns rationalisering. m. m ..
fi.•rslagsansla.i?
7 Främjande av trädgårdsnäringcn. resen·ation.1·a11.1/ai:
8 Stöd till innehavare av fjällagenheter m. m.,
re sen-ationsafl.llag
9 Främjande av husdjursaveln m. m .. re.H'n•ationsan.l'lai:
10 Särskilt stöd åt biskötsel m:h växtodling.
resen·ationsanslai:
11 Främjande av rennäringen, rcsen·atiu11sanslai:

38088000
*:!12 781000
*50000000
I 000
20000000
7000000
900000
1300000
510000
215000
4890000
335685000

C. Jordbruksprisreglering

36
37
38
38
41
42
43
43

I Statens jordbruksnämnd. ji"irslagsans/ag
2 Lantbruksekonomiska samarbetsnämndcn.fiir.1/a.11.l'tl/l.l'/ag
3 Prisreglcrande åtgärder på jordbrukets område.
fi.ir.1'/agsanslaR
4 Inköp av livsmedel m. m. för beredskapslagring.
re.1·ervati11nsanslag
5 Kostnader för beredskapslagring av livsmedel m. m.,
.förslagsa11s/ag
6 Pris stöd till jordbruket i norra Sverige, fiirslag.rnnslag
7 Bidrag till permanent skördeskadeskydd
8 Administration av permanent skördeskadeskydd m. m ..
fclrslagsa11.l'iaR

27 220000
2 507000
• 2 968 000 000
46379000
211808000
*330000000
*I 000
*23898000
3609813000

D. Skogsbruk

44
45
47
47
48
49
52
53

Skogsstyrelsen . .fi"irs/ag.rnn.l'lag
2 Skogsvårdsstyrelserna, fiirs/agsan.1'/ag
3 Skogsvårdsstyrelserna: Myndighctsuppgifter,
fiirslagsan.l'lag
4 Skogsvårdsstyrelserna: Frö- och plantverksamhet.
fi)rsla1-1.rn11slag
5 Skogsvårc.l.sstyrelscrna: Investeringar. rc.l'<'n'ation.l'an.1'/ag
6 Bidrag till skogsvård m. m . .förslagsanslag
7 Stöd till byggande av skogs vägar, fiirs/agsanslag
8 Främjande av skogsvård m. m .. reserrntionsanslag

30 567 000
I 000
138 370000
I 000
65 000000
320000000
50000000
10000000
613939000

* Beräknat helopp.

Prop. 1984/85: IOO

Bilaga 11

Jordbruksdepartementet

150

E. Fiske
54
54
54
54
56
56
57

_'i8
59
59
59

I Fiskeristyrelsen. _fi"irslags1111s/ag

:! Statens lokala fiskeriadministration, _(iirs/ag_1·t111slt1i:
3 Främjande av fiskeriniiringen, J'l'Jt•n·arion.l'lln.1·/111-:
4 Bidrag till fiske hamnar m. m .. fiir.1/agsa11slai:

5 Isbrytarhjälp åt fiskarbefolkningen, _fi";rslai:.1t111siag
(> Bidrag till fiskets rationalisering m. m .. _fiirs/ag.1·1msla,::
..,I Lån till fiskerinäringen. rc.1rn·11tio11.Hm.1/11g
8 T~ickande av förluster vid statlig kreditgaranti till fiske,
fiirslar;.rn11slt1g
9 Ersättning till strandägare för mistad fiskerätt m. m ..
.frirsla,::sanslai;
10 Pri-;reglcrande atgärder på fiskets område, filr.1/ai:.rnnslai:
Il Bidrag till fiskevård m. m .. r1•scn·atii>n.l'llnslag

•2h 346000
'15 722 000
•2 172000
4657000
I 000
9000000
3.~ 000000
I 000

*I 000
*I 000
•5 170000

98071000
F. Service och kontroll
60
61

h2
M
M
64
66
66
67
68
70
70
71
71
72
7~

I Statcfö livsmedclsverk,/ilr.1/ai:.1a11s/ag

2 Täckande av vissa kostnader för köttbesiktning m. m ..
.förs/agsanslag
3 Statens veterinärmedicinska anstalt: Uppdragsvcrksamhet . .fi'irs/agsans/ag
4 Bidrag till statens veterinärmedicinska anstalt.
rcsen•arionsanslag
5 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar. m. m ..
f('irs/agsans/ag
6 Statens utsädeskontroll: Uppdragsverksamhct,
_/{'irs/a)!.1·a11sla!!
7 Bidrag till statens utsiideskontroll, rcserrntion.rnnslt1g
8 Bekämpande av växtsjukdomar..fiirs/llg.rnnsfog
9 Lantbrukskemisk laboratorieverksamhet,
rc.1·en·ati<111san.1·/ag
10 Statens maskinprovningar: Lippdragsverksamhet,
fiir.1/a,::sansla1:
11 Bidrag till statens maskinprovningar. re.1·en·arionsans/llg
12 Statens växtsortnämnd,_fi'irs/agsan.1/a,::
D Lantbruksstyrelsen, djuren~ hälso- och sjukvård:
U ppdragsverksamhet. fön·lai:sunslag
14 Bidrag till djurens hälso- och sjukvård. l't'.\a1·ation.wnslag
15 Bidrag till avlägset boende djurägare för veterinärvård,
för.1·/agsanslag
16 Bidrag till djurskyddsfriimjande åtgärder.
rescn·arion.1·anslt1,::

57913000
I 000
I 000
46998000
5000000
I 000

2000000
250000
6992000
I 000
4995 000
301000
*I 000
•40470000
1810000
2418000

169152000
G. llthildning och forskning
74
78

Sveriges lantbruksuniversitet. re.l'l'/'\'fllions11nsla11
2 Lokalkostnader m. m. vid Sveriges lanthruksuniversitet,
fi_irs/ag.rnnslag

79

3 Byggnadsarbeten vid Sveriges lantbruksuniversitet m. m ..
rt'.1· erva 1ions11ns11111
4 Inredning och utrustning av lokaler vid Sveriges
lantbruksuniversitet m. m .. rcscn·ation.rnnslag
5 Skogs- och jordbrukets forskningsråd. rcsen·arion.1·w1slag
6 Stöd till kollektiv forskning. res1•1Tatio11.w11sla[i
7 Bidrag till växtförädling. re.1·t·1Tatio11st111s/ag
8 Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien._for.1/ag.rnns/ag

81
89
89
91
91

380 854 000
191472000
14800000
29 900000
58613 000
20400000
26500000
602 000

723141000

* Beräknat bdopp.
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Il. Miljö\·ård
93
93
94
95
96
97

Statens naturvårdsvcrk. fiir.11il1tsanslm:

2 Kom:essionsniimndt:n fÖr milji\skyd<l. /iirs/agsanslag

I()()

3 Miljöv{ir<lsinformation, reserl'lllionsanslag
4 Mark for naturvilrd. reserl'lllion.rnnslag
Var<l av naturreservat m. m .. rcscn"11ionsa11slai:
6 Miljövårdsforskning. re.1«·n·a1ionsa11s/ag
..
7 Undersökningar <Il' hälso- och miljöfarliga vuror.

100

8 Övervakning av miljöfiiriindringar, m. m ..

"100776000
X63X 000
3 500000
40000 Oll(l
32200000
63 600000
*4 500000

rcsen·ari1111.rnns/11g
rescr\'ation.11111slai:

101
102
102
103

9
10
11
12

103

13 Statens strålskyddsinstitut: Upp<lragsverksamhct .

105

14 Bidrag till statens strålskyddsinstitut, rc.H·n·acionsan.1/ag

Åtgärder mot fors'urningen. rc.H·n·111io11.rn11.1/ag
Bidrag till Förenta Nationernas miljiifon<l.,fors/ag.1a11.11ag
Restaurering av Hornborga~ön, rt'sen·a1ion.1·anslag
Toxikologisk informationsservicc. m. m ..

27000000
'85000000
166h0000
4 500000

*5 650000

re sen·acionsanslag
.fiir.1/11g.1a11.1·/ag

I 000
19986000
412011000

I. Idrott, rekreation och turism

106
109

205 500000

Stöd till idrotten. rl'.1·1•n•acio11.1·11nslai:

2 Stöd till turism och rekreation.

rese;·1·111ionsans/11g

75800000
2111300000

J. Di\'erse
113

Bidrag till vissa internationella organisationer m. m ..
38464000

Jun-/af.!sans/111-1

114

2 Ersättningar for vissa besiktningar och syneförrättningar,

114

3 Ersättning för vissa skador förorsakade av vilt. m. m.

5000

j('jrs/ag.1w1slag
f<>rsill1-1.rnns/11g

6220000
446119000

Totalt för jordbruksdepartementet
116
121

6314582 000

L'nderbilaga I I.I
L'n<lcrbilaga I 1.2

* Beräknat belopp.

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1984

Bilaga 12 till budgetpropositionen 1985

Prop. 1984/85: 100
Bilaga 12

Arbetsmarknadsdepartementet
ÖVERSIKT
Till arbetsmarknadsdepartementet hör frågor om arbetsmarknad, arbetsliv, invandring och svenskt medborgarskap samt jämställdhet mellan
kvinnor och män.
Den ekonomiska politiken och sysselsättningen

De senaste årens ekonomiska politik har åstadkommit god tillväxt, stigande sysselsättning och förbättrat Sveriges läge gentemot omvärlden.
Kapacitetsutnyttjandet i industrin ligger nu på samma toppnivå som under
år 1980. Även om tillväxten kommer att dämpas något under det närmaste
året finns goda förutsättningar för en fortsatt positiv sysselsättningsutveckling under år 1985.
Utvecklingen på arbetsmarknaden kräver en hög arbetsmarknadspolitisk beredskap för att arbetslösheten skall kunna hållas på en låg nivå.
Ambitionen på längre sikt är att komma till rätta med de obalanser som
fortfarande präglar den svenska ekonomin och orsakar arbetslöshet.
Budgetförslagets huvudsakliga inriktning

Årets budgetförslag har utarbetats med hänsyn till kravet på återhållsamhet med statens utgifter. Som huvudprincip har gällt att nödvändiga
utgiftsökningar för högprioriterade ändamål har tillgodosetts genom motsvarande besparingar inom andra områden. Myndighetsanslag och motsvarande anslag har i regel pris- och löneomräknats och därefter minskats
med 2 % enligt det s. k. huvudförslaget. I de fall undantag medgivits har
detta finansierats genom neddragning på andra anslag av likartad karaktär.
För arbetsmarknadsverket föreslås en långsiktig plan för omprioriteringar
och besparingar.
Arbetslinjen i arbetsmarknadspolitiken och en fortsatt satsning på platsförmedlingen skall främja effektiviteten i verksamheten och minska behovet av mer resurskrävande sysselsättningsskapande åtgärder och kontant
stöd. De arbetslöshetsgrupper som behöver särskilda insatser är framför
allt långtidsarbetslösa och ungdomar.
På arbetsmarknads- och arbetslivsområdena läggs organisatoriska och
Riksdagen 1984185. 1 sam/. Nr 100. Bilaga 12

Prop. 1984/85: 100

Bilaga 12

Arbetsmarknadsdepartementet

2

anslagstekniska förslag fram för att underlätta planering och genomförande
av verksamheterna.
Utgifterna inom arbetsmarknadsdepartementets område beräknas under
budgetåret 1985/86 komma att minska med 525.3 milj. kr.

Arbetsmarknad
Efterfrågan på arbetskraft har under år 1984 ökat betydligt jämfört med
föregående år. Särskilt markant har ökningen varit inom industrin. Antalet
lediganmälda platser till arbetsförmedlingen är nu ungefär lika stort som
under uppsvinget åren 1979-1980.
I takt med den stigande efterfrågan på arbetskraft har sysselsättningen
ökat särskilt under tredje kvartalet 1984. Kvinnorna svarar för ca två
tredjedelar av ökningen.
De åtgärder som regeringen vidtog hösten 1982 och under år 1983 dämpade ökningen av arbetslösheten och vände utvecklingen. De nya arbetsmarknadspolitiska åtgärder som infördes i januari 1984 har ytterligare
stärkt denna utveckling. Rekryteringsstödet för långtidsarbetslösa och
ungdomar samt ungdomslagen har fått en betydande effekt och gjort det
möjligt att begränsa beredskapsarbetenas omfattning. Under år 1984 har
arbetslösheten varit lägre än året före. Under det tredje kvartalet 1984
uppgick antalet arbetslösa till 3 ,3 % av arbetskraften. vilket innebär 23 000
färre arbetslösa än under motsvarande period år 1983.
Under förutsättning att inflationen under år 1985 kan begränsas så att
Sverige bibehåller ett relativt sett lägre kostnadsläge än omvärlden finns
goda förutsättningar för en fortsatt positiv sysselsättningsutveckling under
nästa år.
Fortsatta ansträngningar måste göras för att utnyttja konjunkturläget till
att ytterligare minska arbetslösheten. På längre sikt måste de strukturella
obalanserna i ekonomin rättas till för att det skall vara möjligt att begränsa
de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna.
Den p\atsförmedlande verksamheten som är av grundläggande betydelse
för arbctsmarknadspolitiken prioriteras. ADB-systemet inom platsförmedlingen föreslås bli utbyggt med 272 terminaler under budgetåret 1985/86.
Medel till arbetsmarknadsverkets förvaltningskostnader föreslås genom
omprioriteringar bli anvisade utöver det s. k. huvudförslaget. I stället för
att det i fortsättningen varje år ställs ett generellt rationaliseringskrav
föreslås att arbetsmarknadsverket inkl. arbetsmarknadsinstituten ges möj·
lighet att hantera omprioriteringar och rationaliseringar i ett längre tidsperspektiv, t. o. m. budgetåret 1989/90. Detta bör underlätta planeringen av
den framtida verksamheten.
Åtgärder för långtidsarbetslösa prioriteras. Därför bör medel anvisas till
4,5 milj. sysselsättningsdagar för rekryteringsstöd hos näringslivet och
kommunerna. Den kommunala delen av stödet skall även fortsättningsvis
endast avse långtidsarbetslösa. Även stödet till näringslivet skall i huvud-
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sak riktas till denna kategori arbetslösa. Volymen beredskapsarbeten beräknas till 4 milj. sysselsättningsdagar. En neddragning föreslås ske av
statsbidragsnivåerna vilket leder till en betydande utgiftsminskning för
staten.
Ungdomslagen har visat sig vara en både nödvändig och riktig åtgärd för
att stärka arbetslinjen i arbetsmarknadspolitiken. Ett antal förändringar
föreslås för att öka utslussningen ur ungdomslagen. Tiden i ungdomslag
förlängs med i genomsnitt två timmar per vecka. Särskilda "jobbsökarklubbar" avses därvid inrättas med obligatoriskt deltagande.
Aven med en kraftfull satsning på arbetslinjen kommer utgifterna för
kontantersättning vid arbetslöshet att bli omfattande. Pris- och löneutvecklingen motiverar att ersättningsnivån inom arbetslöshetförsäkringen
höjs. En höjning föreslås till 315 kr. som högsta dagpenning i arbetslöshetsförsäkringen.

ArbetslivsfråRor
Återhållsamheten med statens utgifter gör att de fastlagda utvecklingsmålen för arbetsmiljöarbetet måste uppnås genom effektivare och intensivare insatser inom ramen för redan tilldelade ekonomiska resurser. Som
ett led i detta föreslås en sammanläggning av anslagen till arbetarskyddsstyrelsen och yrkesinspektionen med utgångspunkt i huvudförslaget. Yrkesinspektionen bör dock genom omprioriteringar få medel återförda för
att tillsynsverksamheten skall kunna fortgå i oförändrad omfattning. Viss
medelsförstärkning behöver ske till ADB- investeringar och vetenskaplig
apparatur.
De sysselsättningsskapande åtgärderna har särskilt stor betydelse för de
handikappades möjligheter att få arbete. Arbetsmarknadsstyrelsen bör ges
möjlighet att i särskilda fall bevilja högre bidrag till arbetstekniska hjälpmedel och särskilda anordningar på arbetsplatsen. Statsbidraget för bidrag till
motorfordon åt handikappade bör höjas liksom inkomstgränsen för bidraget.
Mer än 60000 människor har nu förvärvsarbete inom Samhällsföretagsgruppen eller anställningar med lönebidrag på den öppna arbetsmarknaden. Det statsfinansiella läget gör det nödvändigt att ytterligare begränsa
behovet av statsbidrag till Samhällsföretag. För budgetåret 1985/86 föreslås därför ett driftbidrag som motsvarar 120% av lönesumman för de
anvisade anställda. Antalet bidragsberättigade arbetstimmar föreslås bli
oförändrat 30 milj. En ny form av skyddat arbete hos offentliga arbetsgivare inrättas för socialmedicinskt handikappade i enlighet med riksdagens
beslut.
Insatserna vid arbetsmarknadsinstituten har visat sig ge god effekt och
leder i stor utsträckning till att de sökande kan få arbete eller börja
utbildning som kan väntas leda till arbete. Mot den bakgrunden bör arbets-
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marknadsinstituten genom omprioriteringar undantas från tillämpningen
av huvudförslaget. De effektivitetsvinster som uppnås i verksamheten bör
i stället komma de sökande till godo.
På det arbetsrättsliga området fortsätter genomgången av olika frågeställningar. Av särskilt intresse är den rättsutveckling som sker genom
kollektivavtalet.

Invandring och srenskt medborgarskap
Riksdagen beslutade våren 1984 att de grundläggande principerna för vår
nuvarande invandrings- och flyktingpolitik skall ligga fast. Tyngdpunkten i
flyktingpolitiken bör även framdeles ligga på bidrag från det svenska
biståndsanslaget till fattiga länder som har fått ta emot många flyktingar.
Regeringen avser att under våren 1985 förelägga riksdagen en skrivelse i
vilken den samlade svenska flyktingpolitiken redovisas.
Ett nytt system för att ta emot asylsökande och flyktingar träder i kraft
den I januari 1985. Det statliga ansvaret för mottagande av flyktingar förs
då över från arbetsmarknadsstyrelsen till statens invandrarverk.
Under år 1984 har antalet asylsökande ökat, vilket har ställt ökade krav
på mottagnings- och utredningsresurser. Särskilda åtgärder har därför
under innevarande budgetår vidtagits för att förhindra en förlängning av
handläggningstiderna i asylärenden. För budgetåret 1985/86 föreslås att
statens invandrarverk beviljas undantag från huvudförslaget i fråga om
resurser för handläggning av tillståndsärenden. Vidare föreslås att de särskilda lönemedel som anvisat~ verket under de senaste fyra budgetåren
permanentas. Verket kommer därigenom att förstärkas med ytterligare tre
tjänster.
Regeringen avser att under våren 1985 förelägga riksdagen en proposition om invandrarpolitiken.
Riksdagen har nyligen fattat beslut med anledning av regeringens proposition om svenskundervisning för vuxna invandrare. Ett nytt system med
ett ökat statligt och kommunalt ansvar för denna verksamhet träder i kraft
den I juli 1986.

Jämställdhet mellan kvinnor och män
Den svenska arbetsmarknaden kännetecknas av att kvinnor och män är
ojämnt fördelade mellan yrken och näringsgrenar och att kvinnornas arbetstid är betydligt kortare än männens. För att stärka kvinnornas ställning
behöver särskilda åtgärder vidtas för att bl. a. bryta den könsuppdelade
arbetsmarknaden och motverka det könsbundna yrkesvalet.
Under budgetåret 1983/84 genomfördes en kampanj för att främja rekryteringen av kvinnor till industrin. De hittillsvarande erfarenheterna från
rekryterings- och vidareutbildningsåtgärderna är överlag positiva och pro-
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jekten har inneburit en förstärkning av det mer långsiktiga arbetet för
jämställdhet på arbetsmarknaden. Under våren 1985 kommer en proposition om kvinnornas ställning på arbetsmarknaden att föreläggas riksdagen.
Den arbetsgrupp om mannens roll i jämställdhetsarbetet som tillsattes
hösten 1983 kommer i februari 1985 att presentera ett ideprogram med
syfte att påskynda en utveckling mot jämställda relationer mellan kvinnor
och män.

Sammanställnint;
Anslagsförändringarna inom arbetsmarknadsdepartementets verksamhetsområde i förhållande till motsvarande anslag på statsbudgeten för
budgetåret 1984/85 framgår av följande sammanställning (milj. kr.)

A. Arbetsmarknadsdepartementet m.m.
B. Arbetsmarknad m.m.
c. Arbetslivsfrågor
D. Invandring m. m.
Totalt för arbetsmarknadsdepartementet

Statsbudget

Förslag

1984/85

1985/86

62,8
12 004,7
5 810,l
496,3

65,3
10 604,4
6 598,2
580,7

18 373,9

17 848.6

Förändring

+

+
+

2,5
1 400,3
788,l
84,4
525,3
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Utdrag

ARBETSMARKNADSDEPARTEMENTET PROTOKOLL
vid regeringssammanträde
1984-12-20
Föredragande:
statsrådet Leijon såvitt avser frågor rörande Arbetsmarknadsdepartementet m. m. (littera A, punkterna 1-5), Arbetsmarknad m. m. (littera B) och
Arbetslivsfrågor (littera C);
statsrådet Gradin såvitt avser frågor rörande Arbetsmarknadsdepartementet m. m. (littera A, punkten 6), Jämställdhet mellan kvinnor och män
samt Invandring m. m. Oittera D).

Anmälan till statsbudgeten för budgetåret 1985/86 såvitt avser arbetsmarknadsdepartementets verksamhetsområde.

Tionde huvudtiteln

ARBETSMARKNAD
Utvecklingen på arbetsmarknaden år 1984
Konjunkturen

Den ekonomiska politiken de senaste åren har givit gynnsamma resultat
i en rad avseenden. Utvecklingen i Sverige har under år 1984 kännetecknats av god tillväxt, en förbättrad balans gentemot omvärlden och en
successivt stigande sysselsättning. De främsta drivkrafterna bakom tillväxten har varit en ökning av exporten och investeringsverksamheten i
närings Iivet.
Ökningen av produktionsnivån har medfört ett högre kapacitetsutnyttjande inom industrin. Den andel av företagen som fullt utnyttjade produktions- och anläggningskapaciteten uppgick i september 1984 till 50%. Detta
är i nivå med den andel som noterades i juni 1980. För verkstadsindustrins
del var kapacitetsutnyttjandet högre än under den förra högkonjunkturen.
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Utsikterna för år 1985 inom den industrialiserade världen tyder på en
dämpad tillväxttakt jämfört med år 1984. Den inhemska efterfrågan kan
dock väntas stiga något snabbare än under år 1984. Det är emellertid svårt
att bedöma när kultnen i den nuvarande konjunkturfasen nås, och när
effekterna på arbetsmarknaden uppstår.
Inriktningen av den ekonomiska politiken ger emellertid förutsättningar
för en fortsatt förbättring av arbetsmarknadsläget under år 1985. Den
bedömningen förutsätter emellertid i sin tur att det inte sker några drastiska och oförutsedda förändringar i den internationella ekonomiska utvecklingen och att pris- och kostnadsutvecklingen i relation till utlandet inte
åter försämras.

Arbetsmarknaden
Arbetskraftsefterfrågan, uttryckt som antalet lediganmälda platser, har
ökat betydligt jämfört med föregående år. Särskilt stor har ökningen varit
inom industrin. Antalet sysselsatta, inkl. de personer som sysselsattes
genom arbetsmarknadspolitiska åtgärder, ökade enligt arbetskraftsundersökningarna (AKU) under de första elva månaderna 1984 med i genomsnitt
drygt 30000 jämfört med motsvarande period året före 1• Inom industrin
1
Arbetskraftsundersökningen i juni 1984 genomfördes något tidigare än i juni 1983.
Detta medförde att skolloven inte hann börja i samma utsträckning som år 1983. År
1984 registrerades således färre feriearbetande skolungdomar än år 1983. En mindre
justering har därför gjorts av AKU-siffroma för juni månad 1984, vilket medför att
de här redovisade medelvärdena avviker något från de av statistiska centralbyrån
publicerade uppgifterna.
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uppgick ökningen till ca 13 000 personer. Arbetslösheten har samtidigt
minskat. Under första och andra kvartalen 1984 uppgick skillnaden gentemot år 1983 till ca 6000 resp. ca 12000 personer. Under hösten har
minskningen fortsatt och antalet arbetslösa var under månaderna julinovcmber 1984 ca 20000 färre än under motsvarande period föregående år.

Efterfrågan på arbetskraft

Under de första elva månaderna 1984 anmäldes inte mindre än 590000
lediga platser till arbetsförmedlingen. Det är en ökning med 120 000 platser
eller ca 25 % mer än motsvarande period året före. Den ökade aktiviteten
inom industrin, vilken jag tidigare har berört, återspeglas tydligt i platsstatistiken. Under perioden anmäldes ca 90000 industriplatser, vilket är 85 %
fler än under samma tid året före.
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För en mycket stor del av de lediga platserna ställs krav på utbildning
eller erfarenhet. Det gäller nu ca 75 % av platserna mot ca 45 % under
uppgången åren 1979 och 1980. De ökade kraven hänger sannolikt samman
med den tekniska utvecklingen i allmänhet men också med att rekrytcringsbehoven främst finns hos de tekniskt avancerade företagen inom
verkstadsindustrin.
Trots den växande efterfrågan på personal har inte vakanstiderna ökat
nämnvärt, vilket har varit fallet under tidigare konjunkturuppgångar. Vakanstiderna är f. ö. nu betydligt kortare än vid tidigare konjunkturuppgångar. För de lediga platserna inom industrin ökade de t. ex. från fem till åtta
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veckor mellan åren 1972 och 1974 och från fyra till sex veckor mellan åren
1978 och 1980. Sedan år 1982 har vakanstiderna legat på ca två veckor.
Rekryteringen till industrin går således snabbare än tidigare. En bidragande orsak till detta är sannolikt de intensifierade förmedlingsåtgärder som
arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) har vidtagit. En annan orsak kan vara en
förändrad inställning till industriarbete. vilket den s. k. industrikampanj
som regeringen initierade år 1983 också syftade till. Flaskhalsutbildningen
och den yrkesinriktade arbetsmarknadsutbildningen är också viktiga bidrag till förbättringen av rekryteringssituationen. Rekryteringsstödet har
dessutom medfört att många arbetsgivare jämkat kraven på erfarenhet.
Anställning av mindre erfaren arbetskraft har därför underlättats.
Utvecklingen inom industrin är av central betydelse för saneringen av
den svenska ekonomin. Det är därför av stor vikt att industrin kan rekrytera personal till lediga platser utan alltför långa vakanstider. Brist på arbetskraft har enligt konjunkturbarometern inte utgjort något större hinder för
produktionsökningar. Bristen på arbetskraft är emellertid växande. Under
tidigare konjunkturuppgångar har bristen framför allt varit koncentrerad
till yrkesarbetare och i någon mån andra arbetare. En förskjutning har
emellertid skett under den nuvarande konjunkturuppgången och bristen är
mest påtaglig för tekniska tjänstemän.
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Sysselsättningen
Antalet sysselsatta minskade mellan åren 1981 och 1982 med ca 12000
personer. År 1983 skedde en ökning med ca 5000 personer och de sex
första månaderna 1984 en ökning jämfört med första halvåret 1983 med ca
10000 personer. Under juli-november 1984 skedde en snabb ökning av
sysselsättningen och i genomsnitt sysselsattes ca 57000 personer fler än
under motsvarande period 1983.
Den sysselsättningstillväxt som noterades år 1983 och i början av år 1984
sammanhängde i stor utsträckning med de arbetsmarknadspolitiska åtgärder som regeringen initierade hösten 1982.
I takt med den stigande efterfrågan på arbetskraft har sysselsättningsökningen under år 1984 i allt större utsträckning varit en följd av nyanställningarna inom näringslivet. Sysselsättningsminskningen inom industrin
upphörde enligt AKU under andra halvåret 1983. Under första halvåret
1984 var sysselsättningsnivån i genomsnitt ca 7000 personer högre än
första halvåret 1983. Under månaderna juli - november 1984 uppgick
ökningen jämfört med året innan till ca 20000 personer. Även inom den
privata och den offentliga tjänstesektorn har sysselsättningstillväxten under hösten 1984 varit starkare än under första hälften av året.
Kvinnorna svarar för ca två tredjedelar av sysselsättningsökningen. Den
genomsnittliga arbetstiden har ökat något under hösten genom att andelen
deltidsarbetande har sjunkit.
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Arbetslösheten och de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna

Regeringen har alltsedan den tillträdde ställt en minskning av arbetslösheten i fokus för den ekonomiska politiken. De djupgående balansproblem
i den svenska ekonomin som uppstod under den senare hälften av 1970-talet och de första åren av 1980-talet har emellertid försvårat möjligheterna
att med generella stabiliseringspolitiska medel öka sysselsättningen.
För att hejda den snabbt växande arbetslösheten vidtog regeringen därför hösten 1982 en serie åtgärder. Omfattningen av de arbetsmarknadspolitiska insatserna. främst beredskapsarbeten, ökade redan under fjärde
kvartalet 1982. En ytterligare expansion blev nödvändig under år 1983 på
grund av en fortsatt dålig konjunktur. I medeltal sysselsattes ca 59000
personer per månad i beredskapsarbeten, vilket innebar en ökning med ca
35% från år 1982. Även arbetsmarknadsutbildningen ökade i omfattning
och mellan åren 1982 och 1983 uppgick ökningen i medeltal till 3 000 per
månad.
De arbetsmarknadspolitiska insatserna dämpade ökningen av arbetslösheten, och en minskning kunde noteras under hösten 1983. Bortsett från
enskilda månader har minskningen därefter fortsatt. De nya arbetsmarknadspolitiska medel som infördes i januari 1984 har bidragit till denna
utveckling. Rekryteringsstödet för långtidsarbetslösa och ungdomar fick
snabbt betydande effekt. Arbete i s. k. ungdomslag, som infördes som
alternativ till passiv ersättning för 18- och 19-åringar, nådde tack vare
kommunernas starka engagemang en betydande volym efter bara någon
månad. Beredskapsarbetena har till följd av dessa nya åtgärder kunnat
begränsas.
Under de tre första kvartalen 1984 har arbetslösheten varit lägre än
motsvarande kvartal året före. Skillnaden har också hela tiden vuxit.
Under tredje kvartalet 1984 uppgick antalet arbetslösa till 147000, eller till
3.3 % av arbetskraften, vilket var 23 000 färre än ett år tidigare. Därefter
har arbetslösheten sjunkit ytterligare och i november månad 1984 uppgick
den till 125 000 personer eller 2,9 %, vilket var den lägsta siffran för
november månad sedan år 1980.
Arbetslöshet och arbetsmarknadspolitiska åtgärder
Kvartalsvis
I

Arbetslöshet,

%

Arbetslöshet. 1 OOO-tal
Beredskapsarbete, 1 000-tal
Rekryteringsstöd. 1 000-tal
Ungdoms lag, 1 000-tal
Arbetsmarknadsutbildning,
1 000-tal

1982
1983
1984
1982
1983
1984
1982
1983
1984
1984
1984
1982
1983
1984

3,2
3,5
3,3
137
150
145
47
72

76
7
23
41
45
47

II

III

IV

2, 7
3,2
2,9
120
139
127
53
67
54
23
29
33
37
37

3,6
3,8
3,3
158
170
147
17
25
17
28
32
28
30
27

3,1
3,4
134
146
56
72

39
41
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Arbetslösheten har således reducerats. Bland ungdomar under 25 år
ligger arbetslösheten i närheten av den nivå som rådde under den senaste
högkonjunkturen åren 1979 och 1980. Minskningen av arbetslösheten är
koncentrerad till tonåringarna. Den nivå som uppmättes i november 1984
- 3 ,2 % - är den lägsta som har noterats sedan månadsundersökningarna
infördes år 1970. Ca en tredjedd av de arbetslösa är nu yngre än 25 år mot
närmare hälften för fyra år sedan. Arbetslösheten i åldrarna över 55 år
ligger emellertid kvar på en hög nivå. De äldre svarar nu för en femtedel av
arbetslösheten mot ca en tiondel år 1980.
Avsikten med arbete i ungdomslag är att skapa möjlighet för ungdomar
att få fotfäste på arbetsmarknaden och att ersätta passivt ekonomiskt stöd
med arbete. Ungdomslagen har blivit en framgång i detta avseende. De
utvärderingar av verksamheten som har gjorts och för vilka har redogjorts i
särskild skrivelse till riksdagen (1984/85: 88) stöder också detta.
Samtidigt som ungdomslagen infördes, introducerades det s. k. rekryteringsstödet i första hand för långtidsarbetslösa och ungdomar. Även om
denna åtgärd har fått en betydande omfattning är problemen för de långtidsarbetslösa inte lösta. Den minskning av arbetslösheten som skett under
år 1984 jämfört med året innan har huvudsakligen fallit på dem med kortare
tid i arbetslöshet. I anledning av prop.1984/85:45 om vissa ekonomiskpolitiska åtgärder, m. m. har riksdagen därför beslutat att anvisa ytterligare
l 750milj. kr. för sysselsättningsskapande åtgärder, som i första hand skall
användas för de långtidsarbetslösa. Jag återkommer till såväl ungdomslagen som rekryteringsstödet när jag behandlar arbetsmarknadspolitiken för
år 1985 och de enskilda anslagen för nästa budgetår.
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Arbetsmarknadspolitiken våren 1985 och budgetåret 1985/86
Av min tidigare redogörelse har framgått att läget på arbetsmarknaden
successivt har förbättrats under det senaste året. Näringslivets efterfrågan
på arbetskraft växer och arbetslösheten minskar. Utvecklingen har emellertid inte medgivit en begränsning av volymen på de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna. Fortsatta ansträngningar måste göras för att utnyttja det
rådande konjunkturläget till att ytterligare minska arbetslösheten.
Chefen för finansdepartementet har tidigare i dag redogjort för de ekonomiska utsikterna och för den ekonomiska politiken under det närmaste
året. De framgångar som svensk industri nu skördar, har i förening med en
förbättrad internationell konjunktursituation grundlagts av den ekonomiska politik som regeringen har bedrivit. Förutsatt att kostnadsstegringarna
under år 1985 kan begränsas, och att inflationen därmed kan hållas nere på
en nivå jämförbar med våra konkurrentländers, kan en fortsatt ökad sysselsättning väntas inom näringslivet, även om industrikonjunkturen väntas
kulminera under år 1985.
Det finns också anledning att räkna med en ökad sysselsättning inom
den offentliga sektorn. Expansionen torde emellertid vara koncentrerad till
kommunerna.
Sammantaget finns det således goda förutsättningar för en fortsatt positiv sysselsättningsutveckling under år 1985.
Arbetslöshetens utveckling är beroende av hur utbudet av arbetskraft
och sysselsättningen förändras, liksom av omfattningen och inriktningen
av de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna. Utbudet av arbetskraft har ökat
snabbt under hösten 1984 och det finns anledning anta au arbetskraftsti\1skottet under år 1985 blir minst lika stort som under år 1984. Även om
således tillväxten av nya arbetstillfällen förstärks måste därför enligt min
mening den arbetsmarknadspolitiska beredskapen hållas på en hög nivå för
au arbetslösheten skall kunna reduceras ytterligare. De obalanser som
kvarstår i den svenska ekonomin medför att det endast gradvis torde vara
möjligt att reducera de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna.
Arbetsförmedlingen

Arbetsmarknadspolitikens främsta roll i det nuvarande konjunkturläget
är att underlätta näringslivets rekrytering av arbetskraft och utnyttja expansionen till att ge arbete åt de arbetslösa. Arbetsförmedlingen står i
centrum för denna strävan. Arbetsförmedlingens uppgifter har successivt
breddats och fått en volymmässigt allt större omfattning. En effektiv
förmedling kan bidra till att förkorta vakans- och arbetslöshetstiderna.
Som jag tidigare redovisat har också vakanstiderna för lediga platser
kunnat reduceras i förhållande till tidigare konjunkturuppgångar. Jag ser
därför med tillfredsställelse på den satsning på det s. k. serviceprogrammet
som nu sker inom arbetsmarknadsverket.
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Under senare år har en rad åtgärder vidtagits i syfte att effektivisera
arbetsförmedlingens verksamhet. Det första steget var en organisatorisk
förändring (PLOG) som bl. a. medför bättre kontakter med företag och
underlättar förmedlingens service till såväl företag som arbetssökande.
Som ett led i uppföljningen av organisationsförändringen gjordes i mars
1984 en undersökning i Jönköpings län av arbetsförmedlingens service till
företag vid rekrytering av personal. Undersökningen visar att företagen
snabbt fick kvalificerade sökande till de lediganmälda platserna och att
servicen vid platsanmälan var god.
Det andra steget är det serviceprogram som AMS beslutade i början av
år 1984. Syftet med programmet är att frigöra resurser till det direkta
förmedlingsarbetet, så att mer tid kan ägnas åt kontakter med företag och
arbetssökande för att finna rätt person till de lediga arbetena. För att
frigöra resurser kommer regelsystemen och administrationen att förenklas,
beslutsbefogenheter att delegeras, modern teknik att utnyttjas, arbetssättet mot kunderna att förbättras och serviceandan stärkas. Avsikten är
också att fortsätta decentralisera beslut och successivt förändra styrsystemet inom verket i riktning mot högre grad av målstyrning.
Vidare pågår inom platsförmedlingen en teknisk upprustning som innebär ökad användning av ADB. Jag kommer att föreslå att ADB-systemet
inom platsförmedlingen får byggas ut med ytterligare 272 terminaler under
budgetåret 1985/86. Avsikten är, som jag redovisade redan i förra årets
budgetproposition. att ADB-systemet skall vara fullt utbyggt under slutet
av 1980-talet.
En effektiv förmedling minskar behovet av mer resurskrävande sysselsättningsskapande åtgärder. Prioriteringen av förmedlingsverksamheten
ligger därför i linje med regeringens strävanden att främja effektiviteten i
den svenska ekonomin. Som AMS har framhållit gör den stora mängden
platser och sökande att även små förändringar av de genomsnittliga väntetiderna för arbetssökande och platser får betydelsefulla samhällsekonomiska konsekvenser.
Under budgetåret 1983/84 tog arbetsförmedlingen emot inte mindre än
800000 arbetssökande. Nästan 300000 av dessa hade arbete men önskade
byta till annat. ;80000 lediga arbeten anmäldes till arbetsförmedlingen.
Omkring 25 000 personer fick arbetsvägledning och yrkesinriktad rehabilitering vid arbetsmarknadsinstituten. Dessa siffror ger en viss uppfattning
om storleken på den verksamhet som bedrivs. För att understöjda förmedlingens funktioner kommer jag beträffande arbetsmarknadsverkets förvaltningskostnader att föreslå att medel för dessa kostnader, som huvudsakligen avser personal, genom omprioriteringar anvisas utöver det s. k. huvudförslaget.
Genom att stäJla upp ett långsiktigt effektivitets- och rationaliseringsmål
för arbetsmarknadsverket som innebär en begränsad tillämpning av huvudförslaget under resten av 1980-talet får verket en möjlighet att bättre
planera den framtida verksamheten.
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Långtidsarbetslösheten m. m.
I prop. 1984/85: 45 om vissa ekonomisk-politiska åtgärder, m. m. redogjorde jag för nödvändigheten av att ytterligare åtgärder sätts in för att få
till stånd en begränsning av långtidsarhetslösheten. Rckryteringsstödet
och enskilda beredskapsarbeten skall huvudsakligen utnyttjas för långtidsarbetslösa. Jag utgår från att såväl arbetsgivare som arbetstagare är beredda att aktivt stödja arbetsförmedlingen så att rekryteringsstödet blir ett
effektivt instrument till förmån för de långtidsarbetslösa. Arbetsgivarna,
men också de anställda, måste ha en öppen och positiv attityd till rekryteringen av långtidsarbetslösa. Den äldre arbetskraftens yrkeskunnande och
erfarenheter måste därvid tas tillvara.
I samma proposition konstaterade jag vidare att kommuner och landstingskommuner på ett föredömligt sätt har tagit ansvar för dem som har
varit arbetslösa. Genom att rekryteringsstödet utvidgas fr. o. m. från den I
januari 1985 till kommuner och landstingskommuner ges dessa ökade
möjligheter att skapa fasta arbeten för en hårt drabbad grupp av arbetssökande. Näringslivet och kommunerna får därmed tillgång till likartat utformade åtgärdssystem. Enligt min uppfattning har både näringslivet och
kommunerna ansvar för att syftet med rekryteringsstödet uppfylls.
De arbetsmarknadspolitiska åtgärderna måste ständigt omprövas och
förändringar genomföras om syftet med åtgärderna inte uppfylls eller förutsättningarna förändras. AMS har därför nyligen fått i uppdrag att under
våren 1985 lämna en redogörelse för sammansättningen av den heterogena
och delvis oklara grupp arbetssökande som är långtidsarbetslösa enligt
gängse statistiska definitioner. AMS skall vidare redovisa erfarenheterna
av de olika åtgärder som har satts in och även lämna förslag till eventuella
förändringar av befintliga arbetsmarknadspolitiska medel. I uppdraget ingår också att se över frågor som hänger samman med skilda krav på att
vara arbetssökande som en förutsättning för bibehållande av rätt till ersättning från vissa trygghets- och socialförsäkringar.
Den inriktning på åtgärder för långtidsarbetslösa som regeringen särskilt
har betonat i propositionen om vissa ekonomisk-politiska åtgärder. m. m.
föreslås således fortsätta. Till rekryteringsstödet för näringslivet och kommunerna föreslår jag att medel anvisas motsvarande 4,5 miljoner sysselsättningsdagar. Den kommunala och landstingskommunala delen av stödet
skall också fortsättningsvis endast avse långtidsarbetslösa. Även stödet till
näringslivet skall i huvudsak avse denna kategori arbetslösa. För beredskapsarbeten föreslår jag en volym motsvarande 4 miljoner sysselsättningsdagar.
Teknikerbristen
Såväl konjunkturinstitutets (Kl) som statistiska centralbyråns (SCB)
barometerundersökningar har visat att bristen på teknisk personal växer.
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Företagen har således generellt sett fått svårare att rekrytera tekniker.
Detta är emellertid inte liktydigt med att det råder brist på alla slag av
tekniker. Enligt SCB: s arbetskraftsbarometer för hösten 1984 råder det
brist eller någon brist på alla slag av civilingenjörer med praktik. För
civilingenjörer utan praktik är bilden enligt barometern mer splittrad och
bristen mindre framträdande. Brist råder också på vissa slag av gymnasieingenjörer med praktik medan tillgången fortfarande är god eller balanserad beträffande många slag av gymnasieingenjörer utan praktik.
Examinationen av civilingenjörer fram till år 1990 bestäms i stort av den
tillströmning av elever som redan har skett. Från 1970-talets början t. o. m.
läsåret 1981/82 var enligt uppgifter från SCB antalet nybörjare vid de
tekniska högskolorna strax över 3 000 per år. Under de allra senaste åren
har intagningskapaciteten byggts ut till i runt tal 3 800 platser per år.
Om nuvarande tendenser för genomströmningen skulle hålla i sig kommer examinationen under tre till fyra år framöver att ligga ungefär på
nuvarande nivå, dvs. runt 2000 per år. Den kapacitetsutbyggnad som har
kommit till stånd får effekt på examinationen först framemot år 1990.
Under senare år har även den tvååriga tekniska högskoleutbildningen
expanderat betydligt. Utbildningen omfattar f. n. ca I 000 nybörjarplatser.
Antalet personer som genomgår den 4-åriga tekniska linjen i gymnasieskolan har sedan mitten av 1970-talet ökat starkt, och framför allt sedan år
1980. Den nuvarande elevtillströmningen och planerna för den tekniska
linjens antagningskapacitet de närmaste åren tyder på en årlig examination
av 10000, vilket är en fördubbling sedan 1970-talets mitt.
Om man antar att ca 30% av eleverna från den tekniska linjen går till
högskolan, blir tillskottet på arbetsmarknaden 7 000 per år, att jämföra med
runt 4000 år 1980. Detta innebär att den totala tillgången på personer med
teknisk utbildning, såväl gymnasial utbildning som högskoleutbildning,
växer mycket kraftigt lång tid framöver. F. n. finns drygt 40000 civilingenjörer och ca 210 000 gymnasieutbildade ingenjörer under 65 år. Av dessa är
5 000 resp. 24 000 mellan 55 och 65 år. Pensionsavgången under de närmaste fem till tio åren blir alltså avsevärt mindre än tillskottet av nyutbildade.
SCB: s arbetskraftsbarometer beskriver teknikerbristen mer ingående än
Kl: s konjunkturbarometer. Som har framgått råder det i dagsläget brist på
tekniker även om skillnaden är stor mellan de olika specialiteterna och
också mellan olika branscher. Till viss del är detta ett allmänt konjunkturfenomen men det kan också ses som ett strukturfenomen eftersom uppgången har varit starkast inom teknikertäta branscher.
Inom ramen för arbetsmarknadsutbildningen <AMU) har skett en särskild satsning på teknikerutbildning. Exempel på detta är vidareutbildning
för invandrare med utländsk teknikcrutbildning och kompletteringsutbildning för byggnadsingenjörer till produktionstekniker inom verkstadsindustrin. Även inom flaskhalsutbildningens ram finns många exempel på teknisk utbildning.
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De nya utbildningar som har kommit till stånd kommer efterhand att
förbättra möjligheterna att rekrytera tekniker. De särskilda insatser som
har gjorts genom kampanjen för att rekrytera kvinnor till industrin kan
också bidra till detta. De s. k. förnyelsefonderna vilka helt nyligen har
beslutats av riksdagen kommer dessutom att kunna spela en roll. Jag utgår
från att företagen tillvaratar den arbetskraft som har genomgått utbildning
inom AMU. men också att de utnyttjar möjligheterna att vidareutbilda den
egna personalen inom ramen för AMU.
Ungdomarna
Verksamheten i ungdomslag har utvärderats under våren och sommaren
1984. En redogörelse för detta har lämnats till riksdagen i regeringens
skrivelse 1984/85: 88 med redovisning av verksamheten enligt lagen
0983: 1070) om arbete i ungdomslag hos offentliga arbetsgivare.
Den ökade efterfrågan på arbetsmarknaden har ännu inte i någon större
utsträckning förbättrat ungdomarnas ställning. Trots detta ligger arbetslösheten bland 18- och 19-åringarna nu på en mycket låg nivå.
Det är ungdomslagen som har gett detta resultat. Ungdomslagen har
inneburit att vi har kunnat gå vidare och stärka arbetslinjen i arbetsmarknadspolitiken.
Det finns dock anledning att göra vissa justeringar av ungdomslagen
bl. a. mot bakgrund av vad som har framkommit vid utvärderingarna. Jag
kommer senare under anslaget B 17. Statsbidrag för ungdomslag att redovisa förslag till ändringar i fråga om ungdomslagen. I huvudsak är det
sådana som skall bidra till att öka utslussningen från ungdomslagen.
Jag kommer därför att föreslå att tiden i ungdomslagen ökas med i
genomsnitt två timmar per vecka och att denna tid i huvudsak utnyttjas för
att söka arbete. Jag kommer också att föreslå att s. k. kontrollstationer
införs för ungdomar som har varit i ungdomslag under längre tid. Utöver
detta kommer jag att redovisa förslag som innebär förenklingar av den
administrativa handläggningen av ungdomslagen. Min medelsberäkning
grundar sig på i genomsnitt 25 000 platser i ungdoms lag under budgetåret
1985/86. Ett av skälen till attjag utgår från denna något reducerade nivå är
de positiva effekter som jag bedömer att de förslag som jag här lämnar
kommer att ha för utslussningen av ungdomar ur ungdomslagen. Ett annat
skäl är den allmänt förbättrade arbetsmarknaden som också kommer att
påverka ungdomarnas situation.
Kontant stöd vid arbetslöshet
Även med en kraftfull satsning på arbetslinjen kommer behovet av
kontant stöd vid arbetslöshet att vara omfattande. Pris- och löneutvecklingen motiverar också en höjning av ersättningsnivån inom arbetslöshetsförsäkringen. Jag kommer därför att föreslå att den högsta dagpenningen i
2 Riksda{:en 1984185. 1 sam/. Nr 100. Bila[?a 12
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försäkringen höjs från 300 till 315 kr fr. o. m. den I juli 1985. Jag har också
för avsikt att senare föreslå regeringen att en rad frågor kring arbetslöshetsersättningarna ses över. Det gäller bl. a. ersättningsnivån, finansieringsfrågor m. m.

ARBETSLIVSFRÅGOR
Regeringens målsättning att upprätthålla en hög ambitionsnivå inom
arbetslivsområdet ligger fast. Det återupptagna reformarbetet inom arbetsrättens område fortskrider. Förslag har lagts fram om reformering av
företagshälsovården och anpassningsverksamheten. Insatser görs för att
förbättra äldres och handikappades ställning på arbetsmarknaden. Arbetet
med att skapa underlag för en sammanhållen arbetstidspolitik bedrivs inom
delegationen <A 1974: 09) för arbetstidsfrågor <DELF AJ.

Arbetsmiljö
Den ekonomiska åtstramning som präglar årets hudget har återverkningar även på arbetsmiljöområdet. De utvecklingsmål som gäller för arbetsmiljöarbetet måste uppnås genom ett effektivare utnyttjande av tillgängliga
resurser.
Jag kommer i det följande att lägga fram förslag om bl. a. ny anslagskonstruktion för arbetarskyddsverket. Förslaget innebär att anslaget C I. Arbetarskyddsstyrelsen och anslaget C 3. Yrkesinspektionen fr. o. m. budgetåret 1985/86 förs samman till ett gemensamt anslag, benämnt C 1. Arbetsmiljö - Tillsyn och forskning. Medel under anslaget har beräknats med
utgångspunkt i huvudförslaget. Jag kommer emellertid att föreslå att yrkesinspektionen därutöver, genom omprioriteringar. tillförs vissa ytterligare medel för den regionala tillsynsverksamheten. För att kunna införa en
samordnad lösning för informationssystemet om arbetsskador (ISA) och
ett samordnat arbetsställeregister för arbetarskyddsverket (SARA), som
regeringen nyligen har fattat beslut om. föreslås vidare att vissa medel
tilldelas styrelsen för investeringar i ISA/SARA. Jag kommer också att
föreslå viss uppräkning av reservationsanslaget C 2. Arbetarskyddsstyrelsen: Anskaffning av vetenskaplig apparatur. Dessa utgifter föreslås i fortsättningen finansieras via fonden för arbetsmiljöförbättringar.
Möjligheterna att förbättra arbetsmiljön har underlättats bl. a. av den
ökade medvetenheten om arbetsmiljöns betydelse för människans hälsa
och välbefinnande. Den tekniska utvecklingen har också inneburit bättre
förutsättningar för arbetsmiljöarbetet, samtidigt som den medfört nya arbetsmiljörisker. Som ett led i strävandena att åstadkomma en bättre arbetsmiljö har regeringen under hösten 1984 i propositionen (1984/85: 89)
om företagshälsovård och arbetsanpassning förelagt riksdagen förslag om
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företagshälsovårdens framtida inriktning och utbyggnad. Propositionen
omfattar bl. a. åtgärder for att påskynda uthyggnaden av företagshälsovården till att avse så många som möjligt av de sysselsatta på arhctsmarknaden. HI. a. föreslås ett nytt system för samhällets ersättning till företagshälsovården. Utbyggnaden skall även i fortsättningen i förs!a hand ske på
frivillig väg och hygga på de avtal och överenskommelser om företagshälsovård som har träffats mellan arbetsmarknadens parter. Vissa lagstiftningsåtgärder föreslås dock. I propositionen behandlas också frågan om
utbildning av företagshälsovårdens olika personalkategorier liksom frågan
om samordningen mellan den lokala skyddsorganisationen och anpassningsverksamhcten på arbetsplatserna.
I 1983 års budgetproposition anmälde jag att företagshälsovårdsutredningens delbetänkande (Ds A 1981: I) Mät- och laboratorieresurser för
bättre arbetsmiljö hade överlämnats till industridepartementet för beaktande av den särskilda utredare som har sett över utformningen av lagstiftningen om officiell provning m. m. Företagshälsovårdsutredningen har i
delbetänkandet föreslagit att officiell provning i form av arbetsmiljömätningar av skilda slag skall kunna utövas av andra institutioner än riksprovplatser. I betänkandet (Ds I 1983: 22) Kontroll genom provning - översyn
av lagstiftning om riksprovplatser har den särskilda u!redaren föreslagit en
lagändring som medger auktorisation för företag att genomföra officiell
provning. Betänkandet har remissbehandlats och bereds f. n. i regeringskansliet.
Förutsättningarna för yrkesinspektionens verksamhet har ändrats avsevärt i flera avseenden till följd av utvecklingen på arbetsmiljöområdet
under 1970-talet. Den särskilda utredare (A 1983: 04) som har tillkallats för
att göra en översyn av yrkesinspektionen och den kommunala tillsynen,
den s. k. YKT- utredningen, kommer att avsluta sitt arbete inom kort. En
fråga för utredningen är huvudmannaskapet för tillsynen av arbetsmiljön
vid vissa mindre arbetsställen som f. n. lyder under kommunal tillsyn.
Andra frågor som utredningen har att överväga avser yrkesinspektionens
organisation, arbetsformer, tillsynsmetoder, distriktsindelning samt arbetsfördelning mellan arbetarskyddsstyrelsen och yrkesinspektionen.
Den av regeringen under år 1983 tillsatta kommissionen (Jo 1983: 02)
med uppgift att lägga fram förslag om insatser för förbättrad kontroll över
hanteringen av kemiska ämnen och produkter har under år 1984 avlämnat
delbetänkandet (SOU 1984: 24) En bättre information om kemiska produkter och huvudbetänkandet (SOU 1984: 77) Kemikaliekontroll.
Kommissionen (Ju 1982: 05) mot ekonomisk brottslighet, som nu har
avslutat sitt arbete, har under år 1984 avlämnat delbetänkandet (Ds Ju
1984: 5) Företagsbot. Kommissionen har funnit att det finns ett påtagligt
behov av mer effektiva åtgärder mot brott som begås inom ramen för
näringsverksamhet. I betänkandet har kommissionen föreslagit att de nuvarande sanktionerna i brottsbalken kompletteras med en ny sanktion
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benämnd företags bot. Avsikten är att denna sanktionsform skall kunna
ådömas ett företag eller en företagare som en särskild rätts verkan av brott.
t. ex. vid grovt åsidosättande av skyldigheter enligt arbetsmiljölagstiftningen. Betänkandet har remissbehandlats och bereds f. n. i regeringskansliet.
I 1984 års budgetproposition anmälde jag att föräldraförsäkringsutredningen (S 1980: 08} i betänkandet (SOU 1983: 30) Utbyggd havandeskapspenning m. m. lämnat förslag till en pe1manent lösning av hur ersättning
bör utgå till gravida kvinnor som på grund av risk för arbetsmiljöbetingade
fosterskador tvingas avstå från förvärvsarbete. Jag framhöll också att
denna fråga tillfälligt hade lösts genom de stödformer som är avsedda att ge
ekonomisk grundtrygghet vid arbetslöshet. Föräldraförsäkringsutredningens förslag innebär att den nuvarande havandeskapspenningen enligt lagen
(1962: 381) om allmän försäkring utökas till att omfatta även dessa kvinnor.
En förutsättning för rätt till ersättning är att kvinnan har avstängts från sitt
arbete enligt .-öreskrifter utfärdade av arbetarskyddsstyrelsen med stöd av
3 kap. 16 ~ arbetsmiljölagen. Regeringen har under hösten 1984 i prop.
(1984/85: 78) om förbättringar inom föräldraförsäkringen. havandeskapspenningen och vissa regler inom sjukpenningförsäkringen förelagt
riksdagen förslag om ändringar i fråga om bl. a. havandeskapspenningen
enligt lagen om allmän försäkring.
Som en följd av riksdagens beslut (SoU 1983/84: 29, rskr 350) uppdrog
regeringen i augusti 1984 åt arbetarskydds.styrelsen att skyndsamt och i
samråd med trafiksäkerhetsverket och produktkontrollnämnden närmare
utreda förutsättningarna för och konsekvenserna av att nu införa ett generellt förbud mot att försälja nytillverkade fordcn med asbesthaltiga bromsbelägg. Regeringen uppdrog samtidigt åt arbetarskyddsstyrelsen att i samråd med socialstyrelsen närmare utreda förutsättningarna för och konsekvenserna av att införa en skyldighet för arbetsgivare att, utan villkor
rörande viss tids arbete med asbest, ombesörja läkarundersökning av alla
dem som sysselsätts i arbete med byte eller renovering av bromsbackar
och kopplingslameller med asbesthaltiga friktionselement. Uppdragen
skall redovisas till regeringen senast den I februari 1985.
l 1981 års budgetproposition anförde dåvarande chefen för arbetsmarknadsdepartementet bl. a. att utvecklingsarbetet med arbetarskyddsstyrelsens ADB-verksamhet borde fortsätta och att det skulle bedrivas enligt de
särskilda riktlinjer som redovisas i propositionen (1978179: 121) om användning av ADB i statsförvaltningen och som riksdagen i princip godkänt
(FiU 34, rskr 339). Riksdagen hade inget att erinra mot vad som anfördes i
propositionen (SoU 1980/81: 24. rskr 263).
Regeringen uppdrog i juni 198 I åt arbetarskyddsstyrelsen att i samråd
med statskontoret genomföra en huvudstudie avseende en samordnad
lösning för ISA/SARA. Arbetarskyddsstyrelsen redovisade i september
1983 uppdraget i form av en rapport, ISA och SARA - huvudstudie
avseende en samordnad lösning. Till huvudstudierapporten fogades yttrande från bl. a. statskontoret.
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Regeringen har genom beslut den 5 april 1984 godkänt huvuddragen i de
av arbetarskyddsstyrclsen redovisade förslagen om utformning och införande av datorstöd för arbetarskyddsverket. Genom beslutet har regeringen bemyndigat arbetarskyddsstyrelsen att konstruera, lägga om och införa
de centrala delarna av ISA och basregistret för arbetsställen (A-BAS) samt
att konstruera och på försök (pilotdriftl införa SARA och den samordnade
lösningen av ISA och SARA vid ett yrkesinspektionsdistrikt. Regeringen
har vidare föreskrivit att frågan om terminaldimensionering skall prövas i
samband med pilotdriften och med hänsyn till vad statskontoret har anfört
därom i sitt yttrande. att resultatet av pilotdriften skall redovisas till
regeringen senast den 1 februari 1986. att utvecklingsarbetet under genomförandeskedet får ske med successiv finansiering ur fonden för arbetsmiljöförbättringar samt att arbetet med införande av datorstöd för arbetarskyddsverket skall bedrivas i samråd med statskontoret.
Regeringen har ställt sammanlagt 10,3 milj. kr. ur fonden för arbetsmiljöförhättringar till arbetarskyddsstyrelsens förfogande för utveckling av styrelsens ADB-verksamhet.
Sedan den 1 januari 1980 finns en delegation för hybrid-DNA-frågor vid
arbetarskyddsstyrelsen. Delegationen är rådgivande och skall främja säkerheten vid användningen av hybrid-DNA-tekniken och sprida kunskap
om utvecklingen på området. Delegationen har avlämnat en verksamhetsberättelse för tiden den 1 juli 1983 - den 30 juni 1984. Den särskilda
utredare (A 1980: 03) som har tillsatts för att utreda de administrativa och
juridiska konsekvenserna av ett inrättande av en särskild myndighet för
kontroll av hybrid-DNA-teknikens användning har under år 1984 avslutat
sitt arbete. Utredningens betänkande (DsA 1984: 5) Behövs hybrid-DNAkontrollen? remissbehandlas f. n.
Den särskilda forskningsdelegation som finns inrättad vid arbetarskyddsstyrelsen påbörjade sitt arbete i början av år 1983. Delegationen,
som är ett rådgivande och beredande organ, har till uppgift att främja
samordning och utveckling inom arbetsmiljöforskningen. Delegationen har
avlämnat en verksamhetsberättelse för budgetåret 1983/e4.
I en skrivelse i augusti 1984 har arbetarskyddsstyrelsen hemställt att en
personalbyrå och en byråchefstjänst inrättas vid styrelsen. Med hänsyn till
dels att den administrativa avdelningens framtida organisation f. n. är
föremål för en intern utredning vid arbetarskyddsstyrelsen, dels att den
särskilda utredare (A 1983: 04) som har tillkallats för att se över yrkesinspektionen och den kommunala tillsynen ännu inte har avslutat sitt arbete,
är jag nu inte beredd att pröva frågan om att inrätta en personalbyrå och en
byråchefstjänst vid styrelsen.
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Åtgärder för handikappade
På arbetsmarknadspolitikens område vidtas åtgärder av olika slag för att
människor med funktionsnedsättningar skall kunna få eller behålla ett
arbete. De sysselsättningsskapande åtgärderna har särskilt stor betydelse
och ger f. n. fler än 60000 personer förvärvsarbete inom Samhällsföretagsgruppen eller i anställningar med lönebidrag på den reguljära arbetsmarknaden. Därtill kommer ett betydande antal personer som genom bidrag till
arbetsbiträde, hjälpmedel eller anordningar på arbetsplatsen kan få eller
behålla ett arbete. Jag kommer i det följande att lägga fram förslag som
syftar till att öka möjligheterna att vidta anpassningsåtgärder för personer,
som har svårare arbetshandikapp. Bilstödet till handikappade föreslås bli
väsentligt förbättrat. Bidraget till inköp av bil föreslås hli höjt till 35 000 kr.
Dessutom föreslås en höjning av inkomstgränserna för bidraget. Vidare
beräknar jag medel för en fortsatt utökning av antalet anställda med lönebidrag.
De arbetsmarknadspolitiska stöden till arbetshandikappades sysselsättning används främst för sökande, som inte kan få arbete på den reguljära
arbetsmarknaden på normala villkor. Insatserna för att människor med
arbetshandikapp skall kunna behålla ett arbete är emellertid också av stor
betydelse. I den nyss nämnda propositionen (1984/85: 89) om företagshälsovård och arbetsanpassning har regeringen lagt fram förslag. som syftar
till att få till stånd tidiga och förebyggande insatser för att hindra att
människor slås ut från arbetslivet. Skyddskommitteer och företagshälsovård skall i ett tidigt skede medverka till att anpassnings- och rehabiliteringsåtgärder för en anställd vidtas och därigenom söka motverka långa
sjukskrivningar som kan leda till en utslagning från arbet~livet.
Handikappkommitten (A 1982: 031 har i dagarna avlämnat sitt slutbetänkande. Kommitten lägger fram en rad förslag som syftar till att förbättra
insatserna för handikappade. Bl. a. föreslås ett rehabiliteringsstöd för unga
handikappade, ändringar i främjandelagen och vissa förändringar av näringshjälpen och bidragen till arbetshjälpmedel.
Omsorgskommittcns (S 1977: 12) betänkande (SOU 1981: 26) Omsorger
om vissa handikappade har remissbehandlats och bereds f. n. såvitt avser
en översyn av omsorgslagen m. m. Kommittens synpunkter och förslag på
det arbetsmarknadspolitiska området har till viss del redan tillmötesgåtts.
Riksdagen beslutade (prop. 1983/84: 122, AU 19, rskr 322) våren 1984 bl. a.
om en höjning av bidraget till arbetsbiträde, om införande av ett introduktionsbidrag vid anställning av arbetshandikappade. ökade möjligheter att
lämna ett högre lönebidrag vid anställning av personer med svårare handikapp m. m. Vidare har riksdagen beslutat (AU 1983/84: 12. rskr 104) om
särskilda regler för arbete i ungdomslag för psykiskt utvecklingsstörda
ungdomar.
Några av omsorgskommittens förslag gäller åtgärder. som det ankom-
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mer på arbetsmarknadsverket att besluta om, t. ex. särskilda platsförmedlingsinsatser för handikappade, fördelningen av verkets personalresurser,
informationsinsatser m. m. I propositionen om företagshälsovård och arbetsanpassning har jag föreslagit att skyddskommittcerna på arbetsplatserna ges ett ökat ansvar för anpassnings- och rehabiliteringsfrågor. Genom
en utbyggnad av anpassningsverksamhetcn och företagshälsovården får
också arbetsförmedlingarna ett utökat kontaktnät på arbetsplatserna. Information till parterna och överläggningar om inplacering av arbetshandikappade samt om lämpliga anpassningsåtgärder i dessa sammanhang bör
därigenom kunna underlättas. I propositionen läggs också förslag fram om
utbildning på området.
Kommitten har vidare föreslagit förlängd tid med kontant arbetsmarknadsstöd för gravt handikappade, särskilda kvoter för handikappade som
villkor för regionalpolitiskt stöd samt särskilda tjänster för arbetsanpassare
som delvis skulle arvoderas genom arbetsmarknadsverket. AMS har avstyrkt dessa förslag i sitt remissyttrande. Jag är inte heller beredd att
biträda förslagen.
Några av kommittens förslag avser områden som har varit föremål för
överväganden inom handikappkommittcn. Det gäller frågor om främjandelagens utformning och tillämpning. beredskapsarbete åt handikappade.
insatser för unga handikappade. Det torde mot den bakgrunden bli anledning att återkomma till dessa frågor längre fram.
När det sedan gäller omsorgskommittens förslag rörande skyddat arbete
och arbetsmarknadsinstitutens verksamhet återkommer jag till dessa i
samband med behandlingen av resp. anslag.

Yrkesinriktad rehabilitering och skyddat arbete
Arbetsmarknadsinstituten (Ami) bedriver yrkesinriktad rehabilitering
och vägledning för arbetshandikappade och andra arbetssökande som behöver särskilt stöd. Verksamheten leder i stor utsträckning till att de
sökande kan få arbete eller börja utbildning i anslutning till att de skrivs ut
från Ami. Enligt uppgifter från AMS fick således 21 % av de drygt 11000
sökande, som skrevs ut från Ami under första halvåret 1984 en anställning
på den reguljära arbetsmarknaden. Ca 15 % började utbildning, ca 10%
fick anställning med lönebidrag eller skyddat arbete inom Samhällsföretagsgruppen. Verksamheten vid Ami föreslås genom omprioriteringar under budgetåret 1985/86 bli undantagen från tillämpningen av huvudförslaget som myndigheterna generellt är ålagda. De effektivitetsvinster som kan
uppnås i verksamheten bör i stället komma de sökande till godo. Som jag
tidigare har nämnt bör ett långsiktigt effektivitets- och rationaliseringsmål
fastställas för arbetsmarknadsverket. I detta bör ingå kostnaderna för Ami.
Inom arbetsmarknadsverket bedrivs f. n. ett utredningsarbete. som skall
klarlägga möjligheterna att omdisponera och decentralisera Ami- resurser.
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I den mån arbetet leder till förslag om en ändrad organisation för verksamheten ankommer det på regeringen att besluta om sådana förändringar.
Samhällsföretag redovisade i en rapport till regeringen i december 1981
en begränsad översyn av Samhällsföretagsgruppen. Rapporten behandlades av en arbetsgrupp inom regeringskansliet.
Arbetsgruppen avlämnade i oktober 1983 rapporten (Ds A 1983: 6) Samhällsföretagsgruppens framtida organisation m. m. med bl. a. ett förslag till
ändrad organisation av företagsgruppen. Förslaget innebar en minskning
av antalet regionala stiftelser från 24 till elva.
Mot bakgrund av de negativa remissynpunkter som avgavs på detta
förslag beslöt regeringen att inte föreslå en sammanslagning av stiftelser. I
stället uppdrog regeringen i maj 1984 åt Stiftelsen Samhällsföretag att själv
utreda möjligheterna att minska det statliga bidraget, utöver tidigare långtidsbedömningar.
Resultatet av det av stiftelsen genomförda utredningsuppdragel har redovisats i en rapport Samhällsföretagsgruppen fram t. o. m. 1988/89 som
har överlämnats till regeringen samtidigt med stiftelsens anslagsframställning för budgetåret 1985/86.
För budgetåret 1985/86 föreslår jag att Samhällsföretagsgruppen tilldelas
ett driftbidrag motsvarande 120% av lönesumman för de anvisade anställda eller 2491 milj. kr. Som bidrag till fastighetsfonden och som ett ägartillskott för investeringar föreslås 321 resp. 10 milj. kr. Antalet bidragsberättigade arbetstimmar föreslås bli oförändrat 30 milj. under budgetåret.

Arbetstider
Önskemålen om ändrade arbetstider är starka i Sverige i dag. Detta
framkommer av en undersökning som utförts på uppdrag av delegationen
(A 1984: 09) för arbetstidsfrågor (DELF A). Av de heltidsanställda vill 65 %
ha kortare arbetstid med motsvarande löneminskning eller i stället för
högre lön. Skillnaderna är relativt små mellan kvinnor och män. Bland de
deltidsanställda, som till helt övervägande del utgörs av kvinnor, vill drygt
var femte ha längre arbetstid om lönen ökar i motsvarande mån. Undersökningen Önskad arbetstid har utförts som tilläggsfrågor till arbetskraftsundersökningen (AKU) i februari 1984.
Av de heltidsanställda som föredrar kortare arbetstid framför högre lön
vill 54% av männen och 66% av kvinnorna ha kortare arbetstid per vecka.
Ungefär en tredjedel av de heltidsanställda som önskar förkorta arbetstiden vill ha en daglig förkortning. Männen vill i högre utsträckning än
kvinnorna ha längre semester. Sänkt pensionsålder är mest populärt i de
högre åldersgrupperna. Önskemålen om sättet att ta ut en arbetstidsförkortning varierar främst efter kön och ålder och mindre efter t. ex. näringsgren eller facklig tillhörighet.
Resultat av den här undersökningen om önskad arbetstid har publicerats
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i en skriftserie, DELFA Rapport Debatt, som ges ut av DELFA. Huvuduppgiften för delegationen är att ta fram underlag för och stimulera debatten om arbetstidsfrågor. Som ett led i fullgörandet av denna uppgift har
skriftserien tillkommit.
Debatten om arbetstider är intensiv. Den behandlar bl. a. frågor som rör
effekter på sysselsättning och arbetslöshet av förkortad arbetstid, möjligheterna till arbetstidsförkortningar av välfärdsskäl. rörlig pensionsålder
och flexibel arbetstid. Dessa och en rad andra aspekter på arbetstider har
behandlats i delegationens skriftserie.
Vi har i Sverige ett mycket högt arbetskraftsdeltagande. Enligt OECDstatistik för åldrarna 15-64 år låg svenska kvinnornas arbetskraftsdeltagande år 1983 på 77 % , vilket skall jämföras med ett genomsnitt på 55 % för
samtliga medlemsländer. De svenska männen låg på 86% och var därmed
bara två procentenheter högre än genomsnittet för män inom OECD.
Av undersökningen om önskad arbetstid framgår alltså att en stor andel
av de anställda skulle vilja ändra sin arbetstid. Sannolikt är detta till en del
en effekt av att en så stor del av den svenska befolkningen är förvärvsarbetande. I och med att allt fler grupper kommer in på arbetsmarknaden måste
man räkna med att behovet av rörlighet och variation ökar. Den stora
ökningen av sysselsättningen i Sverige under 1960- och 70-talen hade
förmodligen inte kommit till stånd om inte möjligheterna till ledighet och
deltidsarbete samtidigt hade ökat. Under denna period genomfördes reformer beträffande t. ex. föräldraledighet, studieledighet. delpension och
ledighet för fackligt arbete. En stor andel av dem som kom in på arbetsmarknaden under den här perioden utgjordes av deltidsarbetande. På
uppdrag av DELF A har en studie genomförts som visar exempel på hur
det ekonomiska utrymme som kan finnas för arbetstidsförkortningar under
en 20-årsperiod kan användas.
Att önskemålen om ändrade arbetstider är starka och att de varierar med
bl. a. ålder och kön pekar på att individen under sin livsarbetstid har ett
behov av större flexibilitet att kunna variera sin arbetstid.
Arbetstagarnas personliga förhållanden och önskemål skall också i
största möjliga utsträckning vara styrande för arbetstidens längd och förläggning. Detta är viktigt att slå fast. Men också andra vill ha inflytande
över flexibiliteten. Det kan t. ex. gälla arbetsgivaren, facket, konsumenterna eller vård tagarna. Flexiblare arbetstider kan vidare diskuteras utifrån
vilka effekter man vill eller kan uppnå. Det gäller bl. a. påverkan på sociala
förhållanden och jämställdhet, på effektivitet i företag och förvaltningar,
på samhällsekonomi och på sysselsättning.
Flexibla arbetstider har belysts och kommer också under år 1985 att tas
upp av DELF A i flera projekt och publikationer. Jag anser att detta är ett
mycket angeläget arbete. Vi måste vara öppna för en diskussion om
nyskapande lösningar som bryter mot invanda föreställningar. På så sätt är
jag övertygad om att vi kan finna arbetstidsformer som i hög grad kan
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tillgodose individens krav samtidigt som det blir möjligt att effektivare än i
dag utnyttja maskiner och utrustning och att få till stånd bättre service åt
konsumenterna. Kan vi dessutom få vissa positiva effekter på sysselsättningen är detta naturligtvis en fördel.
Arbetslösheten väntas. som jag inledningsvis berört. öka eller ligga kvar
på en mycket hög nivå i många OECD-länder under år 1985. Detta är en
bidragande orsak till att debatten om arbetstidsförkortningar som ett medel
att minska arbetslösheten fortsätter att vara intensiv i Västeuropa. En rad
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åtgärder genomförs eller diskuteras i olika länder och internationella organisationer. Det giiller t. ex. s. k. arhetsdelning. sänkt pensionsiilder eller
förlängd skoltid. hegränsning av övertidsarbete, längre semester samt ökade möjligheter till deltidsarbete och tjänstledighet. På senare tid har man i
flera länder diskuterat flexiblare arbetstider som ett verksamt sätt att
minska arhetslösheten. Denna debatt har liksom den under år 1984 träffade
arbetstidsuppgörelsen i Västtyskland bdysts i skrifter från DELF A.
Som framgår av figuren har den genomsnittliga faktiska arbetstiden per
anställd i de större OECD-hinderna minskat sedan år 1973. Minskningen
har varierat kraftigt om man jämför olika länder eller tidsperioder. I en
DELF A-publikation sommaren 1984 gjordes en jämförelse mellan arbetstidens längd och arbetslöshetens nivå i vissa OECD-länder. Rapporten ger
inte något belägg för att arbetstidens längd skulle påverka arbetslöshet och
sysselsättning.
I Sverige råder fortfarande en utbredd skepsis till generella arbetsti<lsförkortningar som ett sätt att bekämpa arbetslöshet. Erfarenheterna från
olika hål! i Europa av arbetstidsförkortningarna är inte övertygande. Det
finns emellertid behov av ökade kunskaper om samband mellan arbetstidsförkortningar och sysselsättningseffekter. En lång rad sådana studier pågår
f. n. både i enskilda länder och inom olika internationella organisationer,
t. ex. OECD. På uppdrag av DELFA kommer en undersökning inom kort
att slutföras av sysselsättnings- och produktionseffekter av arbetstidsförkortningar under perioden 1963- 1982.
Det råder alltså osäkerhet om arbets tidsförkortningars sysselsät.tningseffcktcr. Däremot är det av många andra skäl önskvärt med arbetstidsförkortningar för alla. Så länge det samhällsekonomiska läget endast ger ett
begränsat utrymme för förkortningar måste dessa avgränsas till grupper
med särskilda behov. Dessa frågor behandlas i socialdepartementets bilaga
till budgetpropositionen. Inom kommitten (Dir. 1984: 42) för översyn av
vissa frågor inom den allmänna pensioneringen kommer att övervägas om
de nuvarande reglerna för en rörlig pensionsålder är tillfredsställande. I
detta sammanhang skall också frågan om ett system med frivilliga avgångar från arbetsmarknaden före den ordinarie pensionsåldern prövas. Pensionsutredningen kommer därvid att överväga väsentliga delar av de frågor
som har behandlats av äldrearbetskommitten i rapporten (SOU 1981: 70)
Arbete eller pensionering och slutbetänkandet (SOU 1983: 62) För gammal
för arbete?
Arbetstidslagen har nu varit i kraft i två år. Jag har därför aktualiserat en
kartläggning av lagens tillämpning. De centrala arbetsmarknadsparterna
har som ett första led i detta arbete tillfrågats om vilka avtal de träffat på
grundval av Jagen. Det gäller bl. a. avvikelser från lagens bestämmelser
och de erfarenheter man har. I detta sammanhang kommer t. ex. tillämpningen av mertids- och övertidsbestämmelsema och regeln om lämnande
av besked om arbetstidens förläggning att föijas upp.
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Vissa arbetsrättsliga frågor
Som en följd av regeringens program för det fortsatta reformarbetet görs
en systematisk genomgång på arbetsrättens område. Arbetet koncentreras
till de mest angelägna frågorna. Inom arbetsmarknadsdepartementet finns
en särskild beredningsgrupp med uppgift att göra denna genomgång och att
förbereda reformarbetet. Gruppens arbete har resulterat i införandet av
den s. k. 200- kronorsregeln. som begränsar skadeståndet för deltagande i
olovliga strejker. förbudet för arbetsgivarna att som en stridsåtgärd hålla
inne intjänad lön och förbudet för arbetsgivarna att göra avdrag för allmänna skadestånd på det arbetsrättsliga fältet (prop. 1983/84: 165. AU
1984/85: 3. rskr 5). Arbetsgruppen fortsätter nu sitt arbete bl. a. genom att
följa den rättsutveckling som sker genom kollektivavtal. I anslutning till
detta skall gruppen överväga om det finns anledning att föreslå lagstiftningsåtgärder.
En förändring av stor principiell betydelse på arbetsrättens område. som
nyligen har genomförts, är den i anställningsskyddslagen införda grundsatsen att en arbetstagare har rätt till full lön även om han eller hon permitteras (prop. 1984/85: 62, AU 4, rskr 000). Lagstiftningen har ett omedelbart
samband med de nya permitteringslöneavtalen och har beretts i nära
samarbete med de avtalsslutande parterna. Vidare har vissa ändringar
gjorts i anstä!lningsskyddslagen och lagen (1974: 13) om vissa anställningsfrämjande åtgärder i syfte att få bättre kontroll över och motverka missbruk avs. k. iildreavgångar (prop. 1983/84: 162. AU 22. rskr 367).

INTERNATIONELLT SAMARBETE
I arbetsmarknadsdepartementet handläggs ärenden som rör förhållandet
till internationella arbetsorganisationen OLO). För beredning av vissa
ärenden rörande samarbetet med ILO finns en trepartiskt sammansatt
kommitte, I LO-kommitten (SFS 1977: 987).
ILO:s beslutande församling - arbetskonferensen - höll sitt sjuttionde
möte under juni månad 1984. Sverige deltog i mötet på sedvanligt sätt med
en trepartsdelegation bestående av två regeringsombud. ett arbetsgivaroch ett arbetstagarombud samt experter. Parternas representanter utses
stadgeenligt i samråd med de mest representativa arbetsmarknadsorganisationerna. Vart och ett av ombuden har rätt att yttra sig och rösta
oberoende av varandra i konferensens plenum.
Statsrådet Leijon valdes till president vid 1984 års arbetskonferens och
blev därmed den första kvinnan att inneha denna post. Förra gången en
svensk innehade uppdraget var år 1924, då Hjalmar Branting var ordförande.
Arbetskonferensen har bl. a. till uppgift att anta ILO: s arbetsprogram
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och budget samt att anta konventioner och rekommendationer. 1984 års
arbetskonferens reviderade organisationens arbetsprogram och budget för
åren 1984-85, som totalt omspänner ca 254 milj. dollar. För Sverige
innebär konferensens beslut i denna del att det årliga bidraget, som för år
1984 belöper sig till 1,65 milj. dollar, för år 1985 utgår med ca 1,63 milj.
dollar.
Konferensen förättade också val till ILO: s styrelse. På regeringssidan
invaldes Finland på en ordinarie plats och Norge på en suppleantplats.
Sverige kan därmed komma att kandidera till en styrelseplats år 1987.
Vid 1984 års arbetskonferens antogs en rekommendation (nr 169) om
sysselsättningspolitiken vilken senare kommer att föreläggas riksdagen.
Sverige har under det gångna året tillträtt två ILO-konventioner, nämligen (nr 157) om upprättande av ett internationellt system för bevarande av
rättigheter inom den sociala tryggheten (prop. 1983/84: 81. StU 15. rskr
154) samt (nr 159) om yrkesinriktad rehabilitering och arbete (personer
med handikapp) (prop. 1983/84: 139, AU 19. rskr 322). Konventionerna
ratificerades av Sverige den 18 april resp. den 12 juni 1984. Sverige har
därmed ratificerat sammanlagt 75 ILO-konventioner.
Fr. o. m. den I januari 1984 har ILO sammanlagt 13 industrikommitteer.
Sverige är medlem i sju av dem, nämligen i kommitteerna för inlandssamfärdsel. järn- och stålindustri, byggnads-, anläggnings- och offentliga arbeten, kemisk industri, tjänstemän och utövare av fria yrken, livsmedelsindustri samt skogs- och träindustri. Sverige har dessutom en regeringsplats i
den tvåpartiska kommitten för offentlig tjänst.
I samarbete med International Social Security Association <ISSA) arrangerade ILO i maj 1983 i Canada den 10: e världskongressen om förebyggande av olycksfall i arbete. Sverige står som värd för den 11: e världskongressen år 1987. Arbetarskyddsnämnden kommer att vara huvudansvarig för
kongressens planering och genomförande. En organisationskommitte har
tillsatts.
Arbetet med att revidera programmet för det nordiska samarbetet på
arbetsmarknadsområdet har fortsatt under år 1984. Ett förslag till nytt
samarbetsprogram läggs fram vid Nordiska rådets session år 1985. Detsamma gäller den nordiska plan för ekonomisk utveckling och full sysselsättning vilken återremitterades vid Nordiska rådets session 1984 med
begäran om ett nytt ministerrådsförslag till sessionen 1985.
I maj 1984 fastställde Nordiska ministerrådet ett nytt nordiskt samarbetsprogram på arbetsmiljöområdet. I det nya programmet är frågor som
rör den nya teknikens inverkan på arbetsmiljön mycket framträdande. I
april 1984 antog Nordiska ministerrådet en nordisk handlingsplan på datateknologiområdet. Flera samarbetsprojekt, bl. a. rörande datateknik och
arbetsmiljö, har startats. På senare år har även de ekonomiska konsekvenserna av arbetsmiljöföreskrifter särskilt uppmärksammats. För år 1985 har
ministerrådet dessutom avsatt medel för ett tvärsektoriellt samarbete om
arbetstidsfrågor.
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Med hänsyn till att migrationsfrågorna har fått ökad betydelse i de
nordiska länderna beslutade Nordiska Ministerrådet (samarbetsministrarna) i november 1983 att tillsätta en särskild kontaktgrupp under nordiska arbetsmarknadsutskottet (NAUTl. Kontaktgruppen, som hade i uppdrag att lägga förslag om det fortsatta nordiska migrationssamarbetet avslutade sitt arbete under hösten 1984. Gruppens rapport remissbehandlas
f. n. En kartläggning av nordbors rättigheter vid bosättning och vistelse i
annat nordiskt land avses att genomföras av Nordiska ministerrådet.
Det svensk-finska migrationssamarbetet har utvidgats och fördjupats.
Med anledning av att en ny överenskommelse om gemensam nordisk
arbetsmarknad slöts år 1982 har 1973 års svensk-finska avtal (det s. k.
kanaliseringsavtalet) reviderats. Ett nytt avtal undertecknades av Sverige
och Finland i januari 1984 och trädde i kraft den 1 mars samma år. Det
andra svensk-finska flerministermötet om migrationsfrågor ägde rum i
Helsingfors ijanuari 1984. Vid överläggningarna behandlades främst frågor
rörande utbildning och samhällsservice på finska språket för sverige-finnar. Den svensk-finska samarbetsgruppen för hälso-, sjuk- och socialvårdsfrågor har under år 1984 särskilt behandlat frågor rörande finländska
barn och ungdomar samt äldre invandrare. En särskild samarbetsgrupp har
tillsatts för frågor rörande kulturell verksamhet för sverigefinländarna.
Arbetsmarknadsdepartementet deltar aktivt i det internationella arbetet
inom Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECDJ.
bl. a. inom arbetskrafts- och social kommitten och dess arbetsgrupper. Av
särskild betydelse är sysselsättningsfrågorna ur perspektivet av strukturförändringar. införande av ny teknik och åtgärder för att stödja lokala
sysselsättningsinitiativ för att skapa permanent sysselsättning. Sverige har
f. n. ordförandeskapet i OECD: s arbetsgrupp för migrationsfrågor.
Samarbetet mellan Sverige och FN: s flyktingkommissariat (UNHCRJ
har byggts ut under år 1984 och bl. a. anordnas flera möten årligen i
asylrättsliga frågor mellan företrädare för de svenska myndigheterna och
för UNHCR. Inom Europarådet behandlas flyktingfrågorna inom en särskild arbetsgrupp (CAHAR).
FN: s generalförsamling beslutade i december 1980 att som avslutning på
FN: s kvinnoårtionde år 1985 sammankalla en konferens för att granska
och utvärdera resultaten av kvinnoårtiondet. En nordisk förberedande
konferens arrangerades i maj 1984 i Göteborg. De nordiska länderna kommer bl. a. att bidra till kvinnokonferensen i Nairobi i juli 1985 med en
gemensam studie om "Kvinnor i Norden". Regeringen har, som nämnts
tidigare, uppdragit åt jämställdhetsrådet att biträda i förberedelserna av
konferensen.
En arbetsgrupp under generalförsamlingens tredje utskott har under året
avslutat första läsningen av en FN-konvention om rättigheter för alla
migrerande arbetare och deras familjer.
Ett första möte med en svensk-grekisk kommitte för migrationsfrågor
hölls i oktober 1984.
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Ett samarbetsavtal på arbetsmiljöområdet mellan Sverige och EG- kommissionen undertecknades i april 1984. Ett möte på tjänstemannanivå
planeras under våren 1985 för vidare diskussion om angelägna samarbetsområden. I april 1984 slöts även ett arbetsmiljöavtal mellan Sverige och
USA. Regeringen har under hösten utsett svenska representanter i en
samordningsgrupp för vidareutveckling av detta avtal.
För all bevaka frågor som rör arbetsmarknads- och socialdepartementens verksamhetsområden finns f. n. fyra arbetsmarknadsråd vid utlandsmyndigheterna i Bonn. Bryssel. London och Washington. En försöksverksamhet med särskilda arbetsmiljöattacheer i Bryssel och Washington (SFS
1983: 69) pågår t. o. m. den 30 juni 1986.

INVANDRING OCH SVENSKT MEDBORGARSKAP

Utvecklingen av invandringen
Under åren 1982 och 1983 minskade in vandringen för att åter öka år
1984. Preliminära uppgifter för år 1984 visar att invandringen av utländska
medborgare har ökat från 22 300 personer år 1983 till ca 25 000 år 1984. I
förhållande till de nordiska länderna redovisas för fjärde året i följd ett
utvandringsöverskott. Invandringen under den senaste tioårsperioden
framgår av följande tabell.
Invandringen av utländska medborgare åren
År

1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984 !l 1
Il I

1974-1984

Invandring

Utvandring

Invandringsöverskott

Totalt Nordiska övriga
medmedborgare borgare

Totalt Nordiska Övriga
medmedborgare borgare

Totalt Nordiska övriga
medmedborgare borgare

20
20
18
14
15
16
20
20
19
17
15

11
17
21
23
16
16
13
6
5
4
10

31
38
39
38
31
32
34
27
25
22
25

900
100
700
700
700
400
400
400
100
300
000

18
25
22
19
15
16
16
10
7
7
8

000
400
200
600
300
400
300
000
300
400
000

13
12
17
19
16
16
18
17
17
14
17

900
600
600
100
300
000
200
400
800
900
000

100
400
700
900
600
300
800
800
900
400
000

13
13
12
10
10
10
13
15
14
12
10

800
300
200
600
100
700
600
300
500
000
000

6
7
6
4
5
5
7
5
5
5
5

300
100
500
200
500
600
200
500
400
400
000

Preliminär beräkning

Invandringen från Finland har fortsatt all minska. från 4 600 år 1982 till
4 100 år 1983. Preliminära uppgifter för år 1984 redovisar en invandring
från Finland på ca 4000 personer. Den utomnordiska invandringen har
fortsatt att öka. Preliminära uppgifter visar på en uppgång från nära 15 000

800
700
000
900
000
100
700
600
200
900
000

4
12
9
9
5
5
2
-5
-7
-4

200
100
900
000
300
700
600
300
200
600
-2 000

7
5
11
14
10
10
11
11
12
9
12

600
500
100
800
800
400
000
900
400
500
000
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till ca 17000 personer år 1984. Av de utomnordiska invandrarna år 1984 var
ca 7 000 flyktingar. De största flyktinggrupperna under år 1984 kom från
Latinamerika <främst Chile), Iran. Irak, Libanon och Polen.
För den organiserade överföringen av flyktingar till Sverige under budgetåret 1984/85 har regeringen fastställt en kvot av samma omfattning som
under de närmast föregående åren. Kvoten omfattar ca 1 250 flyktingar och
de nära anhöriga som kommer tillsammans med flyktingarna. Enligt regeringens beslut bör flyktingkvoten för innevarande budgetår i första hand
avse flyktingar från länder i Syd- och Centralamerika. Vidare bör uttagning
ske av flyktingar från länder i Mellanöstern samt i viss utsträckning av
flyktingar som vistas i läger i Europa. Jag beräknar resurser för en flyktingkvot av oförändrad omfattning under budgetåret 1985/86.
Antalet utlänningar som kommit till Sverige på egen hand och sökt asyl i
Sverige uppgick under år 1983 till ca 2 600 personer. År 1984 har antalet
asylsökande ökat i såväl Sverige som i andra europeiska länder. T. o. m.
november 1984 hade drygt 9000 asylansökningar ingetts till de svenska
polismyndigheterna. Asylsökande från Irak, Iran, Libanon, Pakistan och
Turkiet svarar för drygt 75 % av ökningen. Ett antal asylsökande har fått
avslag på sina ansökningar då de inte har haft tillräckliga skäl enligt
utlänningslagens bestämmelser.
I det följande behandlas översiktligt frågor rörande invandring och åtgärder för invandrare inom såväl arbetsmarknadsdepartementets som övriga
berörda departements ansvarsområden.

Invandrings- och flyktingpolitiken m. m.
Våren 1984 förelade regeringen riksdagen en proposition (prop.
1983/84: 144) om invandrings- och flyktingpolitiken. I propositionen redovisade regeringen sin principiella syn på inriktningen av invandringsoch flyktingpolitiken samt föreslog vissa ändringar i utlänningslagstiftningen. Riksdagen anslöt sig till de föreslagna riktlinjerna. som i huvudsak
innebär att de grundläggande principerna för vår nuvarande invandringsoch flyktingpolitik bibehålls. I enlighet med de beslut som riksdagen fattade i juni 1984 införs vissa ändringar i utlänningslagen och utlänningsförordningen den I januari 1985. Regeringen har vidare i oktober 1984 tillkallat en särskild utredare för att överväga frågan om asylförfarandet vid
gränsen m. m.
Efter regeringens bemyndigande har jag i juni 1984 tillkallat en flyktingpolitisk beredning med företrädare för samtliga riksdagspartier samt för
berörda frivilligorganisationer och FN: s flyktingkommissarie (UNHCR).
Jag avser vidare att under våren 1985 föreslå regeringen att förelägga
riksdagen en skrivelse om flyktingpolitiken. i vilken den samlade svenska
politiken på detta område kommer att redovisas. Denna består av flera
olika delar: ekonomiskt stöd till UNHCR och till FN: s hjälpprogram för
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palestinaflyktingar (UNRWA), internationellt samarbete för att främja tillämpningen av FN: s flyktingkonvention och stärka flyktingarnas rättsliga
skydd, samverkan med UNHCR och med andra stater för att åstadkomma
en bättre internationell ansvarsfördelning i flyktingarbetet samt slutligen
mottagande av flyktingar i vårt eget land.
Stöd till flyktingar utanför Sverige

Flyktingsituationen i världen är fortsatt mycket allvarlig. Behovet av
internationell samverkan för att ge flyktingar skydd har ökat under senare
år. Det stora flertalet av dagens flyktingar befinner sig i fattiga länder.
Framför allt berörs länder i Afrika, Asien och Centralamerika. Det totala
antalet flyktingar i världen beräknas uppgå till drygt 12 miljoner. Till detta
kommer ett stort antal hemlösa som hamnat i en flyktingliknande situation
i sitt eget land på grund av bl. a. inbördesstrider. Antalet flyktingar i Afrika
uppskattas till fyra miljoner. Somalia och Sudan uppger sig vardera ha tagit
emot ca 700000 flyktingar från Etiopien. Även i södra Afrika har flyktingströmmarna varit av stor omfattning. I Centralamerika finns det närmare
350000 flyktingar, varav 173000 befinner sig i Mexico. Flertalet flyktingar
i regionen kommer från El Salvador. I Sydostasien finns fortfarande ca
160000 indokinesiska flyktingar som i första hand avvaktar möjlighet till
omplacering i tredje land. Majoriteten av dessa vistas i läger i Thailand.
Kriget i Afghanistan har medfört att Pakistan nu är det land som hyser det
största antalet flyktingar, nära tre miljoner. I Iran uppges antalet afghanska
flyktingar uppgå till 1,8 miljoner.
Även kriget mellan Irak och Iran har gett upphov till flyktingströmmar
liksom bl. a. även situationen i Turkiet. I Mellanöstern finns nära två
miljoner Palestinaflyktingar registrerade hos UNRWA.
I propositionen (prop. 1983/84: 144) om den framtida invandrings- och
flyktingpolitiken har regeringen betonat att tyngdpunkten i flyktingpolitiken även framöver bör ligga på flyktingbistånd i s. k. första asylländer, i
den mån dessa tillhör u-landskretsen. En betydande del av det svenska
biståndet går till insatser för flyktingar, främst i de fattigaste länderna.
Sverige är en av de större bidragsgivarna till FN: s flyktingverksamhet.
Årligen uppgår således vårt samlade bistånd till UNHCR och UNRWA till
ca 150 milj. kr. Även inom ramen för katastrofbiståndet och det humanitära biståndet i Latinamerika och södra Afrika lämnas omfattande stöd till
flyktingar och hemlösa. Detta stöd förmedlas av olika FN-organ, Röda
Korset och andra frivilligorganisationer. Även en väsentlig del av våra
övriga bidrag till andra FN-organ används till insatser som kommer flyktingar till godo. Detta gäller även delar av det svenska bilaterala biståndet
till vissa länder. Jag vill i dessa delar hänvisa till vad chefen för utrikesdepartementet tidigare har anfört.
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Stöd till flyktingar i S'·crige

Riksdagen beslöt i maj 1984 om ett nytt system för mottagande av
asylsökande och flyktingar i Sverige (prop. 1983/84: 124, SflJ 27, rskr 295).
Reformen innebär bl. a. ett ökat statligt ansvar för mottagande av asylsökande och att ansvaret för mottagande av flyktingar förs över från AMS till
statens invandrarverk (SIV) den I januari 1985. SIV skall träffa överenskommelser med kommuner om mottagande av flyktingar och asylsökande
mot statlig ersättning. Organiserat överförda flyktingar skall normalt tas
emot 2-4 veckor på en statlig mottagningsförläggning. Därefter skall de
erbjudas bostad i en kommun med vilken SIV träffat överenskommelse
och där få svenskundervisning och annan introduktion i det svenska samhället. Utlänningar som söker asyl i samband med inresan till Sverige tas
normalt emot i en statlig utredningsförläggning upp till fyra veckor medan
utredning sker i asylärendet. Därefter anvisas bostad i en kommun som
SIV träffat överenskommelse med.
SIV övertar den I januari 1985 de flyktingförläggningar som drivits av
AMS i Alvesta, Moheda och Hallstahammar. Fasta utredningsförläggningar med en kapacitet av totalt 300 platser har inrättats i Flen och Märsta.
Vid behov får SIV i samråd med rikspo\jsstyrelsen därutöver anordna och
driva tillfälliga utredningsförläggningar och tillfälligt utöka kapaciteten vid
de fasta förläggningarna. Vid de fasta förläggningarna kommer det att
finnas polispersonal som är specialiserad på utredningar i utlänningsären. den. Därigenom bör utredningarna kunna gå snabbt och få hög kvalitet.
Handläggningstiderna i asylärenden har reducerats under senare år.
Både hos invandrarverket och i regeringskansliet har de genomsnittliga
handläggningstiderna successivt minskat från början av år 1981 till mitten
av år 1984. Mest märkbart är detta hos invandrarverket. Där var den
genomsnittliga handläggningstiden under år 1983 ca 2,5 månader, vilket
kan jämföras med ca 4 månader år 1981 och drygt 3 månader år 1982. I de
ärenden som avgjordes under det första halvåret 1984 hade den genomsnittliga handläggningstiden vid invandrarverket sjunkit något.
En ökning av antalet asylsökande av det slag som har skett år 1984
ställer större krav på utredningsresurserna. Särskilda åtgärder har därför
vidtagits för att förhindra en förlängning av handläggningstiderna. Inom
polisorganisationen har en viss tillfällig omfördelning av resurser gjorts till
de polisdistrikt som har det största antalet ärenden. Utöver en av riksdagen tidigare beslutad temporär förstärkning med tre tjänster vid SIV: s
tillståndsbyrå under hela budgetåret 1984/85 har SIV genom tilläggsbudget
I beviljats en tillfällig resursförstärkning med I milj. kr. för handläggning
av tillståndsärenden. Även regeringskansliet kommer tillfälligt att förstärkas för handläggning av utlänningsärenden under första halvåret 1985.
För att hålla nere handläggningstiderna föreslår jag att SIV för nästa
budgetår beviljas undantag från huvudförslaget i fråga om resurser för
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handläggning av tillständsärenden. Vidare föreslår jag att den temporära
förstärkning med tre tjänster som SIV har haft under de senaste budgetåren permanentas.
För att avlasta de inresekommuner som har fått ta emot ett stort antal
asylsökande bemyndigade regeringen i mars 1984 AMS att erbjuda inkvartering för dem som söker asyl i direkt anslutning till inresan. AMS har
under år 1984 inkvarterat asylsökande vid ett trettiotal tillfälliga förläggningar. Den I december var drygt 3000 asylsökande inkvarterade vid
sådana förläggningar.
I syfte att underlätta utplaceringen från tillfälliga förläggningar av de
asylsökande som under hösten 1984 har beviljats uppehållstillstånd och för
att få en smidig övergång till det nya systemet för flyktingmottagande har
regeringen heslutat om vissa särskilda åtgärder. Bl. a. har SIV fått medgivande att träffa överenskommelser med ett begränsat antal kommuner om
flyktingmottagande enligt det nya systemet redan fr. o. m. den I september
1984.

Invandrarpolitiken
I juni 1984 lade invandrarpolitiska kommitten !A 1980: 04), IPOK. fram
sitt slutbetänkande (SOU 1984: 58) Invandrar- och minoritetspolitiken.
Kommitten har inriktat sitt arbete på att kartlägga och lägga fram förslag
om stöd till invandrar- och minoritetsorganisationer. till tidningar på andra
språk än svenska samt inom kultursektorn. Därutöver har kommitten gjort
en omfattande inventering av problem inom olika samhällssektorer. IPOK
har även lagt fram en särskild redovisning <Os A 1984: 10) av internationella normer och internationellt samarbete på migrationsområdet. IPOK: s
slutbetänkande har remissbchandlats. Det bereds f. n. inom regeringskansliet.
I enlighet med IPOK: s förslag har regeringen i november 1984 tillkallat
en särskild utredare med uppdrag att att se över Stiftelsen Invandrartidningens uppgifter inom ramen för samhällsinformationen till invandrare.
Diskrimineringsutredningen (A 1978: 06) lämnade i juni 1984 sitt slutbetänkande <SOU 1984: 55) I rätt riktning. Utredningen presenterade samtidigt två delbetänkanden (Os A 1984: 6) Om utlänningars rättsliga ställning
och (Os A 1984: 7) Om olaga diskriminering. Utredningen har i slutbetänkandet lagt fram vissa förslag i syfte att främja en harmonisk utveckling av
de etniska relationerna i vårt land. På lagstiftningsområdet har utredningen
bl. a. föreslagit en skärpning av lagreglerna om olaga diskriminering samt
förordat att sådana lagregler utmönstras som utan tillräcklig motivering
negativt särbehandlar utländska medborgare. Betänkandena har remissbehandlats och bereds f. n. inom regeringskansliet i anslutning till det av
utredaren tidigare lämnade betänkandet (SOU 1983: 18) Lag mot etnisk
diskriminering i arbetslivet.
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Jag avser att under våren 1985 föreslå regeringen att förelägga riksdagen
en proposition om invan<lrarpolitiken. I denna kommer en utvärdering att
göras av 1975 års riktlinjer för invandrar- och minoritetspolitiken och den
fortsatta inriktningen av åtgärderna inom detta omddc kommer att anges.
Invandrarnas situation på arbetsmarknaden är oroande. Under det senaste året har inom arbetsmarknadspolitikens ram vidtagits åtgärder som
är bättre anpassade till invandrares situation än tidigare. För nykomna
flyktingar gäller fr. o. m. budgetåret 1983/84 att de skall kunna beviljas
arbetsmarknadsutbildning även om de har ett arbete men kan anses ha en
svag ställning pil arbetsmarknaden. Inom arbetsmarknadsutbildningen har
vidare tillkommit olika förberedande teoretiska kurser liksom kurser där
eleven kan orientera sig om olika yrken och utbildningar innan kursval
sker. Varvning mellan t. ex. svenskundervisning och praktiska utbildningsmoment blir allt vanligare inom arbetsmarknadsutbildningen. Det rekryteringsbidrag sum infördes vid årsskiftet 1983/84 och som innebär att arbetsgivare kan fä 50 i;.;. av den totala lönekostnaden under sex månader, om de
anställer personer som arbetsförmedlingen bedömer ha svårigheter att få
arbete, ger många invandrare en möjlighet att få arbetslivserfarenhet.
Möjligheten att kombinera beredskapsarbete och arbetsmarknadsutbildning finns numera också inom den offentliga sektorn. De av riksdagen
nyligen beslutade ändringarna inom kommunernas grundutbildning för
vuxna (grundvux). som bl. a. innebär att deltidsstudier blir den normala
studieformen, ger möjligheter att kombinera grundvux med arbete eller
praktik. Införandet av ungdomslag för arbetslösa ungdomar har också
medfört en kraftig nedgång i antalet C:1rbetslösa invandrarungdomar.
Inom arbetsmarknadspolitiken finns således åtskilliga instrument som i
hög grad kan underlätta inträdet på arbetsmarknaden för invandrare. Därtill kommer åtgärder som vidtagits och som planeras inom utbildningsområdet. Jag vill här bl. a. nämna de reformer som riksdagen nyligen beslutat
om inom den kommunala vuxenutbildningen. Där ges numera reguljära
möjligheter till utbildning på hemspråk för dem som har svårt att följa en
utbildning på svenska.
Regeringen lämnade en proposition om svenskundervisning för vuxna
invandrare till riksdagen våren 1984 (prop. 1983/84: 199). I propositionen
förordades ett nytt system för undervisningen i svenska språket m. m. för
vuxna invandrare med ett statligt ramansvar för undervisningen och ett
kommunalt ansvar för att grundläggande svenskundervisning (grund-sfi)
kommer till stånd. Påbyggnadsundervisning föreslogs bli anordnad som
arbetsmarknadsutbildning och som studiecirklar i studieförbund. Riksdagen har den 13 december beslutat i frågan (UbU 1984/85: 6, rskr 77). I
propositionen underströks behovet av goda kunskaper i svenska för att
klara sig på arbetsmarknaden. Det nya systemet för svenskundervisning
skall enligt riksdagens beslut träda i kraft den I juli 1986.
Som chefen för utbildningsdepartementet tidigare anfört under åttonde
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huvudtitelns anslag C 6. Undervisning för invandrare i svenska språket
m. m. har regeringen. med stöd av riksdagens bemyndigande. innevarande
budgetår beslutat om en särskild timkvot för svenskundervisning för flyktingar vilka tas emot i kommuner som slutit överenskommelser med SIV
om mottagning av flyktingar. Enligt regeringens förslag hör en motsvarande kvot om 120000 studietimmar också finnas budgetåret 1985/86 i avvaktan på den närmare utformningen av det nya systemet för svenskundervisningen for invandrare. Förslaget innebär att 5 000 vuxna utlänningar ges
möjlighet till 240 timmars svenskundervisning. Den reguljära svenskundervisningen för vuxna invandrare föreslås få omfatta 480 000 studietimmar.
IPOK framhåller i sitt slutbetänkande att en bättre samordning mellan
utbildningspolitiska och arbetsmarknadspolitiska åtgärder skulle leda till
ett effektivare resursutnyttjande vad gäller åtgärder som syftar till att
stärka invandrarnas möjligheter att få arbete. IPOK föreslår att berörda
myndigheter får möjlighet att bedriva försöks verksamhet som innebär att
de kan pröva olika kombinationer av åtgärder i de olika systemen. Under
hösten 1984 har p[1 mitt initiativ samråd skett mellan företrädare för kommuner, arbetsmarknadsverket, företag, fackliga organisationer. invandrarorganisationer m. fl. om möjligheterna till sådan samordning som IPOK
har förordat. IPOK: s förslag om en försöksverksamhet bereds i särskild
ordning.
Statsrådet Göransson har tidigare idag lagt fram förslag med utgångspunkt i språk- och kulturarvsutrcdningens huvudbetänkande (SOU
1983: 57) Olika ursprung - Gemenskap i Sverige. Huvudförslagen är att
s. k. hemspråksklasser skall kunna inrättas på grundskolans låg- och mellanstadier. att pedagogisk ut vecklingsverksamhet för undervisning av
finskspråkiga elever kan anordnas i några kommuner och att skolans
undervisning i sin helhet skall präglas av ett interkulturellt synsätt. Vidare
föreslås preciseringar av rätten till hemspråksundervisning och att staten
skall utfärda riktlinjer för kommunernas invandrarundervisning. Motsvarande preciseringar vad gäller hemspråksträning i förskolan föreslås av
chefen för socialdepartementet.
Chefen för utbildningsdepartementet föreslår under åttonde huvudtitelns anslag C 6 Bidrag till driften av folkhögskolor m. m. att Finska folkhögskolan, Haparanda, ges ett särskilt bidrag i form av en engångsanvisning om 450000 kr. Bidraget är svenska statens andel för att täcka hälften
av skolans underskott. Statsrådet Göransson föreslår under åttonde huvudtitelns anslag F 3. Bidrag till särskilda kulturella ändamål ökat utrymme
för insatser för finsk tcatcrverksamhct i Sverige.
Chefen för utbildningsdepartementet har tidigare i dag anfört att hon
ämnar föreslå regeringen att vid 1984/85 års riksmöte förelägga riksdagen
förslag om utbildning av tolkar och översättare. Förslaget grundas på en
rapport <Os A 1984: 11) Tolk- och översättarservice i ut veckling som utarbetats inom regeringskansliet. Rapportens huvudförslag är att det bör
inrättas ett tolk- och översättarinstitut vid universitetet i Stockholm.
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Frågan om anställning av tvåspråkig personal och meritvärdet av språkkunskaper vid tillsättning av statligt reglerade tjänster bereds f. n. inom
regeringskansliet som en del i programmet för den offentliga sektorns
utveckling.
År 1983 fick 18327 invandrare svenskt medborgarskap. Preliminära
uppgifter visar på en uppgång till 22000 personer år 1984. Våren 1984
överlämnade 1983 års rösträttskommitte sitt huvudbetänkande <SOU
1984: 11) Rösträtt och medborgarskap. Remissyttrandena över kommittens
förslag om rösträtt för invandrare i riksdagsval och om utlandssvenskarnas
rösträtt har visat att det inte finns tillräckligt parlamentariskt stöd för att
förelägga riksdagen en proposition. Regeringen avser att tillsätta en utred·
ning om den i Sverige (och i övriga europeiska länder) redan pågående
utvecklingen som innebär att allt fler invandrare erhåller dubbelt medborgarskap, dvs. medborgarskap i såväl invandrings· som ursprungslandet. I
samband därmed kommer även rösträttsfrågan att tas upp till fortsatt
diskussion. Samtidigt kommer kontakter att tas med övriga nordiska
länder i syfte att undersöka förutsättningarna för en lösning på nordisk
eller på svensk-finsk bas. En på svenskt initiativ inom Europarådet tillsatt
arbetsgrupp avlämnar våren 1985 sin rapport om för- och nackdelar med
dubbla medborgarskap. Vidare kan nämnas att Kommunaldemokratiska
kommittens (Kn 1977:07) betänkande <Ds C 1983:4) Utländska medborgares valbarhet till vissa förtroendeuppdrag har remissbehandlats och f. n.
bereds i regeringskansliet.
I regeringens forskningspolitiska proposition (prop. 1983/84: 107) angavs
invandrar- och flyktingpolitiken som ett angeläget och för Sverige nytt
forskningsområde. Delegationen (A 1983: 03) för invandrarforskning
(ElFOl kommer under första halvåret 1985 att lämna en redovisning av
genomförd och pågående forskning inom invandrarområdet. Samarbetet
mellan Sverige och Finland vad gäller forskning om migrationen har fördjupats. Brottsförebyggande rådet har fått i uppdrag att kartlägga förekomsten av utvisning av finländare. EIFO har erhållit medel för att kartlägga sverigefinländarnas benägenhet att delta i språkregistrering.

JÄMSTÄLLDHET MELLAN KVINNOR OCH MÄN
Under detta avsnitt behandlas jämställdhetsfrågor inom såväl arbetsmarknadsdepartementets som övriga departements ansvarsområden.
En viktig förutsättning för jämställdhet mellan kvinnor och män är
ekonomiskt oberoende, byggt på ett eget förvärvsarbete på lika villkor.
Den svenska arbetsmarknaden kännetecknas av att kvinnor och män är
ojämnt fördelade mellan yrken och näringsgrenar och att kvinnornas arbetstid är betydligt kortare än männens. För att stärka kvinnornas ställning
behöver särskilda åtgärder vidtas för att bl. a. bryta den könsuppdelade
arbetsmarknaden och motverka det könsbundna yrkesvalet.
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Även männens traditionella arbetsmarknad och deras sociala roll undergår stora förändringar. Män bör därför också få ökade möjligheter till stöd
bl. a. när det gäller att bryta traditionella könsrollsmönster.

Arbete och utbildning
Under de senaste tjugo åren har kvinnornas förvärvsfrekvens oavbrutet
ökat. Den svaga konjunkturen i början av 1980-talet hade ingen negativ
effekt på kvinnornas stadigt ökande förvärvsintensitet. I oktober 1984
fanns 81,4 % av kvinnorna i åldrarna 20-64 år i arbetskraften mot 90,3 %
av männen. Förvärvsfrekvensen för kvinnor är ovanligt hög i Sverige
internationellt sett, särskilt för kvinnor med minderåriga barn. Bland föräldrar till barn under sju år finns 83, 7 % av kvinnorna i arbetskraften mot
97 ,8 % av männen. Av kvinnor som har barn i åldrarna 7 -16 år finns 90 % i
arbetskraften.
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Arbetslösheten är något högre för kvinnor än för män. I oktober 1984 var
3,5 % av kvinnorna arbetslösa mot 2,9 % av männen. Arbetslösheten är
särskilt stor bland kvinnorna i åldrarna 20-24 år. 8,5% mot männens
6,5 %. Antalet deltidsarbetande som önskade längre arbetstid var i oktober
1984 142200 varav 114500 kvinnor. I åldrarna 20-24 år önskade 10,8% av
kvinnorna längre arbetstid mot 2.6% av männen. 29100 kvinnor var latent
arbetslösa.
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Den svenska arbetsmarknaden är fortfarande tydligt uppdelad i en manlig och en kvinnlig del. Män arbetar inom betydligt fler sektorer och
dominerar inom framför allt tillverkningsindustri och tekniska yrken.
Kvinnor arbetar i ett mer begränsat antal yrken inom framför allt service-,
vård- och kontorsområdena. Ungefär två tredjedelar av de anställda inom
den offentliga sektorn är kvinnor. Kvinnorna dominerar här särskilt inom
hälso- och sjukvård, socialvård och undervisning.
Inkomstskillnaderna är fortfarande stora mellan kvinnor och män, även
inom samma näringsgren. Kvinnorna finns i de underordnade befattningarna och därmed i de lägre löneskikten. Skillnaderna har dock krympt
märkbart under 1970-talet. inte minst genom de fackliga organisationernas
låglönesatsningar. Kvinnornas medel inkomst var år 1981 drygt 63 % av
männens. Av den totala lönesumman får kvinnorna dock endast en tredjedel, främst beroende på det omfattande deltidsarbetet. Detta är huvudsakligen betingat av att de fortfarande i praktiken har huvudansvaret för hem
och barn.
Utbildnings- och yrkesvalen fortsätter att vara traditionella även bland
dem som är i utbildning i dag. Av de 25 utbildningslinjerna på gymnasiet
hade höstterminen 1983 endast sex jämn könsfördelning. Flickor väljer
utbildning huvudsakligen inom humanistisk och samhällsvetenskaplig sektor, vård-, social- och konsumtionssektor samt ekonomisk och merkantil
sektor. Andelen arbetslösa och placerade i beredskapsarbete är särskilt
hög bland dem som gått ut från linjer inom dessa områden. Trots att det av
arbetsmarknadsskäl är fördelaktigt för flickor att väija pojkdominerade
linjer är antalet studieavbrott för dessa flickor oroväckande stort. Skolöverstyrelsen har i en rundskrivelse till samtliga grund- och gymnasieskolor i november 1984 uppmanat rektorerna att stimulera flickor att söka till
för dem otraditionella linjer och att också underlätta för de flickor som
påbörjar sådan utbildning.
Utbildningsministern har tidigare i dag föreslagit att Stiftelsen Kvinnofolkhögskolan i Göteborg, som bl. a. anordnar byggkurser för arbetslösa
kvinnor och som också i stor utsträckning vänder sig till invandrarkvinnor.
får bli självständig folkhögskola den l juli 1985.
I den högre utbildningen är kvinnorna starkt underrepresenterade på de
tekniska utbildnings vägarna. där andelen kvinnor endast är 22 %. Kvinnorna är däremot överrepresenterade inom vårdsektorn och undervisningssektorn med 82 % resp. 72 %.
Mot denna bakgrund och med hänsyn till den utveckling som väntas för
många av de traditionella kvinnoyrkena på grund av minskad kommunal
expansion, den nya teknikens effekter inom servicesektorn m. m. har
behovet av att förändra den könsuppdelade arbetsmarknaden ökat.
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J0-miljonerskampanjen
Jag har i samråd med arbetsmarknadens parter fördelat medel från de
IOmilj. kr. som avsatt~ under budgetåret 1983/84 till en kampanj för att
främja rekryteringen av kvinnor till industrin. Kampanjen är nu slutförd.
Arbetet har bedrivits över hela landet och haft tre olika huvudinriktningar,
nämligen åtgärder för att påverka flickors utbildnings- och yrkesval, datautbildning för kvinnor samt rekryterings- och vidareutbildningsåtgärder.
Härutöver har ett antal projekt med motsvarande inriktning specialdestinerats till invandrarkvinnor. Sammanlagt omkring 46000 flickor/kvinnor,
3200 lärare, 3000 föräldrar, 600 skolor och 800 företag har engagerats i
kampanjen. Den särskilda datautbildningen har omfattat nära 5 000 personer och 25 företag har varit aktiva i denna. Samtliga projekt har redovisats
och diskuterats på länsvisa uppföljningskonferenser, där frågan om hur
vunna erfarenheter kan integreras i de berörda parternas normala verksamhet spelat en viktig roll.
Effekten av insatser som syftar till att påverka yrkes- och utbildningsval
kan ofta ses först på lång sikt. Berörda skolor, elever och lärare har visat
ett stort intresse och hög aktivitet i de genomförda projekten. I flertalet fall
fortsätter verksamhet i kampanjens anda.
Erfarenheterna från projekten avseende rekryterings- och vidareutbildningsåtgärderna är överlag positiva. Det betonas emellertid i ett par rapporter att enstaka projekt under en kortare tid inte kan ge samma resultat
som ett mer långsiktigt arbete.
Ett av målen med kampanjen var att påbörja ett förändringsarbete eller
stimulera sådan verksamhet som redan var i gång. Jag anser att hittillsvarande resultat visat att detta mål nåtts i flertalet fall. Projekten har inte bara
inneburit viktiga insatser för enstaka kvinnor eller grupper av kvinnor
under en begränsad tid. De har också mer långsiktigt förstärkt arbetet för
jämställdhet på arbetsmarknaden. En slutlig utvärdering av resultaten från
kampanjen kommer att föreligga i början av år 1985.
Erfarenheterna från kampanjen kommer att följas upp på länsnivå för att
påverka den regionala utvecklingen och planeringen i länen. I detta syfte
uppdrog regeringen under hösten 1984 åt länsstyrelserna att i samverkan
med länsskolnämnderna och länsarbetsnämnderna redovisa program för
att stärka kvinnornas ställning på arbetsmarknaden och i utbildningsväsendet. Programmet skall redovisas till regeringen senast den 31 oktober 1985.
Under våren 1985 har jag för avsikt att föreslå regeringen att förelägga
riksdagen en proposition om kvinnornas ställning på arbetsmarknaden.
Propositionen avses bygga dels på resultaten av kampanjen för att främja
rekryteringen av kvinnor till industrin, dels på det förslag till åtgärdsprograrn för kvinnor som dataeffektutredningcn (A 1978: 05) lämnat i sitt
slutbetänkande <SOU 1984: 20) Datorer och arbetslivets förändring.
Som framgår av vad civilministern senare idag kommer att anföra gäi-
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!ande sådant jämställdhetsarbete. som normalt inte kan anses ingå i myndigheternas verksamhet. beräknas medel för detta i oförändrad omfattning
för budgetilret 1985/86. Civilministern kommer vidare att redogöra för
vissa grunddrag i ett kommande program för den offentliga sektorns förnyelse. som bl. a. behandlar personalpolitiken i statsförvaltningen ur jämställdhetssynpunkt.

Arbetstid
Kvinnor och män arbetar hel- och deltid i olika omfattning. 45.8 % av
kvinnorna mellan 20-64 år arbetar deltid jämfört med 5,6% av männen.
Det är framför allt bland småbarnsföräldrarna som skillnaden mellan kvinnor och män visar sig vara störst. I åldrarna 20-59 år arbetar endast 3.5 %
av männen deltid mot 44,4% av kvinnorna. De deltidsarbctande männen
finns huvudsakligen i åldersintervallet 60-64 år, vilket innebär att de
uppbär delpension.
Kvinnor och män har i olika grad sin arbetstid förlagd tills. k. obekväm
arbetstid. Andelen oregelbundet och obekvämt arbetande av samtliga sysselsatta utgjorde år 1982 för kvinnorna 32,5 % och för männen 26,1 %.
Denna tendens har förstärkts under perioden 1974-82.
Som arbetsmarknadsministern tidigare har nämnt pågår inom delegationen för arbetstidsfrågor (A 1974: 09) ett utredningsarbete på arbetstidsområdet. En rad rapporter har redan presenterats som är av stor betydelse för
möjligheterna att uppnå jämställdhet.

Mannens roll i jämställdhetsarbetet
För att uppnå jämställdhet måste betalt och obetalt arbete. dvs. förvärvsarbete och hushållsarbete samt omsorg om barn, delas lika mellan
könen.
En förändring av könsrollsmönstret har skett på senare år när det gäller
yngre män, vilket bl. a. kan utläsas av statistiken över uttaget av föräldraförsäkringen. Var femte nybliven pappa tar numera ut någon del av föräldraförsäkringen under barnets första levnadsår. En fortsatt förändring förutsätter att också mannen ges stöd genom att de hinder för jämställdhet
som i dag finns i arbetslivet. i familjen osv. undanröjs. Opinionsbildningen
omjämställdhetsfrågor, riktade till män, måste därför intensifieras.
En viktig åtgärd som kan vidtas för att främja jämställdheten är att
stärka mannens papparoll. Föräldraförsäkringen har härvid stor betydelse.
De förslag till vissa förenklingar och förbättringar av föräldraförsäkringen
som presenterats i proposition 1984/85: 78 främjar en sådan utveckling.
Den undersökning om mäns inställning till barnafödande som utförs av
statistiska centralbyrån på uppdrag av socialministern bör ge nya kunskaper om hinder och förutsättningar för männen att ta sin del av ansvaret för
den nya generationen. Undersökningen beräknas bli klar år 1986.
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Den arhetsgrupp om mannens roll i jämställdhetsarbetet som jag tillsatte
hösten 1983 kommer i fehruari 1985 att presentera ett ideprogram med
syfte att påskynda en utveckling mot jämställda förhållanden mellan kvinnor och män. För att belysa mansrollen ur olika aspekter har arbetsgruppen anordnat seminarier. Seminarierna har dokumenterats i en rapportserie. Arbetsgruppens ideprogram kommer att beredas i regeringskansliet.

Kvinnorepresentation
Ett viktigt medel för att öka jämställdheten mellan kvinnor och män är
att öka kvinnornas andel i beslutande och rådgivande organ. Andelen
kvinnor i sådana positioner är ännu påfallande låg Under innevarande
mandatperiod är andelen kvinnor i riksdagen 27 .5 % och i kommunfullmäktige genomsnittligt 29,3 %. I statliga kommitteer och utredningar är andelen kvinnliga ordförande, ledamöter, sakkunniga och sekreterare oförändrat 16,5 % år 1983 och 16,8% år 1984. Kvinnor och män har skilda perspektiv på olika samhällsföreteelser. Frågor behandlade av församlingar bestående av både kvinnor och män bör på så sätt bli mer allsidigt belysta och
därmed förbättra beslutsunderlaget.
Jag har under år 1984 haft överläggningar med arbetsmarknadens parter
för att diskutera möjligheterna att öka den kvinnliga representationen i
statliga styrelser och utredningar. I samband med den tidigare nämnda
propositionen om kvinnornas ställning på arbetsmarknaden kommer jag att
överväga nya initiativ att påverka kvinnorepresentationen.

FN: s kvinnokonferens 1985
FN: s tredje kvinnokonferens kommer att äga rum i Nairobi, Kenya, den
15- 26 juli 1985. Konferensen förbereds av arbetsmarknadsdepartementet i
samråd med utrikesdepartementet. Jämställdhetsrådet har i uppdrag att
biträda regeringen i förberedelserna. Flera myndigheter i Sverige förbereder egna rapporter till konferensen och ett gemensamt nordiskt bidrag
Kvinnor i Norden håller också på att utarbetas. Dessutom framställs
material inför konferensen inom arbetsmarknadsdepartementet, bl. a. en
studie om kvinnor och migration.
För att sammanfatta vad som hänt i Sverige under det kvinnoårtionde
som FN proklamerade efter den första kvinnokonferensen i Mexico år
1975 och som förberedelse inför mötet i Nairobi kommer arbetsmarknadsdepartementet att anordna en konferens i mars 1985.

Jämställdhetsombudsmannen
Jämställdhetsombudsmannens (JämO) uppgift är att se till att lagen om
jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet, jämställdhetslagen,
efterlevs och att sprida information om den.
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Under budgetåret 1983/84 har sammanlagt 503 ärenden aktualiserats
genom anmälan, förfrågan eller av ombudsmannen själv. 107 anmälningar
avsåg könsdiskriminering och 65 brister i det aktiva jämställdhetsarbctct
på olika arbetsplatser. Anmälningarna om könsdiskriminering har under
budgetåret liksom tidigare i huvudsak avsett anställnings- och bcfordringssituationer. En ökande andel i anmälningarna har emellertid gällt lönediskriminering. diskriminerande arhetsledning och omplaceringar på grund av
kön.
JämO har vidare väckt talan i arhetsdomstolen (AD) i sju fall. I tre av
dessa har ombudsmannen återkallat sin talan på grund av förlikning. Huvudförhandling har hållits i tre av JämO till AD instämda mål. Ombudsmannens talan har bifallits i två av målen och lämnats utan bifall i ett.
JämO beslöt under budgetåret 1983/84 att fortsättningsvis inte göra
fullständiga utredningar i anledning av anmälningar om diskriminering
annat än när tvistefrågan redan på ett tidigt stadium kan bedömas vara av
principiellt intresse eller det annars föreligger särskilt skäl att närmare
undersöka de anmälda förhållandena. Motsvarande begränsningar har inte
gjorts i frågor som rör det aktiva jämställdhetsarbetet.
Undersökningen av jämställdhetsarbetet inom bankerna har avslutats
och redovisats i rapporten Bankerna ocb jämställdheten. JämO har fortsatt
sin utredning av jämställdhetsarbetet inom tidningsbranschen liksom undersökningen av de kvinnliga prästernas arbetsförhållanden inom Svenska
kyrkan. Uppföljningen av JämO: s undersökning av jämställdhetsarbetet
inom databranschen fortsätter och kommer bl. a. att innefatta viss försöksverksamhet.
Planeringen av den i tidigare anslagsframställningar nämnda undersökningen om yrkesskador i kvinnodominerade yrken har inletts. En tidigare
aviserad undersökning av jämställdhetsarbetet inom en region/kommun
har påbörjats. JämO har vidare med hjälp av särskilda medel från arbetsmarknadsdepartementet inlett utgivningen av en ny informationsskrift,
Nya Jämsides. Skriften har hittills kommit ut fyra gånger och tryckts i en
upplaga av 15 000 exemplar.
Vissa förslag av JämO om ändringar ijämställdhetslagen har behandlats
i proposition 1984/85: 60 om ändring i lagen. Riksdagens beslut i december
1984 (AU 8, rskr 102) innebär att lagen har ändrats så att den som anser sig
missgynnad på grund av kön vid beslut om anställning. befordran eller
utbildning för befordran får rätt att av arbetsgivaren få uppgift om meriterna beträffande den som arbetsgivaren har valt. Vissa preskriptionstider
i lagen förlängs. Slutligen ges den som inställer sig hos JämO under
utredning av ett ärende möjlighet att få ersättning för rese- och traktamentskostnader. Ändringarna kommer att träda i kraft den I mars 1985.

Prop. 1984/85: 100

Bilaga 12

Arbetsmarknadsdepartementet

45

Delegationen för jämställdhetsforskning (JÄMFO)
Delegationen har under verksamhetsåret initierat en forskningsstudie
Kvinnor. jämställdhet och politisk makt och ett forskningsprojekt Parrelationer i barnfamiljer. Uppgiften att samordna och följa aktuell forskning
har skett genom seminarie- och konferensverksamhet. Ett par arbetsgrupper inom delegationen har tillsatts. varav en har till uppgift att initiera
teknisk forskning med jämställdhets/kvinnoperspektiv och en arbetar med
frågan att underlätta handledarsituationen för kvinnliga forskare. Delegationen har avlämnat en verksamhetsberättelse för budgetåret 1983/84.

BEHANDLING AV SLUTBETÄNKANDET DATORER OCH
ARBETSLIVETS FÖRÄNDRING (SOU 1984: 20)
DataetTektutredningen (A 1978: 05) har avlämnat sitt slutbetänkande
Datorer och arbetslivets förändring (SOU 1984: 20). Innan jag går in på min
medelsberäkning under de enskilda anslagen vill jag redovisa regeringens
behandling av betänkandet.
Dataeffektutrcdningen har tidigare avgivit två delbetänkanden: Industrins datorisering - effekter på sysselsättning och arbetsmiljö (SO U
1981: 17) och Kontorens datorisering - effekter på sysselsättning och
arbetsmiljö (Ds A 1981: 16). Det senare redovisade interimistiska ställningstaganden på kontorsområdet som underlag för den datapolitiska propositionen 1981/82: 123 Samordnad datapolitik. Utredningen har därutöver
publicerat 13 departementsstenciler och tre debattböcker. Slutbetänkandet
Datorer och arbetslivets förändring har remissbehandlats.
Remissyttranden har kommit in från datainspektionen. försvarets materielverk. statens handikappråd, handikappinstitutet, televerket. statistiska
centralbyrån. statskontoret, riksrevisionsverket, statens arbetsgivarverk,
statens arbetsmiljönämnd. statens institut för personaladministration och
personalutbildning. statens arbetsmarknadsnämnd. universitets- och högskoleämbetet, skolöverstyrelsen (SÖ), arbetsmarknadsstyrelsen (AMS),
arbetarskyddsstyrelsen, arbetarskyddsfonden. jämställdhetsombudsmannen, delegationen för jämställdhetsforskning. expertgruppen för forskning
om regional utveckling, statens industri"verk, styrelsen för teknisk utveckling, datadelegationen. forskningsrådsnämnden, Stiftelsen Samhällsföretag, de regionala utvecklingsfonderna i Malmöhus. Värmlands, Västmanlands och Västerbottens län, länsstyrelserna i Östergötlands, Malmöhus,
Värmlands. Västmanlands, Gävleborgs. Västernorrlands och Västerbottens län, Svenska kommunförbundet, Landstingsförbundet, Sveriges industriförbund. SHIO/Familjeföretagen. Tjänstemännens centralorganisation
(TCO). Centralorganisationen SACO/SR, Landsorganisationen i Sverige
(LOJ. Sveriges arbetsledareförbund, Svenska arbetsgivareföreningen. De
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Handikappades Riksförbund, Fredrika-Brcmer-förbundet, Handikappförbundens centralkommitte, Riksdataförbundet, Synskadades riksförbund
samt Kvinnors Byggforum.
Universitets- och högskoleämbetet <UHÄJ har bifogat yttranden från
universiteten i Stockholm, Uppsala, Lund. Göteborg, Linköping och
Umeå, karolinska institutet, tekniska högskolan i Stockholm, Chalmers
tekniska högskola och högskolan i Luleå. Länsstyrelsen i Gävleborgs län
har bifogat yttrande från Sandvikens kommun. Länsstyrelsen i Västerbottens län har bifogat yttranden från universitetet i Umeå. Umeå kommun,
Skellefteå kommun och Västerbottens Handclskammarc.
En sammanställning av remissyttrandena har upprättats inom arbetsmarknadsdepartementet.
Föredragandens överväganden

Jag kommer i det följande att redovisa hur förslagen i slutbetänkandet
har behandlats inom regeringskansliet. I frågan har jag samrått med cheferna för justitie-. utbildnings-. industri- och civildepartementen samt med
statsrådet Gradin.
Allmänna synpunkter
Betänkandet ger en sammanfattande redovisning av resultaten från det
samlade utredningsarbetet och behandlar framför allt datoriseringens effekter på sysselsättning och arbetsmiljö. Det belyser också vilka utbildningsbehov som uppstår till följd av datoriseringen och hur de anställdas
möjligheter att hävda sitt medbestämmande påverkas. Förutom att utredningen ger underlag för principiella ställningstaganden i frågor som rör
utvecklingen de närmaste fem till tio åren bör den också kunna tjäna som
utgångspunkt för en fortlöpande bevakning av datateknikens arbetsmarknadseffekter.
Vissa av utredningens förslag presenteras som huvudförslag. Övriga
förslag återfinns i betänkandets övervägandedel och har fått en förhållandevis översiktlig beskrivning. Därmed har utredningen velat markera ett
antal viktiga åtgärdsområden. utan att presentera genomarbetade förslag.
Utredningens förslag har främst till syfte att stimulera berörda parter till
åtgärder och ligger primärt inom det arbetsmarknadspolitiska området.
Utredningen understryker behovet av regional spridning av den nya tekniken och av åtgärder som gör den tillgänglig för små- och medelstora
företag. I förslagen betonas vikten av att vid införandet av ny teknik
insatser görs som tar hänsyn till grundläggande mänskliga behov i arbetslivet vad gäller arbetsmiljö, arbetsinnehåll och gemenskap. Åtgärder inom
utbildnings- och forskningsområdet framförs också som angelägna, liksom
särskilda insatser till förmån för grupper som kan komma att direkt påverkas av den strukturförändring i samhället som datoriseringen innebär.
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Remissinstanserna delar i huvudsak utredningens grundsyn på ny teknik
och instämmer i dess analyser av hur arbetsmarknaden påverkas av datoriseringen. Flera remissinstanser pekar på behovet av samordning, men
förordar återhållsamhet vad gäller inrättandet av nya myndigheter och
samordningsorgan. Ett flertal remissinstanser, bl. a. en del länsstyrelser,
LO och TCO, anser att de föreslagna resurserna inte är tillräckliga. För att
få ett brett genomslag av åtgärderna e1fordras större ekonomiska åtaganden anför de.
För egen del vill jag framhålla attjag i stort ansluter mig till utredningens
syn. Det är av vikt att den nya tekniken sprids i samhället men att detta
sker på ett sådant sätt att den enskilda människans situation kommer i
förgrunden. Det alltmer omfattande utnyttjandet av datorer medför stora
förändringar på arbetsplatserna. Detta ställer krav på aktiva insatser så att
övergången till ny teknik kan genomföras på ett så positivt sätt som möjligt
för alla parter. I sammanhanget vill jag betona vikten av utbildningsinsatser och speciellt sådana som är riktade till grupper som kan väntas bli
särskilt berörda av den tekniska förnyelsen. Jag vill också erinra om att
utvecklingsavtalct mellan parterna på arbetsmarknaden ger riktlinjer om
vad som bör ingå i utbildning på dataområdet.
Jag övergår nu till att redovisa hur dataeffektutredningens förslag till
åtgärder har behandlats. Flera av förslagen ligger utanför arbetsmarknadsdepartementets område. Först vill jag emellertid klargöra att förslaget om
samordning av datapolitiken kommer att behandlas senare i en proposition
från regeringen och att förslaget om en utvidgning av datalagen för att
bättre skydda den anställdes integritet på arbetsplatsen, som konstitutionsutskottet refererar till i sitt betänkande KU 1984/85: 7, övervägs i justitiedepartementet.
Regionala utvecklingsprogram
Jag kommer inte att ta upp förslaget om regionala utvecklingsprogram
här, utan det kommer att övervägas inom industridepartementet i samband
med behandlingen av regionalpolitiska kommittens betänkande Regional
utveckling och mellanregional utjämning (SOU 1984: 74).
Centrum för administrativ datautveckling och program för stimulans av
svensk systemutveckling
Även dessa förslag behandlas inom industridepartementet.
Arbetsmarknadsutbildning och personalutbildning
Dataeffektutredningen föreslår att det inom ramen för arbetsmarknadsutbildningen (AMU) avsätts särskilda medel för utbildning av personal
som står inför omfattande strukturella förändringar till följd av bl. a. ny
teknik. Avsikten är att genom utbildningsinsatser dels förebygga arbetslöshet, dels underlätta införande av ny teknik för att svenskt näringsliv skall
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kunna öka sin produktivitet och konkurrenskraft. Utbildningen skall därför inriktas mot anställda som behöver fort- och vidareutbildning inom sitt
yrkesområde i samband med införande av ny teknik eller omskolning till
annat yrke.
Utredningen föreslår vidare att datakunskapen i AMU byggs ut genom
att allmän datakunskap läggs in i kursplanen för den förberedande teoretiska utbildningen. I de yrkesinriktade kurserna bör detta följas upp och
kompletteras med yrkesspecifika kunskaper om datateknikem. tillämpningar.
Vad gäller riktlinjer för personalutbildning för yrkeskategorier som berörs av datoriseringen hänvisar utredningen till sådana som har utarbetats
av AMS och SÖ i samråd med de centrala arbetsmarknadsparterna. Utredningen föreslår att AMS även ges i uppdrag att ta initiativ till en branschvis
utveckling av de mer generella riktlinjerna.
Dataeffektutredningen föreslår vidare att en särskild utredning tillsätts
för att utreda finansieringen av personalutbildningen. De förslag som har
redovisats av kommitten (A 1980: 02) för arbetsmarknadsutbildning och
företagsutbildning (KAFU) bör kunna ligga till grund för detta.
Remissinstanserna är genomgående positiva till ökade utbildningsinsatser inom dataområdet. AMS framhåller att utredningens förslag till viss del
redan är tillgodosedda. Genom nya bestämmelser för AMU i företag
fr. o. m. den I juli 1984 har reglerna förenklats vad gäller utbildning av
redan anställda. Bidragsformerna är nu huvudsakligen inriktade på i företagen redan anställd personal. AMS pekar också på att när det gäller AMU
i stort föreligger en påtaglig klyfta mellan den aktuella förkunskapsnivån
hos kursdeltagarna och den allmänna utbildningsnivå som bedöms som
nödvändig på framtidens arbetsmarknad. En särskild satsning inom AMU
på lågutbildade grupper bedöms som nödvändig.
Enligt min mening har utredningens förslag om strukturomvandlingsutbildning av anställda tillgodosetts genom de ändrade reglerna för AMU i
företag. Jag delar utredningens uppfattning att utökad yrkesutbildning
inom dataområdet i AMU är angeläget och utgår från att dessa insatser
kommer att vidgas.
Jag vill i sammanhanget erinra om regeringens satsning på särskild
utbildning inom dataområdet under innevarande budgetår. Utbildningen är
avsedd för kortutbildade och är beräknad att omfatta 5 000 personer under
budgetåret 1984/85. Den särskilda datautbildningen avses att fortsätta även
budgetåret 1985/86. Jag återkommer i kompletteringspropositionen med
förslag om utbildningens utformning och omfattning när den nu pågående
verksamheten har utvärderats. Jag vill också erinra om regeringens prop.
1984/85: 86 om förnyelsefonder, m. m. De fonderade medlen är avsedda att
användas för att finansiera utbildning av anställda samt forskning och
utvecklingsarbete. Här bör datautbildning kunna utgöra en väsentlig del.
Beträffande riktlinjer för personaluthildning för yrkeskategorier som
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berörs av datoriseringen är jag inte beredd att biträda förslaget att ge AMS
i uppdrag att ta initiativ till en branschvis utveckling av de mer generella
riktlinjerna. En anpassning till olika branschers behov sker fortlöpande
inom AMU. Jag är inte heller beredd att biträda förslaget om ytterligare
utredning av finansiering av personalutbildning. Jag anser att frågan i
väsentliga delar lösts i och med att de nya reglerna för AMU i företag har
trätt i kraft samt genom förnyelsefonderna.
Åtgärdsprogram för kvinnor i samband med datorisering
Som statsrådet Gradin redan har framhållit planeras en särskild proposition om kvinnors ställning på arbetsmarknaden att föreläggas riksdagen
under våren 1985. Dataeffektutredningens förslag om åtgärdsprogram för
kvinnor kommer att behandlas i denna.
Insatser för att förbättra arbetslivssituationen för handikappade med hjälp
av datatekniken
Jag avser att återkomma till detta förslag under anslaget C 4. Särskilda
åtgärder för arbetsanpassning och sysselsättning.
Forskning om arbetslivets datorisering
Förslaget behandlas inom utbildningsdepartementet.
Hemställan

Jag hemställer att regeringen bereder riksdagen tillfälle
att ta del av vad jag nu har anfört om betänkandet Datorer och
arbetslivets förändring.
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A. ARBETSMARKNADSDEPARTEMENTET M. M.
A I. Arbetsmarknadsdepartementet
1983/84
1984/85
1985/86

Utgift
Anslag
Förslag

23 057 642
23 904 000
24 725 000

1984/85

Beräknad ändring
1985/86

12111 I

Personal
Anslag
Förvaltningskostnader
(därav lönekostnaderJ

23 904 000
121 447 0001

+
i+

821 000
684 0001

111 Härutöver finns biträden anställda i departementet. vilka
tjänstgör i konunitteväsendet. Kostnader för denna personal redovisas
under anslaget A 2. Konunitteer m.m.

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget för nästa
budgetår till 24 725 000 kr. Min beräkning utgår från huvudförslaget.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Arbetsmarknadsdepartementet för budgetåret 1985/86 anvisa
ett förslagsanslag av 24 725 000 kr.

A 2: Kommitteer m. m.
1983/84
1984/85
1985/86

Utgift
Anslag
Förslag

17 882 029
17 323 000
18 321 000

Reservation

8 280 528

Med hänsyn till den beräknade omfattningen av utredningsverksamheten bör anslaget uppgå till 18 321 000 kr. under nästa budgetår. Jag räknar
med 6 735 000 kr. till forskning, utredning och utveckling vad avser arbetsmarknads-, invandrar- ochjämställdhetsfrågor m. m. För övrig utredningsverksamhet räknar jag med ett medelsbehov av I J 586000kr.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Kommitteer m. m. för budgetåret 1985/86 anvisa ett reservationsanslag av 18 321 000 kr.

A 3. Extra utgifter
1983/84
1984/85
1985/86

Utgift
Anslag
Förslag

285 453
320 000
320 000

Reservation

16 028

För budgetåret 1985/86 förordar jag att anslaget förs upp med 320000 kr.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Extra utgifter för budgetåret 1985/86 anvisa ett reservationsanslag av 320000 kr.
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A 4. Internationellt samarbete
1!!83/84
1984/85
1985/8()

Utgift
Anslag
Förslag

21 653 000
15 080 000
15 803 000

Från anslaget skall betalas kostnaderna för Sveriges deltagande i internationella arbetsorganisationens (ILQ) verksamhet och för !LO- kommitten <SFS 1977: 987). Kostnader för annat internationellt samarbete inom
departementets ansvarsområde betalas också från anslaget liksom kostnader för internationella kongresser i Sverige för vilka Sverige åtar sig
värdskapet. bl. a. inom FN-arbetet och det nordiska samarbetet.
I syfte att uppnå en enhetlig praxis vad gäller utbetalning av Sveriges
medlemsavgifter till FN: s fackorgan belastades anslaget budgetåret
1983/84 med ett belopp motsvarande ett och ett halvt års bidag till !LO.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Internationellt samarbete för budgetåret 1985/86 anvisa ett
förslagsanslag av 15 803 000 kr.

A 5. Arbetsmarknadsråd
1983/84
1984/85
1985/86

Utgift
Anslag
Förslag

3 888 800
4 118 000
4 029 000

F. n. finns fyra arbetsmarknadsråd. som är stationerade i Bonn. Bryssel,
London och Washington. Deras arbetsuppgifter anges i förordningen
(1977: 575) med instruktion för arbetsmarknadsråd (ändrad 1977: 1103).
För budgetåret 1985/86 förordar jag att anslaget förs upp med 4 029 000
kr. Min beräkning utgår från huvudförslaget.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Arbetsmarknadsr<ld för budgetåret J985/86 anvisa ett förslagsanslag av 4 029 000 kr.

A 6. Jämställdhetsombudsmannen m. m.
1983/84
1984/85
1985/86

Utgift
Anslag
Förslag

1 706 000
2 019 000
2 090 000

Från anslaget betalas kostnader för jämställdhetsombudsmannen med
kansli och jämställdhetsnämnden.
Jämställdhetsombudsmannen

Jämställdhetsombudsmannen (JämO) förutser en i stort sett oförändrad
verksamhet som kommer att inriktas på undersökningar av hur arbetsgivarna uppfyller lagens krav på aktivt jämställdhetsarbete. Utredningar i
diskrimineringsärenden kommer att göras endast när synnerliga skäl föreligger. JämO anser att det behövs personalförstärkning och att huvudförslaget inte bör tillämpas.
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Föredragandens överväganden

För budgetåret 1985/86 bör medclsbehovet för JämO och jämställdhetsnämnden beräknas till 2090000 kr. Av detta belopp utgör 2030000 kr.
kostnader för JämO. varav I 350000 kr. avser löner. Anslaget till JämO har
beräknats med utgångspunkt i huvudförslaget.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Jiimställdhetsombudsmannen m. m. för budgetåret 1985/86
anvisa ett förslagsanslag av 2090000 kr.
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B. ARBETSMARKNAD M. M.
Arbetsmarknadsverket har sedan början av 1970-talet tilldelats anslag i
programtermer. Detta innebär bl. a. att verkets förvaltningskostnader vid
anslagstilldelningen har fördelats på en mängd programanslag. Erfarenheterna har visat att det ur redovisningsmässig synpunkt är enklare och mer
överskådligt att hålla samman förvaltningskostnaderna under ett enda
anslag. Jag föreslår därför att verkets förvaltningskostnadcr skall anvisas
under ett myndighctsanslag, som jag strax återkommer till. Jag kommer för
budgetåret 1985/86 att beräkna medel för merparten av verkets förvaltningskostnader under det anslaget. I övrigt bör medel till de olika åtgärder
som administreras av arbetsmarknadsverket anvisas på i huvudsak samma
sätt som har skett hittills. På sikt bör samtliga förvaltningskostnader anvisas under myndighctsanslaget. Förvaltningskostnaderna för arbetsmarknadsinstituten bör dock liksom hittills beräknas för sig. I fortsättningen bör
inga nya förvaltningskostnader för arbetsmarknadsverket få belasta andra
anslag om inte riksdagen eller regeringen bestämmer annat.
B I. Arbetsmarknadsverkets förvaltningskostnader

Nytt anslag
1985/86

Förslag111

1 411 472 ooo

111 För budgetåret 1984/85 har 1 093 003 000 kr. anvisats för de
gemensamma förvaltningskostnaderna fördelade på de olika program som
gäller under budgetåret. Av detta belopp har 1 056 000 kr. innehållits
av regeringen i samband med att AMS fr.o.m. den 1 januari 1985 ej
längre har ansvaret för mottagandet av flyktingar.

Under anslaget bestrids utgifterna för arbetsmarknadsverkets förvaltningskostnader, exkl. kostnaderna för arbetsmarknadsinstituten. Kostnaderna avser löner m. m. för verksamheten vid arbetsförmedlingen, länsarbetsnämnderna och AMS. I utgifterna ingår verkets kostnader för planering av hur landets arbetskraft skall utnyttjas under beredskaps- och krigstillstånd.
AMS är central förvaltningsmyndighet för allmänna arbetsmarknadsfrågor. AMS är även chefsmyndighet för länsarbetsnämnderna och arbetsförmedlingen. Chef för AMS är en generaldirektör med en överdirektör som
ställföreträdare.
Under AMS är länsarbetsnämnderna länsmyndigheter för allmänna arbetsmarknadsfrågor. De leder arbetsförmedlingen i länen. Varje länsarbetsnämnd har ett kansli som består av en förmedlingsavdelning, en planeringsavdelning och en administrativ avdelning. Arbetet hos länsarbetsnämnden leds av en länsarbetsdirektör.
Lokal myndighet för allmänna arbetsmarknadsfrågor är arbetsförmed-
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Iingen. Landet är indelat i 83 arhetsförmedlingsdistrikt. I varje distrikt
finns en arbetsförmedling, som består av ett distriktskontor med en distriktsarbetsnämnd och ett antal lokalkontor. Förmedlingsarbetet i ett
distrikt leds av en distriktskontorschef. Större förmedlingskontor är uppdelade i kundmottagning samt förmedlings- och utredningssektioner.
1984/85

Beräknad ändring 1985/86
AMS

5
Personal
906 981
Fövaltningskostnader
(därav lönekostnader! (782 914
184 996
Lokaler
Handledarinsatser
för ungdomslag
1 091 947

495
0001.21
000(31
000

Föredraganden

+
265
+ 162 381 000
(+ 115 163 0001
+ 24 878 000

000(2.41 + 187 259 000

+
560111
+ 292 377 000
(+ 275 654 0001
9 148 000
+

+ 18 000 000
+ 319 525 000

111 Tillskottet av tjänster beror på överföring av lönemedel från andra
anslag.
(21 Av beloppet avser 460 000 kr. en engångsanvisning.
(31 Av beloppet avser 260 000 kr. en engångsanvisning
141 Ytterligare l 056 000 kr. har anvisats för budgetåret 1984/85.
Dessa medel-har innehållits av regeringen i samband med att AMS
fr.o.m. den 1 januari 1985 ej längre har ansvaret för mottagandet av
flyktingar.
Sammanställning över totala antalet tjänster, tjänstgörande.
årsarbetare och lönekostnad budgetåret 1984/85 finansierade dels över
de gemensamma förvaltningskostnaderna dels över programanslag
Placering

Antal
tjänster

Antal
tjänstgörande

Antal
årsarhetare

Lönekostnad
(1 000-tal
kr. I

AMS
Länsar betsnämnderna
Arbetsförmedlingen
AMU- och flyktingförläggningar
Arbetsmarknadsins ti tut
Regionkontor
SUMMA

771

680

631

110 220

888
5 274

1 883
5 112

694

4 627

255 821
677 679

231

218

187

55 416

2 368
621

2 382
583

2 070
551

325 107
85 701

11 154

10 858

9 760

1 509 947

1

Fördelning av lönekostnader budgetåret 1983/84 i 1 000-tal kr.)
Gemensamma förvaltningskostnader
Arbetsmarknadsutbildning
Flyktingverksamhet
Beredskapsarbeten
Ami-organisationen
Arbetsmarknadsinformation m.fl.
Anställda med lönebidrag

815
96
52
115
300

St.00.IA

496 418

937
279
997
018
126
8 839
107 222
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AMS
I. Pris- och löneomräkning utgör 60,6 milj. kr.
2. Hul'udförslaget skulle innebära en minskning av medlen för gemensamma förvaltningskostnader med 37,6milj. kr.
3. Lönekostnader. AMS föreslår att arbetsmarknadsverket under budgetåret 1985/86 tillförs 200 s. k. rekryteringstjänster för nyanställd personal
som skall genomgå grundutbildning inom verket. Vidare vill AMS ha 65
tjänster för att klara bemanningen av fasta kontor och filialkontor som
skall ersätta ambulationsverksamheten som ett led i att förbättra förmed"
lingsservicen i glesbygd. Kostnaden för dessa 265 tjänster beräknar AMS
till 34,7 milj. kr.
Efter den I januari 1985 svarar AMS inte längre för överföring och
omhändertagande av flyktingar. AMS behöver dock även fortsättningsvis
disponera resurser för förmedlingsinsatser och tolkservice till flyktingar.
AMS begär 12,lmilj.kr. (+12.lmilj.kr.) för detta ändamål som under
innevarande budgetår bestrids över anslaget D 2. Åtgärder för flyktingar.
Vid AMS, länsarbetsnämnderna och arbetsförmedlingen finns viss personal för vilka lönekostnaden f. n. belastar programdelen under anslaget
B 5. Sysselsättningsskapande åtgärder. Denna personal utför ordinarie
arbetsuppgifter och kostnaden bör därför överföras till verkets gemensamma förvaltningskostnader. Denna ändring avser endast en omfördelning
mellan anslag/anslagsposter och innebär inte någon utökning av de totala
resurserna.

4. Personalutbild11i11g. Fr. o. m budgetåret 1984/85 decentraliseras och
förstärks personalutbildningen för all personal inom arbetsförmedlingen.
Ny grundutbildning införs på försök för platsförmedlare och arbetsvägledare inom arbetsförmedlingen samt arbetskonsulenter i lag vid Ami. Kursorter inrättas inom fem utbildningsregioner (Stockholm, Malmö, Göteborg, Umeå och Norrköping). Vidare påbörjas obligatorisk fortbildning av
dessa handläggargrupper inom arbetsförmedlingen och av arbetsledare
inom förmedlingen.
Den nya grundutbildningen består av en första del som är gemensam för
olika personalkategorier. Denna del kommer att bedrivas fr. o. m budgetåret 1984/85. Fr. o. m. budgetåret 1985/86 tillkommer funktionsinriktad
utbildning för platsförmedlare, arbetsvägledare och arbetskonsulenter.
I medelsbehovet för budgetåret 1985/86 ingår 2 milj. kr. för den tillfälliga
ökning av grundutbildningen som föranleds av förslaget att AMS tillförs
200 rekryteringstjänster (utbildningstjänster).
För det fortsatta genomförandet av serviceprogrammet - med bl. a.
decentralisering av beslutsfunktioner. förenkling av arbetsrutiner och införande av ny arbetsbesparande teknik - behöver under budgetåret 1985/86
en förstärkning göras av chefs- och arbetsledarutbildningen samt av utbildningen för den administrativa personalen på alla nivåer inom verket. Till
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serviceprogrammet hör även som en viktig del utbildningsinsatser för
utveckling av kontakt- och servicefunktionerna gentemot allmänheten.
Sammanlagt uppgår medelsbchovct för personalutbildning till
21 milj. kr .. vilket innebär en ökning med 8milj. kr. i förhållande till budgetåret 1984/85.
5. Expenser och reseersättningar. Goda företagskontakter utgör en förutsättning för att arbetsförmedlingen skall nå några resultat. Arbetsförmedlarna hindras i dag från att besöka företag i den utsträckning som är
nödvändig genom brist på resemedel. Detta är ingenting som går att åtgärda genom omprioriteringar eftersom verkets samlade resurser för administrativa ändamål kraftigt har urholkats under senare år. Anslagsökningarna till resor och expenser har under 1980-talet hamnat långt under
prisnivåerna, såsom dessa registrerats enligt konsumentprisindex.
Bristen på resemedel utgör dessutom ett rent administrativt hinder för
att förstärka arbctsförmedlingsorganisationen på sådana ställen där särskilda personalresurser måste sättas in. Andra följder av medelsbristen är
att arbetsförmedlingen inte kan använda sig av effektiva metoder för att
t. ex. ta hand om arbetslösa ungdomar som skulle kunna få arbete utanför
hemorten. Förmedlarna kan på grund av brist på resemedel inte följa med
ungdomarna när dessa skall besöka arbetsplatser utanför den egna orten.
AMS behöver få en bättre överensstämmelse mellan de arbetsmarknadspolitiska instrumenten och de administrativa resurser som står till förfogande för att instrumenten skall kunna användas. Anslagsnivån bör som
minst höjas med 13 milj. kr., varav 5 milj. kr. beräknats för resor och
8 milj. kr. för expensändamål.
6. ADB. För att främja effektiviteten bör verkets allmänna tekniknivå
höjas. AMS anser det angeläget att verket har tillgång till modern teknik
för administrationen. De effektivitetsvinster som härigenom kan uppnås
underlättar den pågående omfördelningen av resurser från AMS och länsarbetsnämnderna till arbetsförmedlingen.
AMS arbetar nu med att ta fram en samlad plan för all ADB-användning
i verket. Samtidigt ser styrelsen över möjligheterna till att använda tekniska hjälpmedel i betydligt större omfattning än i dag. Som exempel kan
tas den nya generation av televäxlar som börjar komma och som kan
integreras med interna informations- och kommunikationssystem.
Vad gäller ADB-tillämpningen avser AMS att installera länsvis fördelad
datorkraft som skall ta hand om befintliga och nu planerade administrativa
system. I genomsnitt kommer installationerna att motsvara två datorer per
län till vilka omkring tio arbetsplatser med två till fyra skrivare kan anslutas. På så sätt kommer driften av alla statistiksystem, den ekonomiska
redovisningen och de personaladministrativa systemen att skötas i AMS
egen regi. Installationerna beräknas vara avslutade under budgetåret
1985/86.
En allt större del av skriv- och redigeringsarbetet kommer att ske med
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hjälp av ordbehandlingsanläggningar. Den nyss nämnda länsvisa datorkraften kommer att ha kapacitet även för ordbehandling. Därutöver kommer verket att använda mindre. lokala anläggningar.
Som komplement till länsdatorerna planerar AMS att använda mikrodatorer för att i så stor utsträckning som möjligt rationalisera smärre rutiner
och olika bearbetningar. Minst ett sjuttiotal mikrodatorer kommer att vara
i bruk under budgetåret 1985/86.
I AMS kommande plan för en samlad ADB-strategi integreras den
administrativa datorbearbetningen med af/ ADB-systemet, både systemmässigt och maskintekniskt.
Den administrativa datorbearbetningen beräknas under budgetåret
1985/86 kosta 13,8milj.kr .. dvs. en ökning med 5,6milj.kr. gentemot den
"normaltilldelning" som föreslogs i budgetpropositionen för innevarande
budgetår.
7. Lokaler. Under budgetåret 1985/86 planeras ett lokaltillskott med
totalt 2700kvm. till en beräknad årshyra av 3,8milj. kr. inkl. värmekostnader. AMS planerar under budgetåret lokalförändringar på 38 orter betingade av dels kvalitativa eller kvantitativa brister, dels förstärkning av
arbetsförmedlingens kontorsorganisation i dess svagaste delar och dels
omvandling av ambulationsverksamheten.
Lokalsituationen för 15 kontor kan inte lösas på annat sätt än genom att
helt nya lokaler anskaffas. I ytterligare ett fall kan problemen undanröjas
genom ombyggnad, medan i fem fall behov föreligger av tillförhyrning. 16
nya kontor planeras varav fyra nya stadsdelskontor. Vidare planeras 17
ambulationskontor omvandlas till filialkontor.
Sammanlagt beräknar AMS medelsbehovet för det totala lokalbeståndet
för länsarbetsnämnderna och arbetsförmedlingen till 185,2 milj. kr.
8. Avskrivningar av fordringar. För budgetåret 1983/84 har AMS bemyndigats att under vissa förutsättningar avskriva inom arbetsmarknads verket
uppkomna fordringar till belopp ej överstigande 50 000 kr.
I enlighet med bemyndigandet har under budgetåret 1983/84 beslut fattats om avskrivningar av fordringar till ett sammanlagt belopp av
4 287 069, 73 kr. Avskrivningarna avser till största delen fordringar på personer som har erhållit lån till egen rörelse och flyktingar. AMS har fått
motsvarande bemyndigande för innevarande budgetår.
9. Sammanfattning. Medelsbehovet för de gemensamma förvaltningskostnaderna uppgår under budgetåret 1985/86 till totalt I 279,2 milj. kr.
(+ 187 ,3 milj. kr.).
Översyn av AMS
I samband med att AMS styrelse i januari 1984 tog ställning till det s. k.
serviceprogrammet framhöll styrelsen vikten av att den framtida organisationen anpassas efter de förändringar i verksamheten som föranleds av
programmet. Därför skulle en översyn av AMS organisation genomföras
under året.
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AMS har i skrivelse den 12 oktober 1984 redovisat den gjorda översynen
och hemställt bl. a. att regeringen godkänner de principer och riktlinjer
som ligger till grund för förslaget till ny organisation av AMS samt att
regeringen uppdrar åt AMS att genomföra den föreslagna organisationen
och omfördelningen av resurser. AMS har vidare hemställt att regeringen
ställer JO milj. kr. till arbetsmarknads verkets förfogande för att klara ett
genomförande av organisationsförändringen på föreslaget sätt.
Styrelsen

AVD. FÖR ARBETSMARKNADSSERV I CE
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OCH ADMINISTRATION

Plastförmedlingsenheten
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____J

nrgani sationsenheten
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enheten
Per son al enheten

Informations-~
j

vecklingsenheten

---

----

Utgångspunkter för organisationsförändringen

Enligt AMS är syftet med organisationsförändringen att
- understödja en process mot ökad målstyrning
- förbättra samordningen mot fältet
- förbättra samordningen inom AMS så att resurserna utnyttjas mer effektivt.
Vid arbetet med dessa riktlinjer har det varit en strävan att så långt
m~jligt skapa en funktionsinriktad organisation som förbättrar möjligheterna till planering, uppföljning och samordning av verksamheten. Detta är en
viktig förutsättning för att kunna frigöra resurser för fältorganisationen i
enlighet med intentionerna i serviceprogrammet.
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Övergången från regelstyrning till m<llstyrning är en process som sker
gradvis. Det är rörelseinriktningen som är avgörande. En organisationsförändring skulle understödja en sådan process. En omorganisation skall
kombineras med en genomtiinkt organisationsutveckling som förbättrar
förutsättningarna för målstyrning.
Samordningen mot fältet behöver förbättras. Trots de förändringar som
har genomförts under senare år framförs emellanåt kritik från länsarbetsnämnderna för bristande samordning i planering och direktivgivning från
AMS. Samordningen skall förbättras genom klar rollfördelning mellan
verksledning och enheter. Genom att minska detaljstyrningen och öka
målstyrningen blir det ökade möjligheter att i verkslcdningen samordna
alla riktlinjer och föreskrifter som går till fältet. Därigenom skall AMS
policy bli mera entydig.
Arbetsfördelningen mellan verksledning och enheter skall vara:
- verksledningen skall hålla samman verksamheten och vara drivkraft i
utvecklingen av verksamheten
- verksledningen skall ta ställning till verksamhetens inriktning på olika
områden på förslag av resp. enhetschef
- enhetscheferna skall i ökad utsträckning fatta beslut om löpande ärenden inom ramen för en fastställd policy.
Enhetsindelningen behöver ändras i syfte att både förbättra samordningen mot fältet och samordningen inom AMS.
Enheterna är olika stora och har skilda funktioner men de är alla stabsorgan till verksledningen. Enheterna bör vara lätta att överblicka och lättillgängliga för ledningen. På motsvarande sätt bör det vara lätt för fältorganisationen att orientera sig och få kontakt med den kompetens man söker.
Indelningen i enheter skall vara så tydlig som möjligt för alla berörda.
Utgångspunkten bör vara en funktionell indelning. Arbetsuppgifterna
grupperas i enheter efter kompetens och verksamhetens art. Indelningen
skall underlätta samordningen. Likartade frågor bör inte återkomma i flera
enheter utan så långt möjligt samlas i en enhet. Verksamheter mellan vilka
det föreligger ett ston behov av samordning bör samlas i en enhet.
Förändringar i enhetsindelningen
Enheterna är i dag grupperade i tre avdelningar. Det har två innebörder.
Den ena innebörden är att hålla ihop och samordna verksamheten inom
resp. avdelning. Den andra innebörden är att man har en beslutsnivå
mellan enhetschef och generaldirektör-överdirektör.
Syftet med den nya organisationen som ej innehåller avdelningsindelning är dels att begränsa antalet beslutsnivåer så att beslut fattas antingen
på verkslednings- eller enhetschefsnivå, dels att kunna utnyttja och samordna kompetens inom olika enheter oberoende av avdelningsindelningen.
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AMS förslag innebär att organisationen får följande utseende.
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Kopplingen verksledning - enheter
I verksledningen bör ingå generaldirektör, överdirektör, förmedlingsdirektör, utbildningsdirektör, administrativ direktör och personaldirektör.
Överdirektören svarar i verksledningen för planerings- och utredningsfrågor. Förmedlingsdirektören svarar för platsförmedlings-, vägledningsoch försäkringsfrågor. Utbildningsdirektören svarar för utbildningsfrågor
och är samtidigt chef för utbildningsenheten. Administrative direktören
svarar för ekonomi- och intendentur, AU-, informations- och juridiska
frågor. Personaldirektören svarar för personal- och personalutbildningsfrågor och är samtidigt chef för personalenheten.
Genom förändringarna i verksledningens organisation får platsförmedlings-, väglednings- och utbildningsfrågorna en starkare position i verksledningens arbete. Som tidigare framhållits är det av särskild vikt att dessa
frågor samordnas. De berör direkt den operativa serviceverksamheten ute
på fältet. Aven personalfrågorna får genom den nya organisationen en mer
markerad ställning i verksledningen.
Dimensionering
l samband med arbetet med riktlinjerna för en omorganisation av AMS
kansli har gjorts en bedömning av resursbehovet inom en treårsperiod.
Den föreslagna omorganisationen skapar förutsättningar för ett effektivare resursutnyttjande. Omorganisationen av verksledningen, den nya
enhetsindelningen och den föreslagna sammankopplingen mellan verksledning och enheter medför sammantaget en effektivare organisation. Det
ger samordningsvinster och medför mindre behov av personal.
En ökad målstyrning medför en förändring i arbetsuppgifterna inom
AMS. Resursåtgången för handläggning av löpande ärenden minskar. Det-

Prop. 1984/85: 100

Bilaga 12

Arbetsmarknadsdepartementet

61

samma gäller resursåtgången för arbetet med att utforma regler och föreskrifter. Inom områdena planering. uppföljning och utveckling däremot
ställer målstyrningen krav på betydande resurser både i fråga om antal och
kompetens. Det gäller bl. a. resurser inom fackenheterna för ett ökat
engagemang i personalutbildning och i löpande uppföljning av verksamheten på fältet. Sammantaget medför en ökad målstyrning en kvantitativ
minskning av resursbehovet inom AMS kansli.
Det bedöms dessutom vara möjligt att frigöra resurser under loppet av
en treårsperiod genom effektiviserad ärendehandläggning, utveckling av
administrativa rutiner och införande av ny teknik.
Antalet tjänster vid AMS har minskat i samband med neddragningarna
med 2 % under senare år. Dessa neddragningar för verket har till betydande del fått bäras av AMS centralt. De två budgetåren 1982/83 och 1983/84
uppgick neddragningen till 55 tjänster. Denna resursminskning har varit
möjlig bl. a. genom decentralisering och genom rationaliseringar. Dessutom har vissa verksamheter förts över till annan huvudman, t. ex. vapenfriverksamheten, lokaliserings- och investeringsfondsverksamhetcn. Dessa
överföringar har sedan år 1980 medfört en minskning med 121 tjänster vid
AMS kansli. Antalet årstjänster vid AMS per den I juli 1984 uppgick till
689. Den föreslagna organisationsförändringen innebär ett resursbehov i
antal årstjänster på 515-535 inom en treårsperiod. Om man från denna
summa avräknar blankettförrådet i Gnesta och tryckeri, samt Aske kursgård och specialinriktad förmedling. kommer den centrala administrationen att uppgå till 475-495 årstjänster.
Sammanfattningsvis innebär detta att antalet årstjänster vid AMS kansli
reduceras från ca 860 år 1980 till ca 500 år 1987 genom överföringar till
annan myndighet, rationaliseringar och omfördelningar till fältorganisationen.
Skall det vara möjligt att med olika personaladministrativa åtgärder
(inkl. personalutbildning) klara omställningen av AMS såväl kvantitativt
som kvalitativt fordras utökade medel för omställningsåtgärder. AMS har
beräknat att behovet inledningsvis uppgår till minst 5 milj. kr. I riktlinjerna
för en omorganisation av AMS kansli förutsätts rationaliseringsinsatser
bl. a. i fråga om kontorsproduktion. Utöver utbildningsinsatser krävs således en upprustning vad gäller skrivutrustning och andra typer av hjälpmedel. Arbetet med att utveckla kontorsproduktion och administration måste
också riktas mot länsarbetsnämnderna. Delegering av uppgifter och ett
bredare ansvar för verkets operativa verksamhet förutsätter att nämnderna
kan förstärkas med resurser för kanslifunktioner. Medelsbehovet för i
första hand investeringar i sådan utrustning har uppskattats till 5 milj. kr..
varav knappt hälften eller 2.4 milj. kr. avser nämnderna. Medlen bör även
kunna användas till stödinsatser i form av administrativa utvecklingsinsatser i vid bemärkelse.
Den nya organisationen bör gälla fr. o. m. den I juli 1985.
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Föredragandens överväganden

Innan jag går in på min medelsberäkning för budgetåret 1985/86 vill jag ta
upp AMS förslag till översyn av styrelsens kansli. AMS-kommitten och
statskontoret har var för sig den 14 november 1984 yttrat sig över förslaget.
AMS-kommitten ansluter sig i fråga om det konkreta organisationsförslaget till de tankegångar som ligger bakom förslaget. Kommitten har däremot
inte tagit ställning till förslagets olika enskildheter. Statskontoret föreslår
att även ett avdelningsindclat alternativ utvecklas och ställs mot den
föreslagna organisationsstrukturen innan slutlig ställning tas och att genomförandet inte bör forceras i den takt som föreslås. Statskontoret kan
vidare inte tillstyrka att frigjorda resurser i sin helhet tillgodogörs inom
arbetsmarknadsverket. Statsmakternas generella besparingskrav bör avräknas liksom de särskilda resurser som krävs för personaladministrativa
åtgärder i samband med omfördelningen av personal från AMS centralt till
andra delar av organisationen. Mot bakgrund av regeringens decentraliseringsuppdrag till vissa myndigheter, däribland arbetsmarknadsverket, anser statskontoret att förslaget bör kompletteras med en översikllig plan
som visar hur fördelningsbara resurser skall spridas i linjeorganisationen.
I kompletteringspropositionen (prop. 1983/84: 150 bil.4) redogjorde jag
för innehållet i serviceprogrammet och uttryckte mitt stöd för detta. Regeringens ambition är att stärka arbetslinjen inom arbetsmarknadspolitiken
och serviceprogrammet ligger helt i linje med detta. Enligt min mening är
det för att denna politik skall lyckas väsentligt att organisationen bakom
arbetsförmedlingen är utformad och fungerar som ett stöd för förmedlingens behov. Det är verksamheten vid förmedlingen som skall bestämma
organisationens utformning. Jag anser att förslaget till omorganisation av
AMS kansli utgår ifrån dessa förutsättningar och på ett bättre sätt än vad
som nu gäller tillgodoser arbetsförmedlingens behov. Jag hälsar med tillfredsställelse planerna på att omfördela resurser från den centrala administrationen till fältet. Det är av utomordentlig vikt att AMS kansli nu snabbt
anpassas till de värderingar som ligger bakom serviceprogrammet och
regeringens ambition att främja arbetslinjen. AMS-kommitten som bl. a.
har till uppgift att se över styrelsens organisation, har också anslutit sig till
de tankegångar som ligger bakom organisationsförslaget. Mot bakgrund
härav tillstyrker jag de riktlinjer som utgör grunden för omorganisationen
av AMS kansli och att omorganisationen får genomföras på i huvudsak det
sätt som AMS har föreslagit med verkan fr. o. m. den I juli 1985. Det är
dock angeläget att AMS i det fortsatta arbetet analyserar de oklarheter och
problem i samband med omorganisationen som statskontoret har pekat på.
Om det fortsatta arbetet leder till förslag till förändringar bör de kunna
genomföras skyndsamt. Av detta skäl och för att i framtiden snabbt kunna
göra nödvändiga anpassningar av AMS kansli till ändrade förhållanden på
arbetsmarknaden bör det i fortsättningen ankomma på regeringen att be-
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sluta om sådana anpassningar i styrelsens organisatoriska utformning. Jag
kan inte tillstyrka att särskilda medel avsätts för den föreslagna omorganisationen. Kostnaderna härför bör enligt min mening bestridas inom ramen
för de ordinarie förvaltningskostnaderna.
Även om arbetslösheten har minskat under det senaste året ligger den
ändå på en alltför hög nivå. Behovet av olika arbetsmarknadspolitiska
åtgärder kommer därför även under nästa budgetår att vara stort. Arbetsförmedlingen intar en central roll för genomförandet av de arbetsmarknadspolitiska insatser som jag kommer att föreslå. För att dessa satsningar
skall lyckas är det viktigt att förmedlingen fungerar väl och att en hög
beredskap kan upprätthållas. Den inriktning av förmedlingens insatser,
som nu har inletts. mot att bättre kunna möta nyrekryteringen inom näringslivet och därmed också de sökande bör fullföljas. Förstärkningen av
arbetsförmedlingens resurser genom omfördelning av befintliga personalresurser från central och regional administration till förmedlingen bör
likaså fortsätta.
Som har framgått av min tidigare redogörelse är arbetsmarknadsverket
inne i en framåtsyftande omvandlingsprocess. Det är i detta läge viktigt att
verket ges förutsättningar för en långsiktig planering, men också att resurser ställs till förfogande.
Även för nästa budgetår bör medel således avsättas utöver huvudförslaget för arbetsmarknadsverkets förvaltningskostnader. Jag förordar att anslaget tillförs 27, 7 milj. kr. för detta ändamål. Tillskottet har finansierats
genom neddragningar på andra anslag. Härigenom tillförsäkras verket en
intakt bemanning. Jag är däremot inte beredd att tillstyrka den personalökning som AMS har begärt. Jag är inte heller beredd att tillstyrka AMS
förslag om särskilda medel för rekryteringstjänster. AMS har numera rätt
att inom ramen för tillgängliga lönemedel själv välja om rekrytering skall
ske direkt till vakanta tjänster eller om särskilda rekryteringstjänster skall
inrättas. Av de 27, 7 milj. kr. bör 4.2 milj. kr. avsättas för tillfälliga förstärkningar av arbetsförmedlingen. Dessa medel bör stå till regeringens disposition.
Under de närmaste åren kommer arbetsmarknadsverket att fortsätta
utbyggnaden av ADB-stöd för verksamheten. Det gäller främst platsförmedlingen. Teknikutbyggnaden kommer att successivt bidra till ökad effektivitet. Jag kommer således under anslaget B 2. Arbetsmarknadsservice
föreslå att ADB-systemet inom arbetsförmedlingen skall få byggas ut med
272 terminaler under nästa budgetår. Det sammanlagda antalet terminaler
kommer då att uppgå till I 000. Jag räknar med att den slutliga utbyggnaden
av systemet kommer att genomföras under slutet av 1980-talct.
Med hänsyn till budgetunderskottet krävs även fortsättningsvis en hård
utgiftsprövning. Myndigheterna och då också arbetsmarknadsverket kommer därmed att ställas inför fortsatta effektivitets- och produktivitetskrav.
Det s. k. huvudförslaget eller motsvarande rationaliseringskrav kommer
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att utnyttjas för att tillgodose dessa krav. För att arbetsmarknadsverket bl. a. mot bakgrund av detta - skall ges bättre förutsättningar att planera
verksamheten kommer jag senare att föreslå regeringen att verket, i stället
för att tillämpa ett generellt besparingskrav på sina förvaltningskostnader
varje budgetår, ges möjlighet att fördela en total neddragning motsvarande
75.7 milj. kr. i dagens penningvärde på detta anslag och kostnaderna för
arbetsmarknadsinstituten under en fyraårsperiod med början budgetåret
1986/87. Neddragningen skall fördelas på samtliga aktuella år och genomföras i en sådan takt att merparten inte faller på det sista året i perioden.
AMS kommer få i uppdrag att för regeringens godkännande redovisa en
plan för neddragningen.
Vid min medelsberäkning har jag tagit hänsyn till att kostnader för
förmedlings- och tolkinsatser för flyktingar ( 11,5 milj. kr.) som under innevarande budgetår belastar anslaget D2. Åtgärder för flyktingar fr. o. m.
nästa budgetår skall bestridas över arbetsmarknadsverkets förvaltningskostnader. Jag tillstyrker AMS förslag att löner (26,5 milj. kr.) för vissa
tjänstemän inom verket som nu belastar programdelen under anslaget
B 5. Sysselsättningsskapande åtgärder fortsättningsvis skall finansieras
över verkets förvaltningskostnader. Under anslaget B 5. bestrids även
lönemedlen (88 milj. kr.) för anställda inom AMS egenregiverksamhet.
Även dessa Iönemedel bör i fortsättningen finansieras över verkets förvaltningskostnader. Anslaget B 3. Arbetsmarknadsutbildning belastas på samma sätt av lönemedel (83, 7 milj. kr.) för tjänstemän inom verket. Jag föreslår att också dessa Iönemedel fortsättningsvis skall finansieras över verkets förvaltningskostnader. Merparten av arbetsmarknadsverkets gemensamma förvaltningskostnader (936,2 milj. kr.) bestrids nu över anslaget
B 2. Arbetsmarknadsservice. Dessa medel. liksom vissa andra lönemedel
(2 milj. kr.) under det anslaget. bör i fortsättningen finansieras över verkets
förvaltningskostnader. Jag har tagit hänsyn till dessa överföringar vid min
medelsberäkning. Jag har även inräknat medel (18 milj. kr.) som jag senare
under anslaget B 17. Statsbidrag för ungdomslag kommer att föreslå för
handledarinsatser.
För utbyggnad av verkets ADB-utrustning för administration beräknar
jag ett medelstillskott om 2,5 milj. kr. Utgifterna för förvaltningskostnaderna i övrigt har jag räknat upp med under budgetåret inträffade prisökningar.
AMS förslag till lokaltillskott kan jag inte tillstyrka. Dock anser jag att
en viss utbyggnad bör få ske som ett led i den fortsatta decentraliseringen
och förstärkningen av verksamheten. Jag kommer senare föreslå regeringen att beslut om lokaltillskott i likhet med för innevarande budgetår får
omfatta högst 1000 kvm. under nästa budgetår. AMS bör vid sin redovisning av planerna för budgetåren 1986/87-1989/90 också få i uppdrag att i
samråd med byggnadsstyrelsen redovisa en lokalförsörjningsplan för denna period.
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För innevarande budgetår har AMS bemyndigats att på vissa villkor
besluta om avskrivning av lånefordringar uppkomna inom arbetsmarknadsverket. Jag förordar att AMS får motsvarande bemyndigande även för
nästa budgetår.
Det sammanlagda medelsbehovet under anslaget beräknar jag till
1411,5milj.kr., varav 1058,6milj.kr. avser löm;r. Ökningen av lönemedlen beror huvudsakligen på överföring av lönemedel från andra anslag.
Hemställan
Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen
föreslår riksdagen att
1. godkänna vad jag har förordat i fråga om organisationen av
AMS,
2. medge att regeringen får bemyndiga AMS att under budgetåret
1985/86 besluta om avskrivning av lånefordran uppkommen inom
arbetsmarknadsverket under de förutsättningar som gäller för
budgetåret 1984/85,
3. till Arbetsmarknadsi•erkets förvaltningskoslflader för budgetåret
1985/86 anvisa ett förs lagsanslag av 1411 472 000 kr.

B 2. Arbetsmarknadsservice
1983/84
1984/85
1985/86

Utgift
Anslag
Förslag

1 314 308 000111
1 466 881 000(1. 21
538 483 000

\1\ Häri ingår medel för förvaltningskostnader som fr.o.m. budgetåret 1985/86 beräknas under anslaget B 1. Arbetsmarknadsverkets
förvaltningskostnader.
121 Varav 162 000 000 kr. enligt prop. 1983/84:150 bil. 4, AU 24,
rskr 385.

Under Arbetsmarknadsinformation bestrids utgifterna för olika verksamheter som syftar till att underlätta för arbetssökande att finna lämpligt
arbete och för arbetsgivare att finna personal. Flyttningsbidrag omfattar
bidrag för att underlätta för arbetssökande att söka och anta arbeten
utanför hemorten. Under Inlösen av egna hem m. m. bestrids utgifterna för
att inlösa fastigheter och bostadsrätter från arbetslösa som flyttar av arbetsmarknadspolitiska skäl.

5
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Utgift

1984/85
Anslag
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1985/86
Beräknad ändring
hMS

Arbets1 094 868 000 (1 I 1 092 533 000 11 I
marknads information
216 631 000
362 126 000
Flyttningsbidrag
Inlösen av egna
58) 000
10 000 000
hem m. m.
2 228 000
2 222 000
Förvaltningskostnader(3J
1 314 308 000
466 881 000

Föredraganden

+ 220 778 00011) - 926 176 000(21
+ 283 700 000
336 000
+
+ 504 814 000

111 Häri ingår förvaltningskostnader som fr.o.m. budgetåret 1985/86
beräknas under anslaget B 1. Arbetsmarknadsverkets
förvaltningskostnader.
12! Minskningen beror på att medel för förvaltningskostnader fr.o.m.
budgetåret 1985/86 ej längre belastar anslaget.
(3) Förvaltningskostnaderna behandlas fr.o.m. budgetåret 1985/86
under anslaget B 1. Arbetsmarknadsverkets förvaltningskostnader.

Arbetsförmedlingens verksamhet kan delas upp i en informationsfunktion, en platsförmedlande funktion och en arbetsvägledande funktion. Till
informationsfunktionen hör alla allmänna upplysningar. muntliga. skrift·
liga eller via andra informationsmedia, som arbetsförmedlingen lämnar.
Arbetsförmedlingens platsförmedlande· funktion avser den hjälp som
lämnas till arbetssökande vid platsvalet och till arbetsgivare som söker
arbetskraft. Denna hjälp kan lämnas under relativt enkla former. Hjälpen
til.l arbetssökande kan bestå i att förmedlingen lämnar individuella förslag
på lediga platser, för sökandes räkning kontaktar arbetsgivare om ledigan·
mäld plats eller anskaffar plats som inte har anmälts till förmedlingen. För
att underlätta att anställning kommer till stånd kan förmedlingen ge bidrag
till flyttning eller olika slags arbetshjälpmedel. Arbetsgivarna kan få individuell hjälp genom att förmedlingen föreslår viss sökande till ledig plats.
söker arbetskraft som inte finns anmäld hos förmedlingen eller ger bidrag
till utbildning eller till särskilda anordningar på arbetsplatsen. Ackvisition
av platser genomförs ofta i samband med besök av förmedlare på företagen. Därvid diskuteras bl. a. frågor rörande arbetstidens omfattning, arbetsplatsernas utformning, möjligheter till omställning för kvinnlig arbetskraft, handikappade och äldre samt företagens personalpolitik.
Arbetsförmedlingens arbetsvägledande funktion inriktar sig på sökande
som inte direkt kan få arbete på hemorten eller annan ort. För att en
anställning skall komma till stånd kan skilda åtgärder behövas. Det kan
gälla yrkesbyte, flyttning, yrkesutbildning, anställning i skyddat arbete
eller med lönebidrag.
Särskilda åtgärder för arbetsanpassning och sysselsättning behandlas
under avsnittet C. Arbetslivsfrågor.

2 222 000
- 928 398 000(21
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AMS

Arbetsmarknadsinformation
Den tekniska upprustningen av arbetsförmedlingen hör fortsätta. Den
fortsatta utbyggnaden av det terminalbaserade ADB-systemet för platsförmedlingen bör ske i snabb takt och för nästa budgetår behövs ytterligare
800 terminaler. Utbyggnaden bör ske i Malmöhus län. Göteborgs och
Bohuslän, Norrbottens län. Västerbottens län, Jämtlands län, Västernorrlands län, Gävleborgs län och Kopparbergs län. Den sammanlagda kostnaden för platsförmedlingssystemet och de ADB baserade platslistorna beräknas till 168milj. kr. Vidare har AMS i en särskild skrivelse lämnat en
redogörelse för besparingar i den ADB-framställda platslistan.
För att bättre nå ut med information om bl. a. svårtillsatta platser, i syfte
att reducera vakanstiderna, behöver arbetsförmedlingen ha möjlighet att
annonsera i dagspress och andra media. Sådan annonsering kan också
bidra till att förbättra informationen till ombytessökande om lediga platser
och utbildningsplatser. Medelsbehovet beräknar AMS till 5 milj. kr.
AMS medelsäskande avseende kostnader för informationsmaterial, tolkservice, m. m. framgår av följande tabell.
Ändamål

1984/85
AMS budgetering

Extern information
Platslistor, (ej ADB-baseradei
AF/ADB-platslistor/utveckling
Praktikplatsackvisition
Planeringsinformation
statistik
Reseräkningar för inställelse
till arbetsförmedlingen
Läkarundersökningar
Tryckning av blanketter m.m.
AMS tryckeri
Tjänstebilar
Tolkservice
övrigt

10
2
116
2

000
000
000
600

000
000
000
000

3 000 000

1985/86
AMS beräkning
17
2
168
2

500 000
400
500
400
700
562

000
000
000
000
000(1)

156 462 000

000
000
000
000

3 640 000

600 000

4
1
1
3
10

070
226
085
238

5
1
1
10
1

110
748
100
610
712
963
250

000
000
000
000
000
000
000

215 752 000

!11 Av beloppet avser 10 000 000 kr. en engångsanvisning för att
främja genomförandet av det s.k. serviceprogrammet.

De totala utgifterna för Arbetsmarknadsinformation beräknas för budgetåret 1985/86 till 215,7 milj. kr.
Flyttningsbidrag
Enligt AMS är den höjning av flyttningsbidragen som genomfördes den I
juli 1984 inte tillräcklig för att kompensera individen för de ofta stora
kostnader som är förenade med en flyttning. AMS upprepar därför sitt
tidigare förslag om att starthjälpen för ensamstående höjs från nuvarande
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4 000 till 10 000 kr. För Oerpersonshushållen bör bidraget höjas från nuvarande 15 OlKl till 30000 kr. Kostnaden för höjningarna beräknar AMS till
250 milj. kr.
Bidrag bör kunna utgå för flyttningar som i inledningsskedet kan komma
att vara kortare tid än sex månader. Förslaget innebär att 2000 kr. kan
utbetalas för de första två månaderna och återstoden för de därpå följande
fyra månaderna om anställningen förlängs. Ersättningar för de första två
månaderna skall inte behöva återbetalas, även om anställningen varar
kortare tid än sex månader. En förutsättning för bidrag bör dock vara att
arbetsförmedlingen bedömer att flyttningen sannolikt kan leda till fast
anställning eller förbättrade möjligheter till anställning hos annan arbetsgivare på den nya orten. Objektanställningar. ferie- och säsongarbeten bör
dock inte berättiga till bidrag. Kostnaden för förslaget beräknar AMS till
5milj.kr.
Bidrag vid anställning av medOyttande familjemedlem utgör försöksverksamhet under budgetåret 1984/85. AMS föreslår att verksamheten får
bedrivas även under budgetåret 1985/86.
I enlighet med uppdrag i regleringsbrevet för budgetåret 1981/82 har
AMS i samråd med arbetsmarknadens parter genomfört en utvärdering av
försöksverksamheten med flyttningsbidrag till ombytessökandc enligt utbytesprincipen inom stödområdena A och B. Mot bakgrund av de begränsade erfarenheterna som gjorts under försöksperioden föreslås att utbytesprincipens tillämpningsområde utvidgas till att omfatta samtliga tre stödområden och att verksamheten även fortsättningsvis drivs som försök med
utvärdering efter två år. Som huvudregel föreslås att flyttningsbidrag kan
beviljas ombytessökande om den genom flyttningen uppkomna vakansen
medför att en på orten bosatt arbetslös person kan erhålla tryggad sysselsättning. Förslaget beräknas medföra en ökad kostnad på 25 milj. kr. Beräkningen utgår från de föreslagna höjningarna av starthjälpen.
Medelsbehovet för flyttningsbidrag beräknas till 645 milj. kr.
Inlösen av egna hem m. m.
AMS beräknar medelsbehovet för inlösen av egnahem m. m. till oförändrat 10 milj. kr.
Föredragandens överväganden

Arbetsmarknadsinformation

Medelsbehovet under Arbetsmarknadsinformation har hittills huvudsakligen avsett förvaltningskostnader för arbetsförmedlingen som ingår i de
nuvarande gemensamma förvaltningskostnaderna för arbetsmarknadsverket. Dessa medel (936,2 milj. kr.) bör fortsättningsvis bestridas över anslaget B I. Arbetsmarknadsverkets förvaltningskostnader. Resterande medel
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avser huvudsakligen medel för ADB-systemet inom arbetsförmedlingen
och ADB-baserade platslistor. Jag återkommer strax till dessa kostnader.
För nästa budgetår bör även lönemedlen (2 milj. kr.) under övriga delposter
under Arbetsmarknadsinformation föras över till anslaget B 1. Arbetsmarknadsverkets förvaltningskostnader. Återstående medel bör räknas
upp med under året inträffade prisökningar. AMS har föreslagit en kraftig
höjning av utgiftspostcma för extern information och tolkservice vid arbetsförmedlingen. Jag kan inte tillstyrka dessa förslag. Jag vill erinra om
att jag under anslaget B I. Arbetsmarknadsverkets förvaltningskostnader
har anmält att medel för bl. a. tolkservice till flyktingar som under innevarande budgetår belastar anslaget D2. Åtgärder för flyktingar fr. o. m. nästa
budgetår skall bestridas över arbetsmarknadsverkets förvaltningskostnader.
Riksdagen tog genom prop. 1983/84: 100 bil. 12, AU 21, rskr 228, ställning för att det av AMS utvecklade ADB-systemet i platsförmedlingen bör
införas i hela landet inom etl system som i huvudsak bygger på länsindelning. Utbyggnaden mot servicebyrå bör emellertid inte ske utöver totalt
t 000 terminaler. AMS disponerar i dag 728 terminaler i platsförmedlingssystemet. AMS har för nästa budgetår begärt ytterligare 800 terminaler.
Vidare har AMS i en särskild skrivelse i anslutning till anslagsframställningen redovisat att besparingar om minst 7 milj. kr. kan göras på den
ADB-baserade platslistan under nästa budgetår. Besparingen avser i huvudsak minskning av antalet dagar som den ADB-baserade platslistan
kommer ut. För egen del ser jag det som betydelsefullt att en fortsatt
utbyggnad av terminaler kan ske. Jag föreslår emellertid mot bakgrund av
den plan som jag redovisade i föregående års budgetproposition att utbyggnaden begränsas till 272 terminaler för att i huvudsak användas i storstadsområdena Göteborg och Malmö. Jag avser vidare att senare föreslå regeringen att AMS får i uppdrag att i nästa års anslagsframställning redovisa
hur ytterligare besparingar kan göras på platslistan. Jag beräknar kostnaderna för ADB-platslistan och terminalsystemet för nästa budgetår till
totalt 142,9 milj. kr.
Jag beräknar det sammanlagda medelsbehovet för arbetsmarknadsinformation till 166,4milj.kr. (- 928,2milj.krJ. Den kraftiga minskningen i
förhållande till innevarande budgetår beror på att förvaltningskostnader
har förts över till anslaget B I. Arbetsmarknadsverkets förvaltningskostnader.
F/yttningsbidrag

AMS har föreslagit en rad ändringar i fråga om flyttningsbidragen. Jag är
inte beredd att tillstyrka dem. Jag vill erinra om den kraftiga höjning av
starthjälpen för tlerpersonshushåll som genomfördes så sent som den I juli
1984. från 9000 till 15000kr. Dessutom gäller även under nästa budgetår
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särskilda förmånligare villkor i fråga om tlyttningsbidrag för dem i Kiruna
och Gällivare kommuner som har har blivit övertaliga inom LKAB i
Malmfälten. Under innevarande budgetår genomförs en försöksverksamhet med bidrag till arbetsgivare för anställning av medtlyttande. Denna
försöksverksamhet bör få bedrivas även under budgetåret 1985/86. Medelsbehovet för tlyttningsbidrag beräknar jag till 362, I milj. kr. Jag har då
räknat med en oförändrad omfattning av bidragen.
Inlösen m· egna hem m. m.

Jag beräknar medelsbehovet för inlösen av egna hem m. m. för budgetåret 1985/86 till oförändrat JO milj. kr.
Hemställan

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen
föreslår riksdagen
att till Arhetsmarknadsserl'ice för budgetåret 1985/86 anvisa ett
förslagsanslag av 538 483 000 kr.

B 3. Arbetsmarknadsutbildning
1983/84
1984/85
1985/86

Utfall 1 904 869 OOOill
Anslag 2 102 049 00011)
Förslag
897 083 000121

Reservation

510 019 000

il) Häri ingår medel för förvaltningskostnader som fr.o.m. budgetåret
1985/86 beräknas under anslaget B l. Arbetsmarknadsverkets
förvaltningskostnader.
(21 Beloppet avser tiden den 1 juli - den 31 december 1985.

Under ifrågavarande anslag bestrids utgifter för kurskostnader, företagsutbildning m. m. Utbildningsbidragen till elever finansieras dels genom
arbetsgivaravgifter, dels över anslaget B4. Bidrag till arbetslöshetsersättning och utbildningsbidrag.
1983/84
Utgift

Arbetsmarknads1 855 860 000
utbildning
Förvaltningskostn. (l l
49 009 ooo
SUlllllla
1 904 869 000

1984/85
Anslag

1985/86
Beräknad ändring
AMS + SÖ

Föredraganden

2 055 050 000

+ 214 890 000

-

1 157 967 000

46 999 ooo
2 102 049 000

+ 4 169 000
+ 219 059 000

-

46 999 000
1 204 966 000

(ll Förvaltningskostnaderna behandlas fr.o.m. budgetåret 1985/86 under
anslaget B 1. Arbetsmarknadsverkets förvaltningskostnader.
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Programmet Arbetsmarknadsutbildning omfattar dels sådan utbildning
som någon genomgår av arbetsmarknadsskäl enligt arbetsmarknadskungörelsen ( 1966: 368, omtryckt 1983: 569), dels sådan utbildning som anordnas enligt förordningen ( 1984: 518) om bidrag till arbetsm;:rknadsutbildning
i företag m. m.
Ansvarsfördelningen mellan AMS och SÖ regleras i arbetsmarknadskungörelsen. AMS gör de arbetsmarknadspolitiska bedömningarna av utbildningsbehovet och fastställer inriktningen, omfattningen och lokaliseringen av kursverksamheten. Det är vidare arbetsmarknadsmyndigheterna
som i det enskilda fallet beslutar om arbetsmarknadsutbildning. SÖ svarar
för det pedagogiska innehållet och har det administrativa. tekniska och
ekonomiska ansvaret.
Den direkta utbildningsadministrationen ombesörjs lokalt av AMU- center, som leds av en kursföreståndare. Utbildning anordnas även vid filialer
under AMU-center. F. n. finns 52 AMU-center och ett sextiotal fasta eller
tillfälliga filialer. Som SÖ: s regionala organ för kursverksamheten finns
inom varje län en kursstyrelse.
Riksdagen har den 17 december 1984 (prop. 1984/85: 59, AU 9, rskr 101)
beslutat om en ny organisation för den särskilt anordnade arbetsmarknadsutbildningen.
Sedan budgetåret 1981/82 tillämpas ett budgetsystem för den av SÖ
särskilt anordnade arbetsmarknadsutbildningen. Budgetsystemet bygger
på en uppdelning av AMU-kurser i en årligen återkommande del och en del
som varierar i storlek och inriktning från år till år. Den mer planeringsbara
delen definieras som basbehov av utbildning. Den andra delen benämns
komplementbehov. AMS anger utbildningsbehovet i bas- och komplementbehov. SÖ beräknar på motsvarande sätt bas- resp. komplementresurser för utbildningen.
Statsanställdas förbund har den 26 september 1984 kommit in med en
skrivelse som behandlar den yrkesförberedande praktik som är förlagd till
försvaret och som bedrivs som arbetsmarknadsutbildning.
AMS

Arbetsmarknadsutbildningens huvuduppgift under 1980-talet är att framför allt brygga över yrkesmässiga obalanser. Satsningen på att vidareutbilda anställda inom tillverkningsindustrin, den s. k. flaskhalsutbildningen,
har haft positiv effekt och AMS ser det som angeläget att verksamheten
kan bedrivas även under budgetåret 1985/86. Utifrån dessa förutsättningar
beräknar AMS att arbetsmarknadsutbildningen under budgetåret 1985/86
behöver ges till 130000 deltagare dvs. samma nivå som för budgetåret
1983/84 och som har planerats för budgetåret 1984/85.
AMS beräknar härvid 80000 personer i särskilt anordnade AMU-kurser
som köps från AMU-center, företag eller andra utbildningsanordnare. Det
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motsvarar en planering om 1620000 kursveckor. Utbildning av anställda,
AMU i företag. beräknas omfatta 28000 personer.
22 000 deltagare beräknas få yrkesutbildning eller för yrkesutbildning
nödvändig förberedande utbildning i det reguljära utbildningsväsendet.
Vidare kommer behovet av grundläggande utbildning inom arbetsmarknadsutbildningen att kvarstå. En betydande förskjutning från grund- till
påbyggnadsutbildningar har dock påbörjats och kommer att fortgå under
budgetåret 1985/86. Det är främst inom de traditionellt tunga områdena kontors-. verkstadsmekaniska och byggutbildningama - - som detta sker.
Omfördelningen görs för att följa utvecklingen mot mera avancerad teknik
inom olika yrkesområden. Elektronik och datateknik får ett ökande utrymme i utbildningarna.
Denna inriktning tillsammans med den tekniska utvecklingen i övrigt
medför behov av nyinvesteringar hos utbildningsanordnarna vilket i sin tur
för med sig att kurserna blir dyrare än tidigare.
De totala kostnaderna för AMS exkl. den särskilt anordnade arbetsmarknadsutbildningen beräknas till 450 milj. kr. vilket inkluderar särskilda
medel för utbildning inom dataområdet, försvaret, teko och särskilda aktiveringsinsatser i Norrbotten. Dessutom har AMS lämnat redogörelser för
dels verksamhet med vissa former av arbetsmarknadsutbildning i företag,
dels särskilda åtgärder inom bristyrkesutbildningen, dels försöksverksamhet med körkortsutbildning som komplement till yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning. dels internatundervisning i svenska språket för finländska
ungdomar under år 1983. och dels försöksverksamhet med barnomsorg
inom arbetsmarknadsutbildningen.
SÖ
SÖ: s regionala organ för kurs verksamheten inom varje län är kursstyrelsen. Sedan den I juli 1982 gäller en ny instruktion för arbetsmarknadsutbildningen. vilken ger kursstyrelsen ökat ansvar och ökade befogenheter
för arbetsmarknadsutbildningen i länet.
Den av SÖ anordnade arbetsmarknadsutbildningen delas upp i s. k.
basverksamhet och i s. k. komplementverksamhet. Basverksamheten omfattar dels den verksamhet som bedrivs inom den lokala organisationen i
vad avser de mer regelbundet återkommande utbildningarna (basbehovet
av utbildning), den kursdeltagarsociala verksamheten, den lokala administrationen samt lokalerna för dessa verksamheter, dels de för arbetsmarknadsutbildningen gemensamma aktiviteter som leds och utförs centralt av
SÖ såsom läroplansutveckling, personalutbildning, informationsverksamhet, lokalförändringar m. m.
Komplementverksamheten omfattar enbart utbildningar utöver dem
som ingår i basverksamheten. Den skall tillgodose utbildningsbehov som
förutses få kort varaktighet och vara svåra att planera på längre sikt.
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Komplementutbildningarna är avsedda att möta det extra utbildningsbehov utöver basbehovet som krävs för en god anpassning av arbetsmarknadsutbildningen till det aktuella arbetsmarknadsläget.
SÖ eftersträvar att anordna denna tillkommande utbildning i första hand
med utnyttjande av de bundna resurser som inte utnyttjats för genomförande av basutbildningen. För att undvika en utökning av de övriga bundna
resurserna har komplementutbildning i ökande grad sedan bugetåret
1981/82 genomförts som s. k. saxad utbildning och som köp från andra
utbildningsanordnare och från företag med lediga resurser användbara för
utbildning.
För budgetåret 1985/86 planerar SÖ för 1620 000 kursdeltagarveckor
vilket är i stort sett samma antal veckor som för innevarande budgetår.
Basverksamhet
Lärop/ansförändringar. Strukturförändringar inom arbetslivet, framförallt inom industrin, ställer ökade krav på teknisk utbildning och kompetens. Utvecklingen, främst på datorsidan, har skett mycket snabbt vilket
medför att förändringar och moderniseringar av läroplaner är nödvändiga.
För att genomföra beslutade och väntade läroplansförändringar beräknar
SÖ för budgetåret 1985/86 3,4 milj. kr.
Gemensamma funktioner. SÖ har under budgetåret 1984/85 vidtagit
särskilda besparingsåtgärder inom detta område. SÖ har vidare vid beräkningen av beloppet för budgetåret 1985/86 utgått ifrån att särskilda besparingsåtgärder främst i form av minskat antal tjänster skall vidtas även
nämnda budgetår.
Lokaler. SÖ kommer tillsammans med byggnadsstyrelsen att fortsätta
det påbörjade arbetet med att rationalisera lokalanvändningen för att få ett
mera effektivt utnyttjande.
Undervisningsprojekt. Kostnader för planerade projekt beräknas för
budgetåret 1985/86 till 6,5 milj. kr. För att emellertid flexibiliteten i utbildningen skall kunna upprätthållas avser I milj. kr. tillkommande beställningar.
Uppföljning och utvärdering. De kommande åren behöver allt större
uppmärksamhet riktas på yrkespedagogiska frågor. Ett pedagogiskt utvecklingsarbete kan förutses utgöra ett centralt och nödvändigt inslag i
SÖ: s insatser. SÖ beräknar medelsbehovet för budgetåret 1985/86 till
3,5 milj. kr.
Personalutbildning/utveckling. Under budgetåret 1985/86 beräknas
grundläggande ADB-utbildning genomföras för personal inom arbetsmarknadsutbildningen. De totala kostnaderna för den interna utbildningen/fortbildningen beräknas uppgå till 11,9 milj. kr. För extern personalutbildning
beräknar SÖ 5,8 milj. kr. Totalt erfordras 17 ,7 milj. kr.
Särskilda personalresurser. Under budgetåret 1984/85 får SÖ förstärka
arbetsmarknadsutbildningens centrala ledning med elva personer för ar-
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betsuppgifter hos SÖ till en kostnad av 2,4 milj. kr. För budgetåret 1985/86
begär SÖ att få disponera 3,5 milj. kr. motsvarande 14 personer för sådana
uppgifter.
Informationsverksamhet. SÖ beräknar för budgetåret 1985/86
1.2 milj. kr. för informationsverksamhet.
Ekonomiadmini.Hration. SÖ beräknar medelsbehovet för nästa budgetår
till 4.1 milj. kr.
Totalt beräknar SÖ kostnaderna för bas verksamheten till 1505,7 milj. kr.
Komplementverksamhet
Komplement verksamheten är avsedd att möta de kortsiktiga förändringarna av arbetsmarknadsläget. SÖ beräknar kostnaderna härför till
359,2 milj. kr.
SÖ beräknar de totala kostnaderna för bas- och komplementverksamhet
till 1819,9milj. kr. inkl. avdrag för besparingar.

Föredragandens överväganden

Riksdagen har nyligen beslutat (prop. 1984/85: 59, AU 9, rskr 101) om ny
organisation för den särskilt anordnade arbetsmarknadsutbildningen. Den
nya organisationen beräknas träda i kraft den 1 januari 1986 och jag avser
att under hösten 1985, sedan en organisationskommitte har redovisat sitt
arbe.te, återkomma till regeringen med förslag till riksdagen angående
anslagskonstruktion och medel för den nya verksamheten. Detta innebär
att AMS för nästa budgetår bör disponera över ett till hälften upptaget
helårsanslag och att återstående del tas upp som ett formellt anslag och
fördelas på anslag för den nya verksamheten i samband med tilläggsbudget
I nästa höst. Jag återkommer i det följande till nämnda anslag. Jag räknar
vidare med att även under hösten 1985 återkomma till regeringen i fråga
om Nordkalottens AMU- center som i dag drivs enligt en överenskommelse mellan Finland, Norge och Sverige.
AMS har för nästa budgetår begärt medel motsvarande 80000 deltagare i
SÖ-kurser, 28000 i AMU i företag och 22000 i det reguljära skolväsendet.
För egen del räknar jag med att framför allt den tekniska utvecklingen
kommer att medföra förskjutningar inom yrkesstrukturer och förändringar
i arbetsuppgifter, vilket innebär att behovet av yrkesutbildning både för
arbetslösa och redan anställda kommer att vara mycket stort. När det
gäller SÖ-kurser bedömer jag att en fortsatt hög volym av platser behövs
och utgår därvid i likhet med AMS ifrån ett deltagarantal av 80000.
Fr. o. m. den I juli 1984 gäller en ny förordning (1984: 518) om arbetsmarknadsutbildning i företag m. m. som gäller utbildning av anställda. Riksdagen har med anledning av prop. 1984/85: 84, FiU 9, rskr 108, beslutat att
inrätta s. k. förnyelsefonder. Beslutet innebär att vissa företag, som har
avsatt medel till fonden, kommer att fr. o. m. den 1 januari 1986 kunna
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disponera medel ur fonden för bl. a. företagsutbildning. Med hänsyn härtill
beräknar jag behovet av AMU i företag lägre än vad AMS har gjort. Min
bedömning är att medel bör beräknas utifrån ett deltagarantal av 15000.
För AMU i företag beräknar jag mot denna bakgrund 120,3 milj. kr. Härav
bör 4 milj. kr. få utnyttjas för särskilda informations- och planeringsinsatser. För utbildning inom det reguljära skolväsendet beräknar jag 20000
deltagare. Totalt innebär detta 115000 deltagare inom arbetsmarknadsutbildningen. Till detta beräknar jag 7milj. kr. för den särskilda utbildning
inom tekoområdet som startade budgetåret 1983/84 och som skall pågå i tre
år (prop. 1982/83: 130, AU 29, rskr322). Likaså beräknar jag 2,75 milj. kr.
för de särskilda insatser som har påbörjats inom arbetsmarknadsutbildningens område i Norrbottens län under föregående budgetår (prop.
1982/83: 120 bil. 4, AU 24. rskr305).
Under innevarande budgetår bedrivs en särskild utbildning inom dataområdet enligt beslut av riksdagen (prop. 1983/84: 150 bil. 4, AU 24.
rskr 385). En redovisning av denna utbildning kommer att lämnas till
regeringen i mars månad 1985. Jag avser därefter att återkomma till regeringen med förslag till riksdagen om medel för denna verksamhet för nästa
budgetår.
Vidare pågår under innevarande budgetår försöksverksamhet med
yrkesförberedande praktik för ungdomar inom det militära försvaret. En
utvärdering av denna har redovisats i kompletteringspropositionen (prop.
1983/84: 150 bil. 4. AU 24, rskr385). Under innevarande budgetår får denna
verksamhet omfatta högst I 500 ungdomar. Jag är angelägen om att denna
verksamhet även i fortsättningen bedrivs som en utbildning men med vissa
praktiska inslag. För nästa budgetår föreslår jag oförändrad omfattning och
beräknar kostnaden härför under ifrågavarande anslag till 30 milj. kr.
För elevsocial verksamhet vid AMU-center och vissa övriga utgifter
beräknar jag 49,5 milj. kr.
När det gäller SÖ-kurser har jag vid min beriikning av medel utgått ifrån
totalt 1620000 kursdeltagarveckor.
Jag beräknar lokalkostnaderna inkl. städkostnader till 483,2 milj. kr. För
kursstyrelser och administration av arbetsmarknadsutbildning beräknar
jag 189.1 milj. kr. Jag har därvid beräknat medlen med utgångspunkt i
huvudförslaget.
För undervisningsprojekt har SÖ begärt 6,5 milj. kr. För egen del beräknar jag 4,3 milj. kr. Vad sedan beträffar uppföljning och utvärdering har SÖ
beräknat 3.5 milj. kr. För egen del beräknar jag 2,2 milj. kr.
SÖ har för personalutbildning begärt 17 ,7 milj. kr. Jag beräknar
14,6milj. kr. För information om arbetsmarknadsutbildningen har SÖ begärt 1,2 milj. kr. Jag beräknar 1.1 milj. kr.
SÖ har vidare under en följd av år fått regeringens bemyndigande att
anlita anställda inom arbetsmarknadsutbildningens lokala organisation för
tillfälliga uppgifter inom SÖ. Under innevarande budgetår har regeringen
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medgivit inlåning av elva personer. Jag beräknar för nästa budgetår
2 milj. kr. för denna verksamhet, vilket motsvarar lönekostnaden för ca nio
personer.
Medelsbehovet för komplementutbildningen beräknar jag till
359,2 milj. kr.
På uppdrag av den dåvarande regeringen har AMS och SÖ i skrivelse
den 24 augusti I981 lämnat förslag till besparingar om sammanlagt
150milj. kr. inom arbetsmarknadsutbildningen under tre budgetår med
början budgetåret 1982/83. SÖ har i anslagsframställningcn redovisat utfallet av gjorda besparingar. Av redovisningen framgår att SÖ i och med
innevarande budgetår inte uppnår besparingsmålet genom åtgärder av
bestående karaktär. SÖ bör därför även under nästa budgetår fortsätta att
göra besparingar så att totalt 150 milj. kr. kan uppnås. Jag har vid min
medclsberäkning tagit hänsyn till detta.
Totalt beräknar jag medelsbehovet för verksamheten vid SÖ-kurser till
I 777.1 milj. kr.
Som jag har nämnt tidigare under anslaget BI. Arbetsmarknadsverkets
förvaltningskostnader har från förevarande anslag till nämnda anslag överförts 83,7 milj kr. avseende lönemedel.
För budgetåret 1985/86 räknar jag med att de totala utgifterna för arbetsmarknadsutbildningen exkl. investeringarna kommer att uppgå till I 986,7
milj. kr. Under anslaget finns för innevarande budgetår en outnyttjad reservation uppgående till 192,5 milj. kr. Jag avser att senare föreslå regeringen att denna reservation får utnyttjas under budgetåret 1985/86. Mot
bakgrund härav beräknar jag medelsbehovet till I 794,2 milj. kr. att fördelas till hälften över detta anslag och till hälften över ett särskilt upprättat
formellt anslag B 20. Kostnader för ny organisation för den särskilt anordnade arbetsmarknadsutbildningen m. m. som jag återkommer till i det
följande.

Hemställan
Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen
föreslår riksdagen
att till Arbetsmarknadsutbildning för budgetåret 1985/86 anvisa ett
reservationsanslag av 897 083 000 kr.
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B 4. Bidrag till arbetslöshetsersättning och utbildnings bidrag
1983/84
1984/85
1985/86

Utgift
Anslag
Förslag

2 901 903 000111
2 562 889 00011. 21
2 645 927 000

111 Häri ingår medel för förvaltningskostnader som fr.o.m. budgetåret
1985/86 beräknas under anslaget B 1. Arbetsmarknadsverkets
förvaltningskostnader.
121 Varav 2 447 889 000 kr. enligt prop. 1983/84: 126. AU 18. rskr 323
och ils 000 000 kr. enligt prop. 1983/84:150 bil. 4, AU 24, rskr 385.

Från anslaget finansieras 35 % av kostnaderna för
-

ersättning till de erkända arbetslöshetskassorna.
statsbidrag till permitteringslöneersättning,
kontant arbetsmarknadsstöd,
utbildningsbidrag till deltagare i arbetsmarknadsutbildning,
utbildningsbidrag till inskrivna vid arbetsmarknadsinstitut.

Resterande 65 % av kostnaderna finansieras med arbetsgivaravgifter
enlig! lagen (1982: 691) om socialavgifter. Anslaget disponeras av riksförsäkringsverket.

Ersättning till arbetslöshetskassor
Statsbidrag till
permitteringslöneersättning
Kontant arbetsmarknadsstöd
Utbildningsbidrag, arbetsmarknadsutbildning
Utbildningsbidrag, arbetsmarknadsinstitut
Förvaltningskostnadert21

1984/85

Beräknad ändring 1985/86

Anslag

AMS

578 936 000

+ 69 389 000

18 375 000(11

Föredraganden

+ 36 706 000
+ 18 375 000

157 500 000

+ 12 250 000

5 600 000

745 000 000

+ 81 350 000

+ 28 945 000

58 800 000
4 278 000
2 562 889 000

+ 5 775 000
199 000
+
+ 168 963 000

+

8 890 000
4 278 000
+ 83 038 000

Il) Avser perioden den 1 januari-den 30 juni 1985. Medlen förs vid
årsskiftet 1984-85 över till denna anslagspost från anslagsposten
Ersättning till arbetslöshetskassor i enlighet med riksdagens beslut
lprop. 1984/85: 62, AU 4, rskr 781.
121 Förvaltningskostnaderna behandlas fr.o.m. budgetåret 1985/86 under
anslaget B 1. Arbetsmarknadsverkets förvaltningskostnader.

Ersättning till arbetslöshetskassor avser verksamhet enligt lagen
( 1973: 370) om arbetslöshetsförsäkring. De erkända arbetslöshetskassorna
får genom AMS statsbidrag för del av utbetalda ersättningar. Kassor med
särskilt stora ersättningsutbetalningar och otillräckliga ekonomiska resurser kan genom särskilt bidrag få nödvändiga förstärkningar. Från anslagsposten bekostas även särskilda utbetalningar till medlemmar i Sveriges fiskares erkända arbetslöshetskassa som följd av internationella överenskommelser om fångstbegränsning.
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Statsbidrag till permitteringslöneersättning avser statsbidrag till arbetsgivare som har betalat permitteringslön till arbetstagare och som är ansluten till ett permitteringslöneersättningssystem.
Kontant arbetsmarknadsstöd avser verksamhet enligt lagen ( 1973: 371)
om kontant arbetsmarknadsstöd. Stödet utgör ett komplement till arbetslöshetsförsäkringen och ger ekonomiskt stöd för vissa grupper av nytillkomna på arbetsmarknaden samt till arbetslösa som inte är anslutna till
arbetslöshetsförsäkringen.
Utbildningsbidrag, arbetsmarknadsutbildning och Utbildningsbidrag, arbetsmarknadsinstitut avser bidrag till personer som deltar i arbetsmarknadsutbildning eller är inskrivna vid arbetsmarknadsinstitut. Utbildningsbidrag består av dagpenning och särskilda bidrag i form av resekostnadsersättning, traktamente m. m.
AMS

För budgetåret 1985/86 utgår AMS i sina medelsberäkningar för ersättning till de erkända arbetslöshetskassorna från en arbetslöshet på 5 ,3
ersättningsdagar per medlem. Antalet medlemmar i arbetslöshetskassorna
uppskattas till 3 375 000 och dagpenningen har antagits vara oförändrad.
Med dessa förutsättningar beräknar AMS utbetalningsbehovet till
4 762 milj. kr., varav I 666, 7 milj. kr. utgör anslagsmedel. För att inte värdet av det kontanta stödet skall urholkas är det enligt AMS viktigt att
dagpenningen fortlöpande anpassas med hänsyn till den allmänna pris- och
löneutvecklingen.
I fråga om det kontanta arbetsmarknadsstödet (KAS) räknar AMS med
5, I miljoner städdagar. Med en 5-procentig reduktion på grund av pem;ion,
sjukbidrag och livränta blir utbetalningsbehovet 485 milj. kr., varav
169,Smilj. kr. utgör anslagsmedel.
AMS föreslår en viss höjning av utbildningsbidragen som utgår till
deltagare i arbetsmarknadsutbildning och yrkesinriktad rehabilitering.
Dagpenningen 120 kr. för ungdomar under 20 år som inte är berättigade till
ersättning från erkänd arbetslöshetskassa bör höjas till 165 kr. Dagpenningen för dem som är berättigade till kassaersättning bör höjas från lägst
185 till lägst 200 kr. Kostnaden för dessa höjningar beräknar AMS till
90milj. kr.
Den som tidigare har arbetat på deltid och som på grund härav vid
arbetslöshet får reducerad kassaersättning bör enligt AMS vid deltagande i
utbildning på heltid få ett utbildningsbidrag som motsvarar det belopp som
skulle ha utgått från kassan om han eller hon hade arbetat på heltid före
utbildningen. Beräknad kostnad 20milj. kr.
Vidare föreslår AMS att traktamentet som kan utgå till kursdeltagare i
arbetsmarknadsutbildning utanför hemorten höjs från 50 till 75 kr. per dag.
Kostnaden härför beräknas till 24 milj. kr.
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Som ett led i strävandena att mera markerat använda arbetsmarknadsutbildningen för insatser som främjar rekryteringen till industrin önskar
AMS införa en stimulanspremie till deltagare i AMU- kurser med inriktning på tillverkningsindustrin. Premien skulle utbetalas till dem som fullföljer planerad yrkesutbildning eller når utbildningsmålet genom att få
arbete i utbildningsyrket. Kostnaden för en stimulanspremie om 200kr.
per kursvecka till deltagare som fullföljer yrkesutbildning inriktad på tillverkningsindustrin beräknas till 96 milj. kr.
Utbetalningsbehovet för utbildningsbidrag till deltagare i arbetsmarknadsutbildning beräknar AMS till 2 361 milj. kr., varav 826,4 milj. kr. utgör
anslagsmedel. Antalet deltagare i arbetsmarknadsutbildning med utbildningsbidrag har beräknats till 102000 och den genomsnittliga utbildningstiden till 17 veckor. Motsvarande kostnader för utbildningsbidrag till deltagare i yrkesinriktad rehabilitering beräknas till 184,5milj.kr., varav
64,6 milj. kr. utgör an slagsmedel. Antalet deltagare har beräknats till
21 000, den genomsnittliga inskrivningstiden till tolv veckor och utbildningsbidraget till 735 kr. per vecka.
Budgetåret 1985/86, AMS förslag
Verksamhet
Ersättning till arbetslöshetskassor
Statsbidrag till
permitteringslöneersättning
Kontant arbetsmarknadsstöd
Utbildningsbidrag, arbetsmarknadsutbildning
Utbildningsbidrag, arbetsmarknadsinsti tut
Förvaltningskostnader
Summa

Utbetalningsbehov

Ans lagsbehov
(35 % av kol 2)

4 762 000 000

1 666 700 000

485 000 000

169 750 000

2 361 000 000

826 350 000

184 500 000
12 792 000
7 805 292 000

64 575 000
4 477 000
2 731 852 000

Föredragandens överväganden
Arbetslöshetskassomas samorganisation har i skrivelse den 11 oktober
1984 bl. a. hemställt att den högsta dagpenningen i arbetslöshetsförsäkringen höjs från nuvarande 300 till 360 kr. fr. o. m. den 1 juli 1985. Jag kan inte
tillstyrka en så kraftig höjning av dagpenningen. Med hänsyn till pris- och
löneutvecklingen anser jag det dock rimligt att den högsta dagpenningen
höjs till 315kr. Jag föreslår dälför att denna högsta dagpenningnivå skall
gälla fr. o. m. den 1 juli 1985. Jag vill här anmäla att jag avser att senare
föreslå regeringen att en utredning skall tillsättas för att bl. a. se över
frågan om ersättningsnivåer, finansiering och vissa andra frågor.
Jag vill vidare anmäla att jag, under förutsättning av riksdagens godkännande av den av mig här förordade höjningen av dagpenningen i arbetslöshetsförsäkringen, har för avsikt att senare föreslå regeringen att höja

Prop. 1984/85: 100

Bilaga 12

Arbetsmarknadsdepartementet

80

utbildningsbidraget vid arbetsmarknadsutbildning och yrkesinriktad rehabilitering till 315 kr. Bidragsnivån 120 kr. som gäller för den som är under
20 år och som inte är berättigad till ersättning från erkänd arbetslöshetskassa hör samtidigt höjas till 130 kr. AMS förslag till andra reformer i fråga
om utbildningsbidrag kan jag inte tillstyrka.
Jag övergår nu till mina medelsberäkningar för budgetåret 1985/86. Kostnaderna för utgifterna under anslaget kan på grund av osäkerheten om
arbetslöshetens framtida omfattningen inte beräknas annat än överslagsmässigt. För budgetåret 1985/86 beräknar jag att arbetslösheten bland
medlemmarna i de erkända arbetslöshetskassorna kommer att motsvara
5 ,3 dagar per medlem och år. Med denna arbetslöshet och 3 375 000 medlemmar i arbetslöshetskassorna och en genomsnittligt tillförsäkrad dagpenning på 310 kr. beräknar jag medelsbehovet för ersättning till arbetslöshetskassorna till 4616, 1 milj. kr. varav 1615,6 milj. kr. avser an slagsmedel.
Riksdagen har helt nyligen fattat beslut (AU 1985/86: 4, rskr78) med
anledning av regeringens förslag i prop. 1984/85: 62 om ändring i lagen
(1982: 80) om anställningsskydd, m. m. Detta innebär bl. a. att ersättning
till permitterade fr. o. m. den I januari 1985 ej längre skall utgå i form av
arbetslöshetsersättning. I stället har staten givit vissa institutioner som har
bildats av arbetsmarknadens parter i uppgift att i form av statsbidrag betala
ut permitteringslöneersättning till arbetsgivare som har permitterat anställda. Dessa permitterade är genom ändring i anställningskyddslagen tillförsäkrade full lön vid permitteringar efter årsskiftet 1984-85. Arbetsgivarna
betalar en särskild avgift till permitteringslöneinstitutionerna. Statens bidrag till permitteringslöneersättningen skall enligt riksdagens beslut bekostas över detta anslag och finansieras i samma ordning som gäller för bidrag
till arbetslöshetsersättning och utbildningsbidrag. Statsbidraget har fastställts till i normalfallet 300 kr. per dag. För nästa budgetår beräknar jag att
antalet statsbidragsberättigade permitteringsdagar kommer att uppgå till
350000, vilket innebär en kostnad av 105 milj. kr. Av detta belopp utgör
36,8 milj. kr. anslagsmedel. En särskild ordning kommer att gälla för de
s. k. väderpermitteringarna. För dem utgår statsbidrag med 230 kr. per dag
och i denna ordning görs vissa undantag från de eljest gällande reglerna om
antalet statbidragsberättigade permitteringsdagar.
Utbetalningsbehovet för KAS beräknar jag till 434milj. kr., varav
151,9milj. kr. avser anslagsmede\. Jag har då uppskattat antalet städdagar
till 4,8 miljoner. I detta sammanhang vill jag ta upp en fråga som gäller 18och 19-åringars rätt till KAS. Genom införandet av ungdomslag har samhället nu fått möjlighet att ge dessa ungdomar värdefull sysselsättning och
arbetslivserfarenhet. Arbetsförmedlingen skall senast efter tre veckors
anmälan på förmedlingen anvisa en plats i ungdomslag och den absoluta
merparten av dessa ungdomar kommer därför aldrig att bli aktuell för
KAS. Det finns därför enligt min mening inte någon anledning att längre
behålla rätten till KAS för dessa ungdomar. Jag föreslår därför att som
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lägsta åldersgräns för rätt till KAS skall gälla 20 år fr. o. m den I juli 1985.
De 18- och 19-åringar som har beviljats KAS före den dagen bör få
fortsätta uppbära stödet, om de är arbetslösa, tills den då pågående ersättningsperioden upphör. Jag har tagit hänsyn till detta förslag att slopa rätten
till KAS för 18- och 19-åringar vid min medelsberäkning.
Kostnaderna för utbildningsbidrag till deltagare i arbetsmarknadsutbildning och inskrivna vid arbetsmarknadsinstitut beräknar jag till
2 404,7 milj. kr. varav 841,6 milj. kr. avser an slagsmed el. Antalet deltagare
i arbetsmarknadsutbildning med utbildningsbidrag har jag då antagit uppgå
till 100000 och den genomsnittliga utbildningstiden till 17 veckor. Motsvarande siffror för inskrivna vid arbetsmarknadsinstitut har jag uppskattat till
20 000 inskrivna och tolv veckor.
Arbetsmarknadsverkets förvaltningskostnader för arbetslöshetsersättning bekostas i samma ordning som ersättningen, dvs. 35 % med anslagsmedel och 65 % med arbetsgivaravgiftsmedel. Jag har tidigare föreslagit att
ett särskilt anslag skall inrättas för arbetsmarknadsverkets förvaltningskostnader. Även de förvaltningskostnader som avser arbetslöshetsersättningen bör enligt min mening fr. o. m. budgetåret 1985/86 bestridas över
·det anslaget och helt bekostas av anslagsmedel och då ej längre till viss del
genom arbetsgivaravgiftsmedel.
Mina förslag i det föregående om en höjning av dagpenningen i arbetslöshetsförsäkringen och i fråga om det kontanta arbetsmarknadsstödet föranleder ändringar i lagen (1973: 370) om arbetslö~hetsförsäkring och lagen
(1973: 371) om kontant arbetsmarknadsstöd. Förslagen bör fogas till protokollet i detta ärende som underbilaga 12. 1
Hemställan

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen
föreslår riksdagen
dels att antaga inom arbetsmarknadsdepartementet upprättade förslag till
1. lag om ändring i lagen (1973: 370) om arbetslöshetsförsäkring,
2. lag om ändring i lagen (1973: 371) om kontant arbetsmarknadsstöd,
dels att
till Bidrag till arbetslöshetsersättning och utbildningsbidrag för
budgetåret 1985/86 anvisa ett förslagsanslag av 2 645 927 000 kr.

6 Riksdagen 1984185. l sam/. Nr 100. Bilaga 12
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B 5. Sysselsättningsskapande åtgärder
1983/84
1984/85
1985/86

Utgift
Anslag
Förslag

5 958 570 000111

Reservation 2 992 122 000i2i

4 447 545 00011. 3)
2 695 470 000

111 Häri ingår medel för forvaltningskostnader som fr.o.m.
1985/86 beräknas under anslaget B 1. Arbetsmarknadsverkets

budgetåret

förvaltningskostnader.
121 Reservationen består av beslutade medel till beredskapsarbeten.
vilkas slutliga utbetalning sker under budgetåret 1984/85.
131 Varav 94 000 000 kr. enligt prop. 1983/84: 150 bil. 4, AU 24, rskr
385 och 1 700 000 000 kr. enligt prop. 1984/85:45. AU 7, rskr 100.

Från anslaget bestrids utgifterna för programmet Sysselsättningsskapande åtgärder. Anslaget består av delprogrammen Beredskapsarbeten,
Rekryteringsstöd och enskilda beredskapsarbeten av icke investeringskaraktär, Bidrag till arbetslösa för att starta egen verksamhet. Industribeställningar och Försöksverksamhet med sysselsättningsskapande åtgärder.

1983/84111

1984/85(11

1985/86

Utgift

Anslag

Beräknad ändring
AMSIJI

Beredskapsarbeten
4 853 907 000
Tidigareläggning av
147 929 00013)
kommunala tjänster
Rekryteringsstöd
och enskilda
beredskapsarbeten
av icke investeringskaraktär
600 000 000(41
Bidrag till arbetslösa
för att starta egen
verksamhet
Industribeställningar
219 544 000
Försöksverksrunhet
med sysselsättningsskapande åtgärder
Detaljplaneringsbidrag
10 435 000(5i
Särskilda medel till
beredskapsarbeten
och/eller rekryteringsstöd
Förvaltningskostnader (6)
34 529 ooo
5 866 344 000

Föredraganden

- 309 100 000121 - 1 143 630

ooc

+ 385 000 000

117 000

ooc

000

7 000

ooc

450 000 000

450 000

ooc

34 445

ooc
ooc

2 719 100 000

1 175 000

ooo

37 000 000
15 000 000

17

ooo

34 445 000
4 447 545 000

+ 35 000 000

+

111 Häri ingår medel för förvaltningskostnader som fr.o.m.
1985/86 beräknas under anslaget B 1. Arbetsmarknadsverkets

21 840 000

+ 132 740 000
budgetåret

förvaltningskostnader.
121 Inkl. 50 milj. kr. till projekteringsarbeten.
131 Delprogrammet har upphört.
(4) Avser enskilda beredskapsarbeten.
(5J Delprogrammet har upphört. Utbetalningarna avser beslut före den 1
januari 1982.
161 Förvaltningskostnaderna behandlas fr.o.m. budgetåret 1985/86 under
anslaget B 1. Arbetsmarknadsverkets förvaltningskostnader.

-

1 752 075
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Beredskapsarbeten omfattar statliga beredskapsarbeten samt statsbidrag till kommunala beredskapsarbeten och enskilda beredskapsarbeten
av invcsteringskaraktär. Beredskapsarbeten syftar till att motverka arbetslöshet till följd av säsong- och konjunkturnedgång eller när arbetstillgången
av andra skäl är otillräcklig. Vidare ges genom beredskapsarbeten sysselsättning åt äldre. lokalt bunden eller handikappad arbetskraft. som har
svårigheter att få arbete på öppna marknaden även i goda konjunkturer.
Bestämmelser om beredskapsarbeten finns i arbetsmarknadskungörelsen
(1966: 368. omtryckt senast 1983: 569).
Rekryteringsstöd och enskilda beredskapsarbeten av icke investeringskaraktär omfattar statsbidrag till bl. a. tidigareläggning av anställningar
inom den enskilda sektorn och statsbidrag till anställningar av långtidsarbetslösa inom kommuner och landstingskommuner samt enskilda beredskapsarbeten av icke investeringskaraktär.
Bidrag till arbetslösa för att starta egen verksamhet omfattar en försöksvcrksamhet med bidrag till personer som är 20 år eller äldre för att dessa
vid start av eget företag skall klara sin försörjning under ett initialskede.
Försöksverksamhct med sysselsättningsskapande åtgärder omfattar
statsbidrag för att bl. a. stödja utvecklingsbara projekt och sysselsättningsskapande affärsideer.
Industribeställningar avser kostnader för statliga industribeställningar
som läggs ut av sysselsättningsskäl.
AMS

Beredskapsarbeten
För budgetåret 1983/84 anvisades till beredskapsarbeten 4 649 milj. kr.
på statsbudgeten. varav 182 milj. kr. med utnyttjande av den av riksdagen
anvisade finansfullmakten. Under budgetåret 1983/84 har bidragskostnaden ( = utbetalningar) för beredskapsarbeten uppgått till 4 853 .9 milj. kr.
Dagsverkskostnader för olika slag av beredskapsarbeten har under senare år utvecklats på sätt som framgår av följande tabell.
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Dagsverkskostnader i kr. för olika ändamålsgruppcr
Ändamålsgrupp

INVESTERINGSARBETEN
Vägar
Vatten o avlopp
Hus byggnad
Turism o fritid
övriga invest arb
Invest arb/snittkostnad
Därav:
Statliga
Kommunala
Enskilda
ANDRA ARBETEN
Skogsvård
Naturvård
Fornminnesvård
Adm o service
Hälso o sjukvård
Arb för kulturarb
övriga arbeten

1981/82

1982/83

1983/84

Totalt

AMS del

Totalt

AMS del

Totalt

A\IS del

l
l
2
1
1

550
747
039
017
021

l 323
603
789
529
667

l
2
2
l
1

727
026
415
117
370

l 439
621
808
450
815

1
2
2
1
1

968
266
503
585
894

1 548
647
800
744
1 017

1 598

845

1 896

894

2 194

952

1 477
1 724
1 243

335
606
566

1 610
2 027
2 121

1 432
615
726

1 862
2 266
2 771

1 566
698
1 005

609
555
668
407
393
495
426

476
400
663
303
292
368
308

642
565
751
384
425
584
449

478
402
736
303
306
418
334

706
553
835
483
452
605
466

542
425
831
376
334
429
357

Andra arb/snittkostnad
Därav:
Statliga
Kommunala
Enskilda

449

336

437

333

507

391

576
420
343

491
295
230

574
416
378

509
297
279

633
464
593

569
335
467

Invest arbeten o andra
arbeten/snittkostnad

596

401

599

395

727

465

15

15

10

10

11

11

Totalt

611

416

609

405

738

476

Fördelning totalt
exkl. ej objektsbundna
kostnader:
Statliga
Kommunala
Enskilda

724
576
429

629
332
262

Ej objektsbundna
kostnader

763
595
448

678
332
297

826
678
1 018

Av tabellen framgår att den genomsnittliga dagsverkskostnaden varierar
beroende på hur beredskapsvolymen är sammansatt. Under exempelvis
budgetåret 1983/84 var bidraget till investeringsarbeten mer än dubbelt så
högt per dagsverke jämfört med andra arbeten. Bidraget till statliga beredskapsarbeten utgår vanligtvis med 100% av kostnaden och för investeringsarbeten är andelen anvisade betydligt lägre än för övriga arbeten.
Således är såväl fördelningen på huvudmän som beredskapsarbetenas art
helt avgörande för dagsverkskostnaden.

725
378
573
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Under de senaste fem åren har den genomsnittliga bidragskostnaden per
dagsverke varit följande (löpande penningvärde).
1979/80

1980/81

344

460

1981/82
416

1982/83
405

J!l83/84
476

Under förutsättning att verksamheterna med ungdomslag samt rekryteringsstöd och enskilda beredskapsarbeten består under budgetåret 1985/86
och kan bedrivas på av AMS föreslagna nivåer, beräknar AMS behovet av
beredskapsarbeten till 4 miljoner sysselsättningsdagar. Denna beräkning
bygger enligt AMS också på förutsättningen att utrymme skapas för lönebidragsanställning för de personer som i dag är mer eller mindre permanent
sysselsatta i beredskapsarbeten. s. k. TI- arbeten. AMS räknar med att
andelen sysselsatta i investeringsarbeten skall vara 20%. AMS föreslår att
medel anvisas till beredskapsarbeten motsvarande 4 miljoner sysselsättningsdagar till en genomsnittlig dagsverkskostnad av 590 kr., vilket motsvarar 2 360 milj. kr. AMS anser vidare att det kan finnas anledning att
därutöver hålla viss beredskap inför en eventuell avmattning i konjunkturen.
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Antalet anvisade arbetslösa vid beredskapsarbeten och deras ålders- och
könsfördelning under budgetåret 1983/84
Riket
År/Månad

1983
,Juli
Aug
Sept
Okt
Nov
Dec
1984
Jan
Febr
Mars
April
Maj
Juni

Antal
Totalt
- män
- kvinnor

Beredskapsarbete
Antalill
anvisade
arbetslösa

Därav 'k
18-19

20-24

25---44

45--60

32.3
38,1
19, 1
33,8
38.4
21,7
29,3
3:l.3
22.9
27.3
30.3
23,4
26.2
28.8
23.0

15.6
20,4
4.8
16,6
21. 1
4. 7
12,2
16, 6
5. 1
10,0
13, 6
5,2
8,9
12.3
4.9
8.6
11. 8
4.8

1. 5
1. 9
0.3
1,5
2,0
0, 2.
I, 2
1,5
0,2
0,6
1,2
0,0
0,6
0,9
0, l
0, 7
1. 0
0,2

26,9
29.5
23,6
2\1.5
32,2
26, 1
32,0
34,5
28.7
35,2
37,8
31,9
41, 2
44,3
36,8
43,0
45,6
38.6

8,7
11. 8
5,0

0, 6
0,9
0,0
0.6
1,0
0.2
0,8
1,2
0, 1
0,9
1,2
0.1
1. 2
2.0
0.3
1,3
2,0
0,2

Totalt
- män
- kvinnor
Totalt
- män
- kvinnor
Totalt
- män
- kv.innor
Totalt
- män
- kvinnor
Totalt
- män
- kvinnor
Totalt
- män
- kvinnor

12
8
3
18
13
5
36
22
13
56
31
24

325
573
752
386
308
078
653
696
957
212
832
380
062
471
591
985
053
932

19, 2
14, 1
30,8
18,8
13,9

24,5
38.8
31,8
25,9
39,0
32,2
26, l
39.6

31. 4
25,5
45,0
29,3
24,6
41,6
30.6
27,9
35,1
31,4
30,4
32, li
32,5
:-12' 1
33.0
32 ..5
32.4
32,6

Totalt
- män
- kvinnor
Totalt
- män
- kvinnor
Totalt
- män
- kvinnor
Totalt
- män
- kvinnor
Totalt
- män
- kvinnor
Totalt
- män
- kvinnor

74 866
41 314
33 552
71 906
40 038
31 868
68 113
38 266
29 847
60 896
34 817
26 079
47 006
27 718
19 288
39 620
24 864
14 756

29.9
24.6
36.6
24.0
20.1
29,0
19,0
16, 4
22.5
13. 7
11. 7
16,4
5,3
3,9
7,3
3, 1
2 ')
4,6

33,9
33,2
34.8
36,3
33,9
39,2
:n,6
33,8
42,5
38,5
33,9
44.7
37,0
29.8
47,2
35,9
28,9
47,6

72

39
32
76
42
:-14

:n. 1
26,7
20,7
36, 7

:rn. 1

.~

26,0

28,7
22,8

(1) Häri ingår enskilda ungdomsarbeten med 75--procentigt statsbidrag.

Av följande tabell, där sysselsättning och nedlagda kostnader fördelats
på olika slag av beredskapsarbeten, framgår bl. a. att ca 13 % av de nedlagda sysselsättningsdagarna budgetåret 1983/84 avsåg investeringsarbeten.

!l,li

12,8
5,5
10.6
14. 1
6,2
11. 7
15.4
6.9
15.3
20.0
8.4
16. 7
21,3
9.0

61-
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Faktiskt utfall för beredskapsarbeten 1983/84 exkl. enskilda
beredskapsarbeten för ungdom av icke investeringskaraktär.
Andamålsgrupp

Sysselsättningsdagar
1

INVESTERINGSARBETEN
Vägar (J I
Vatten och avlopp
Hus byggnad
Turism och fritid
övriga investeringsarbeten
SUMMA Investeringsarbeten
Därav:
Statliga
Kommunala
Enskilda

000--ta~

229
146
587
97
268

2,3
1,4
5,8
1,0
2,6

327 (2771

450 (177)
330 1561
1 468 1981
154 (19)
509 1133)

354 (1461
94 (181
469 (51 I
(91
73
273 (861

2 91i (483! 1 263 13101

355 1121)
877 (1361
95 (201

660 12111
987 12291
264 (431

555 (191)
612 (921
96 1271

(621
(141
1181

435
299
50
l 468
352
15
833
191

1451
(131
(171

8 822 (1271

4 469 11031 3 452

(84•

1 909 11211
(51
6 519
394
!l I

1 209
3 026
234

(97) 1 086
14i 2 182
(21
184

(801
(2)
(21

ANDRA ARBETEN
803
Skogsvård
703
Naturvård
60
Fornminnesvård
Aclminstration och service 3 900
1 053
Hälso- och sjukvård
34
Arbeten för kulturarbetare
2 269
Övriga arbeten
SUMMA Andra arbeten
Därav:
Statliga
Kommunala
Enskilda

1851
(361
(571
(14 I
(851

'*'

Kostnader
Totalt
AMS del
Milj. kr.
Milj. kr.

(811
I lfl I

1201

(101

7,9
6,9
0,6
:~8. 4
10,4
0,3
22,4

SLIMMA Investeringsarbeten
10 149 (404) 100
och andra arbeten
Ej objektsbundna
kostnader

567
388
50
885
476
21
082

191

7 380 (5861 4 715 (3941
115

(431

115

1431

10 149 (4041

7 495 16291 4 830 14371

Fördelning totalt exkl. ej
objektsbundna kostnader
Statliga
2 264 (2421
7 396 (141)
Kommunala
489 (211
Enskilda

1 869 (308) 1 641 1271)
5 013 (2331 2 794 194)
498 145)
280 129)

TOTALT

Siffrorna inom ( I anger sysselsättning och kostnader för arbeten
AMS regi.
(1) Inkl. skogs vägar och ej statsbidragsberättigade gator/vägar
12) Häri ingår bl. a. kostnader för nedläggningshotade företag med
8,6 milj. kr.

Av tabellen framgår vidare att arbeten inom administration och service
svarar för den ojämförligt största andelen av antalet beredskapsarbeten.
3,9 miljoner dagar. Dessutom framgår att husbyggnad svarar för den största andelen av utförda sysselsättningsdagar i investeringsarbeten.
En successiv anpassning mellan utbud och efterfrågan av byggarbetskraft kan förväntas genom aktiv medverkan av parterna på arbetsmarkna-
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den enligt AMS. I vissa regioner är dock obalansen så stor att särskilda
sysselsättningsskapande åtgärder för arbetslösa byggnadsarbetare bedöms
som nödvändiga även under budgetåret 1985/86. Mot denna bakgrund samt
det faktum att den offentliga byggnads- och anläggningsverksamheten har
fått en allt större betydelse för byggandet totalt sett anser AMS att tidigareläggning av statliga och kommunala arbeten kan behöva fortsätta, särskilt
inom det med regionalpolitiska termer utpekade stödområdet. Enligt styrelsen visar erfarenheterna dock att reserven av sådana objekt ur beredskapssynpunkt behöver förstärkas. AMS föreslår därför att 50milj. kr.
ställs till förfogande för projektering av en sådan reserv.
Rekryteringsstöd och enskilda beredskapsarbeten av icke investeringskaraktär
Utvecklingen av rekryteringsstodet och enskilda beredskapsarbeten
1983/84 - 1985/86 rutfall och prognos)
Sysselsättningsdagar
1983/84
1984/85
1985/86

3,4 milj.
5,2
6,5

Dagsverkskostnad
266 kr.
225
240 ''

Totalkostnad
1
1

913 milj. kr.
175
560

Enligt AMS måste rekryteringsstödet konjunkturanpassas t. ex. på så
sätt att en prövning sker av till vilka grupper av arbetslösa som stödet skall
utgå i olika skeden. Anpassningen kan ske genom riktlinjer av AMS. En
sådan prövning kan då påverka volymen. AMS bedömer nu att utrymme
bör finnas för genomsnittligt 30000 personer varje månad under budgetåret
1985/86. Detta motsvarar 6,5 miljoner sysselsättningsdagar till en kostnad
av I 560milj. kr.
Industribeställningar
Under budgetåret 1983/84 har hos företag som har påkallat eller avsett
att påkalla förhandlingar enligt lagen om medbestämmande i arbetslivet om
en sådan förändring av verksamheten som skulle kunna medföra en driftinskränkning lagts ut statliga industribeställningar s. k. rådrumsbeställningar till ett värde av 28,8 milj. kr. Den sammanlagda sysselsättningseffekten beräknas till ca 9 850 sysselsättningsdagar, varav ca 4 600 faller på
budgetåret 1984/85. För budgetåret 1985/86 beräknas behovet under denna
an slagspost till 50 milj. kr.
Bidrag till arbetslösa för att starta egen verksamhet
Under denna anslagspost anslogs för budgetåret 1984/85 37 milj. kr. Erfarenheterna av verksamheten skall redovisas i samband med anslagsframställningen för budgetåret 1986/87. I avvaktan på att erfarenheter har
vunnits föreslår AMS att anslagsposten för budgetåret 1985/86 tas upp till
oförändrat 37milj. kr.
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Af/ami-LKAB
Riksdagen anslog år 1983 (prop. 1982/83: 120 bil.4, AU24, rskrJ05)
särskilda medel till insatser för övertaliga inom LKAB. Anslaget omspänner budgetåren 1983/84 och 1984/85. AMS bedömer att det inom ramen för
redan anslagna medel blir nödvändigt med vissa fortsatta insatser också
under budgetåret 1985/86.
Föredragandens överväganden
Innan jag behandlar medelsbehovet under detta anslag avser jag att
behandla vissa ändringar i fråga om statsbidragsnivåcrna för beredskapsarbeten.
Statsbidraget för beredskapsarbeten utgår f. n. i form av ett grundbidrag
som utgör 75 % av de anvisade arbetslösas lönekostnader och i fråga om
investeringsarbeten med ett tilläggsbidrag om normalt 15 % av skillnaden
mellan den för arbetet godkända totala kostnaden och lönekostnaden för
den anvisade arbetskraften. Mot bakgrund av det statsfinansiella läget
föreslår jag att grundbidraget sänks från 75 till 70% vid såväl investeringsarbeten som övriga arbeten. Bidrag till utbildnings- och handledareinsatser
bör i fortsättningen inrymmas i grundbidraget. Tilläggsbidraget bör i fortsättningen utgå med normalt lO %. Dessa förslag medför en besparing på
de statliga utgifterna för beredskapsarbeten om 150 milj. kr. AMS bör dock
även fortsättningsvis ges möjlighet att i områden med hög och långvarig
arbetslöshet samt med sjunkande befolkningstal medge ett högre tillläggsbidrag.
Enligt 96 § i arbetsmarknadskungörelsen (1966: 368, omtryckt 1983: 569)
skall för beredskapsarbete om annan statlig stödform är tillämplig bidrag
utgå i enlighet med reglerna för denna stödform. Jag anser att detta också
skall gälla i fortsättningen men föreslår att möjlighet skall ges att sänka
bidragsnivån vid beredskapsarbeten till en vid varje enskilt fall lämpligt
avpassad nivå. Detta innebär att bidragsnivån vid beredskapsarbeten skall
vara högst den som anges för aktuell stödform.
Jag vill här också anmäla att AMS f. n. håller på att utarbeta ett förslag
till en förenklad hantering av kommunala och enskilda beredskapsarbeten
av investeringskaraktär. Jag har för avsikt att återkomma med eventuella
förslag härom i samband med kompletteringspropositionen våren 1985.
Genom propositionen om vissa ekonomisk-politiska åtgärder, m. m.
(prop. 1983/84: 26, AU 8, rskr 56) öppnades möjligheten att för varvning av
beredskapsarbete och arbetsmarknadsutbildning inom den kommunala
sektorn utge statsbidrag med 60% av den totala lönen vid beredskapsarbete. Denna nivå fastställdes med utgångspunkt i att ett särskilt avtal för
denna verksamhet skulle träffas. Numera har sådant avtal träffats som
innebär att lönen vid varvning utgör ca 80 % av normallönen vid enbart
arbete. Enligt min mening bör statsbidraget för denna verksamhet utgå
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med högst 75 "lf· av lönekostnaden inkl. lönebikostnaden. Kostnaderna för
varvningen har hittills belastat såväl anslaget B 4. Bidrag till arbetslöshetsersättning och uthildningsbidrag som förevarande anslag. Bidraget bör
fr. o. m. budgetåret 1985/86 enbart belasta förevarande anslag och rymmas
inom ramen för föreslagna medel.
Beredskapsarbeten
Volymen beredskapsarbeten var under budgetåret 1983/84 ca I0, I miljoner sysselsättningsdagar. vilket skall jämföras med 11,6 miljoner resp.
7,6 miljoner sysselsättningsdagar budgetåren 1982/83 och 1981/82. För
budgetåret 1983/84 måste hänsyn också tas till att 3,4 miljoner sysselsättningdagar utfördes i form av rekryteringsstöd och enskilda beredskapsarbeten av icke investeringskaraktär.
Antalet sysselsatta i beredskapsarbeten var under budgetåret 1983/84 i
medeltal 52 900 personer per månad. Budgetåret 1982/83 var motsvarande
tal 49 200 personer. Andelen kvinnor i beredskapsarbete har ökat från 38 %
budgetåret 1981 /82 till närmare 43 % budgetåret 1983/84. Andelen är fortfarande låg med hänsyn till kvinnornas arbetslöshet. Kvinnornas sysselsättning i beredskapsarbete har dessutom i huvudsak varit förlagd till tjänsteoch vårdsektorn.
Antalet ungdomar sysselsatta i beredskapsarbete har under ett antal år
ökat kraftigt. Under budgetåret 1980/8 I var 9 500 ungdomar i medeltal per
månad sysselsatta i beredskapsarbete. Budgetåret 1981/82 var motsvarande tal 21 000 för att budgetåret 1982/83 öka till 33 400. Under budgetåret
1983/84 sjönk antalet ungdomar i beredskapsarbete till i medeltal 30400.
Då kan noteras att under perioden den I januari - den 31 juni 1984 sjönk
andelen 18- och 19-åringar i beredskapsarbete successivt i takt med att
ungdomslagen började få effekt. Andelen 20- 24-åringar var oförändrat
hög.
För innevarande budgetår anvisades i anledning av budgetpropositionen
(prop. 1983/84: 100 bil. 12, AU 21, rskr228) 1919, I milj. kr. för beredskapsarbeten. I anledning av kompletteringspropositionen (prop. 1983/84: 150
bil. 4. AU 24, rskr 385) anvisades ytterligare 50 milj. kr. Vidare har riksdagen med anledning av propositionen om vissa ekonomisk-politiska åtgärder, m. m. (prop. 1984/85:45 bil.2. AU7, rskr 100) anvisat 750milj. kr. för
beredskapsarbeten samt 450milj. kr. som en reserv, varav en del kan
komma att användas för beredskapsarbeten. Sammanlagt har således
2 719 milj. kr. direkt anvisats för beredskapsarbeten och viss del av reserven på 450milj. kr. kan komma att utnyttjas för sådana arbeten.
Behovet av medel för beredskapsarbeten måste bedömas mot bakgrund
av bl. a. möjligheterna att genom rekryteringsstöd ge arbetslösa en fastare
förankring på arbetsmarknaden. Genom det kommunala rekryteringsstödet till långtidsarbetslösa som enligt riksdagens beslut gäller fr. o. m. den I
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januari 1985 bör behovet av beredskapsarbeten budgetttret 1985/86 kunna
reduceras. Likaså hör rekryteringsstödet till näringslivet kunna ge fortsatt
god effekt. Totalt bedömer jag behovet av bereJskapsarheten och de båda
rekryteringsstöden till 8,5 miljoner sysselsättningsdagar nästa budgetår.
varav 4 miljoner dagar bör beräknas för beredskapsarbeten. För den händelse behovet av beredskapsarbeten eller rckryteringsstöden kommer att
överstiga 8.5 miljoner dagsverken förutsätter jag att regeringen liksom
innevarande budgetår kommer att få disponera en finansfullmakt härför.
Tidigare har beredskapsarbeten för soci:::lmedicinskt arbetshandikappade.
s. k. T I- arbeten, bekostats över detta anslag. Jag kommer senare idag
föreslå att denna verksamhet fr. o. m. budgetåret 1985/86 skall bekostas
över anslaget C 6. Statsbidrag till offentligt skyddat arbete.
AMS har i sin anslagsframställning föreslagit att ett statsbidrag införs för
projektering av statliga och kommunala investeringar och då främst inom
stödområdet. Jag kan inte tillstyrka detta förslag.
Jag beräknar medelsbehovet for beredskapsarbeten till I 575,47 milj. kr.
Jag har därvid räknat. med 4 miljom:r sysselsättningsdagar och en genomsnittlig dagsvcrkskostnad på 535 kr. Jag har då tagit hänsyn till de ändrade
statsbidragsnivåer som jag har föreslagit. Med oförändrade bidragsnivåer
skulle statsbidragshehovet bli 150milj. kr. högre. I mina beräkningar har
jag inkluderat medel för fortsatt försöksverksamhet med ungdomsarbeten i
Örebro kommun tprop. 1983/84: 150 bil. 4, AU 24, rskr385) och den fortsatta försöksverksamheten med samordnade insatser mellan arbetsmarknadsverket och Stockholms kommun (prop.1984/85:45 bil.2, AU7,
rskr 100). Jag har vidare tagit hänsyn till att 300milj. kr. har överförts till
anslaget C 6. Statsbidrag till offentligt skyddat arbete. Jag avser att senare
föreslå regeringen att beredskapsarbeten på vägar bör få bedrivas i en
omfattning som motsvarar högst 300milj. kr.
Rekryterint.:sstijd och enskilda beredskapsarbeten al' icke im'esteringskaraktär
Riksdagen har beslutat (AU 1984/85: 7, rskr 100), med anledning av regeringens prop. 1984/85: 45 om vissa ekonomisk-politiska åtgärder, m. m., att
inrätta ett nytt bidrag för kommunernas och landstingskommunernas rekrytering av långtidsarbetslösa. Härvid kan bidrag utgå med 50 % av den
totala lönekostnaden för de rekryterade långtidsarbetslösa. Bidragsnivån
är därmed densamma som för rekryteringsstödet till näringslivet och för
enskilda beredskapsarbeten av icke invcsteringskaraktär. Jag beräknar
medelsbehovet för rekryteringsstöden och enskilda beredskapsarbeten av
icke investeringskaraktär till I 058 milj. kr. Jag har därvid räknat med 4,5
miljoner sysselsättningsdagar och en genomsnittlig dagsverkskostnad på
235 kr.
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Bidrag till arbetslösa för att starta egen \'erksamhet

Med anledning av regeringens förslag i kompletteringspropositionen
(prop. 1983/84: 150 bil. 4) beslöt riksdagen (AU 1983/84: 24, rskr 385) att på
försök under två år fr. o. m. budgetåret 1984/85 inrätta ett bidrag till arbetslösa för att starta egen verksamhet. Försöksverksamheten har kommit
igång och den 15 oktober 1984 hade 122 beslut om bidrag fattats av
länsarbetsnämnderna. Senare uppgifter från länsarbetsnämnderna tyder på
ett mycket högt utnyttjande av dessa bidrag. Bidraget motsvarar den
arbetslöshetsersättning som annars skulle ha utgått och avser i första hand
att klara vederbörandes försörjning under en viss tid och på det sättet ge
henne eller honom möjlighet att komma igång med verksamheten utan att
alltför stora ekonomiska krav ställs på densamma i form av t. ex. löneuttag. Jag beräknar medelsbehovet för detta bidrag till oförändrat 37 milj. kr.,
vilket motsvarar stöd till ca l 000 personer under i genomsnitt sex månader.
Industribeställningar

Enligt regeringens anvisningar för budgetåret 1984/85 skall AMS till
regeringen anmäla under budgetåret utlagda industribeställningar. AMS
har fram t. o. m. den 30 november 1984 anmält att rådrumsbeställningar har
lagts ut till fyra företag för tillsammans 4 420 000 kr., varav en beställning
för 500000kr. avser medel anvisade för budgetåret 1983/84.
Inom ramen för medlen till industribeställningar får AMS \ägga ut beställningar av förnödenheter som behövs i statlig verksamhet hos industriföretag som har påkallat eller avser att påkalla MBL- förhandlingar om en
sådan förändring av verksamheten som medför eller kan medföra en driftinskränkning. Härigenom kan sysselsättningen för en begränsad tid upprätthållas inom ett företag för att ge rådrum för omplacering av personal.
Regeringen kan också medge utgifter för AMS för ordinarie beställning
som staten tidigarelägger i sysselsättningsfrämjande syfte. För innevarande budgetår har 15 milj. kr. beräknats för denna verksamhet.
Jag beräknar 15 milj. kr. för industribeställningar även under budgetåret
1985/86.
Försöksverksamhet med sysselsättningsskapande åtgärder

Riksdagen beslöt (AU 1983/84: 21, rskr228) med anledning av budgetpropositionen för innevarande budgetår (prop. 1983/84: 100 bil. 12) att påbörja en försöksverksamhet med sysselsättningsskapande åtgärder. Syftet
är att ta till vara de ideer som finns och som kan leda fram till nya typer av
arbetsmarknadspolitiska insatser. För innevarande budgetår har anvisats
17 milj. kr. för denna verksamhet. Jag föreslår att verksamheten får förlängas att gälla även under budgetåret 1985/86. Jag beräknar medelsbehovet till IOmilj. kr.
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Som jag nämnt tidigare har AMS föreslagit att lönemedel för viss personal inom arbetsmarknadsverket som belastar detta anslag skall föras över
till verkets förvaltningskostnader. Jag har tillstyrkt detta förslag och även
föreslagit att lönemedel för AMS egenregiverksamhet fortsättningsvis skall
finansieras över förvaltningskostnadema. Jag har tagit hänsyn till dessa
överföringar (114,5 milj. kr.) vid min medelsberäkning.
Jag beräknar det sammanlagda medelsbehovet för anslaget B 5. Sysselsättningsskapande åtgärder till 2 695 470000 kr.

Hemställan
Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen
föreslår riksdagen att
I. godkänna de av mig förordade grunderna för statsbidrag till
beredskapsarbete i kombination med utbildning,
2. godkänna vad jag har förordat om ändrade bidragsnivåer för
beredskapsarbeten,
3. till Sysselsättningsskapande åtgärder för budgetåret 1985/86 anvisa ett reservationsanslag av 2 695 470 000 kr.

B 6. Statsbidrag till frivilliga försvarsorganisationer(l)
1983/84
1984/85
1985/86

Utgift
Anslag
Förslag

21 981 000(2)
22 120 000(2)
6 762 000

(ll Tidigare anslagsbenämning Försvars- och beredskapsplanering.
Häri ingår medel för förvaltningskostnader som fr.o.m. budgetåret
1985/86 beräknas under anslaget B 1. Arbetsmarknadsverkets
förvaltningskostnader.
(21

Från anslaget bestrids utgifter för statsbidrag till frivilliga försvarsorganisationer som är engagerade i utbildning av personal för arbete i krigstid
inom totalförsvarets civila delar. T. o. m. innevarande budgetår bestrids
genom förvaltningskostnadema arbetsmarknadsverkets kostnader för dels
hur landets arbetskraft skall utnyttjas under beredskaps- och krigstillstånd,
dels verkets krigsorganisation. Dessa kostnader beräknas fr. o. m. budgetåret 1985/86 under anslaget BI. Arbetsmarknadsverkets förvaltningskostnader.
1983/84
Utgift

1984/85
Anslag

1985/86
Beräknad ändring
AMS

Statsbidrag till frivilliga
försvarsorganisationer
Förvaltningskostnader(ll

6 387 000
15 594 000
21 981 000

Föredraganden

6 565 000 + 4 160 000 +
197 000
15 555 000 + 1 075 000 - 15 555 000
22 120 000 + 5 235 000 - 15 358 000

il) Förvaltningskostnaderna behandlas fr.o.m. budgetåret 1985/86
under anslaget B l. Arbetmarknadsverkets förvaltningskostnader.
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AMS

Statsbidraget till de frivilliga försvarsorganisationemas verksamhet
inom den civila sektorn bör räknas upp. Den frivilliga personalen utgör en
för arbetsförmedlingen viktig och omedelbart gripbar resurs inom totalförsvaret. Tillgången på kontrakterad personal uppgår dock främst av
ekonomiska skäl f. n. endast till ca 60% av det önskvärda antalet. Bristen
på medel leder också till stora svårigheter att genomföra nödvändig repetitionsutbildning. Denna kan bara genomföras för ca 70% av den personal
som borde övas. Utbildningstiden är dessutom av ekonomiska skäl förkortad till hälften av den tid som skulle behövas för att hålla de frivilliga fullt
tjänstbara.
AM S föreslår mot denna bakgrund att statsbidraget höjs till 10, 7 milj. kr.
Det skulle därmed bringas i nivå med försvarsmaktens motsvarande anslag
(F 16.) inkl. de prisregleringsmedel som överbefälhavaren fördelar till frivilliga organisationer.
Föredragandens överväganden

Förmånerna till deltagare i frivillig försvarsverksamhet utreds f. n. av
kommitten (Fö 1982: 08) om förmåner vid frivillig försvarsverksamhet
m. m. Utredningsarbetet har blivit fördröjt och väntas bli avslutat först
under våren 1985.
AMS har begärt en kraftig höjning av statsbidraget till frivilliga försvarsorganisationer för budgetåret 1985/86. För egen del beräknar jag medelsbehovet till 6 762 000 kr. Den del av statsbidraget som avser utbildningskostnader hos organisationerna bör under budgetåret bli föremål för prövning
av prisreglering i samma ordning som gäller för motsvarande statsbidrag
från anslag under försvarsdepartementets huvudtitel. Jag har i denna fråga
samrått med chefen för försvarsdepartementet.
Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen
föreslår riksdagen
att till Statsbidrag till frivilliga försvarsorf?anisationer för budgetåret 1985/86 anvisa ett förslagsanslag av 6 762 000 kr.
B 7. Arbetsmarknadsverket: Anskaffning av utrustning
1983/84
1984/85
1985/86

Utgift
Anslag
Förslag

3 427 000
3 700 000
9 500 000

Reservation

2 424 000

Från anslaget bestrids arbetsmarknadsverkets utgifter för anskaffning av
utrustning med etl inköpspris överstigande I0 000 kr. och med en beräknad
livslängd av minst tre år. Utrustningen utgörs till största delen av inventarier för arbetsförmedlingen.
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AMS

Under budgetåret 1985/86 beräknas sju tjänstebilar behöva ersättas till
en kostnad av 0,6 milj. kr. och totalt 11,5 milj. kr. investeras i telefonväxlar. Härav avser 3.6 milj. kr. utbyte av växelutrustning på grund av televerkets övergång till modernare utrustning och andra hetalningsrutiner och
prishöjningar. Vidare avser 7 ,4 milj. kr. anskaffning av teleutrustning till
följd av lokalförändringar och 0,5 milj. kr. anskaffning av snabbteleutrustning till länsarbetsnämnden och distriktskontoret i Stockholm.
Föredragandens överväganden

För budgetåret 1985/86 har AMS begärt 14,7milj.kr. under anslaget.
Dessa medel är i huvudsak avsedda för anskaffning av teleutrustning till
följd av lokalförändringar och modernisering av sådan utrustning samt
televerkets ändrade betalningsrutiner m. m. För egen del beräknar jag
medelsbehovet under anslaget till 9,5 milj. kr .. varav 2,2 milj. kr. avser
anskaffning av teleutrustning på grund av lokalförändringar.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Arbetsmarknads1·erket: Anskajfninf( m· utrustning för budgetåret 1985186 anvisa ett reservationsanslag av 9 500000 kr.

88. Arbetsmarknadsverket: Förvaltning av utrustning
1983/84
1984/85
1985/86

Utgift1ll
Anslag
Förslag

Reservation

794

ooo

1 000
1 000

\ll Under budgetåret har intäkterna överstigit kostnaderna med
216 000 kr.

Under anslaget redovisas kostnader och intäkter för förvaltning av mer
kapitalkrävande utrustning huvudsakligen förläggningsbyggnader, maskiner och fordon. Sådan utrustning får hyras ut inom eller utom arbetsmarknadsverket, varvid hyran skall beräknas så att samtliga kostnader täcks.
Förläggningsbyggnader

Förläggningsbehov skall i första hand tillgodoses genom förhyrning på
den allmänna bostadsmarknaden. Krav på snabba förläggningsinsatser och
lokala förläggningssvårigheter gör det dock nödvändigt för AMS att i viss
omfattning själv kunna tillhandahålla förläggningsbyggnader.
Sedan flera år tillbaka har behovet av tillfälliga förläggningsplatser varit
sjunkande och inom AMS pågår en successiv anpassning av det egna
förläggningsbeståndet med hänsyn härtill. Under budgetåret 1983/84 minskades förläggningskapaciteten med 177 platser och uppgick i juni 1984 till
2573 platser.
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Under budgetåret 1984/85 kommer förläggningskapaciteten att minskas
med ytterligare 373 platser och under budgetåret 1985/86 med ca 200 till
2 000 platser.
Utgifterna för budgetåret 1983/84 uppgick till 6.6milj. kr. och inkomsterna till 10,3 milj. kr. Av inkomsterna var 2 milj. kr. försäljningsinkomster för
avyttrade byggnader.
Maskiner och fordon m. m.
Verksamheten och det ekonomiska resultatet i fråga om maskiner och
fordon m. m. är beroende av omfattningen och strukturen av AMS beredskapsarbeten i egen regi. Efterfrågan på AMS egen maskinutrustning har
minskat successivt. Detta beror dels på den ändrade strukturen av beredskapsarbetena, dels på att materielen är föråldrad. Kostnaderna har överstigit intäkterna med 0,9 milj. kr.
Totalt har intäkterna under anslaget överstigit kostnaderna med
216000kr.
Föredragandens överväganden
Samtliga utgifter beräknas bli täckta av inkomster. Anslaget bör därför i
likhet med tidigare budgetår föras upp med endast ett formellt belopp av
1 OOOkr.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Arbetsmarknadsverket: Förvaltning av utrustning för budgetåret 1985/86 anvisa ett reservationsanslag av 1 OOOkr.

B9. Arbetsmarknadsverket: Inköp för arbetsmarknadsutbildningen
1983/84
1984/85
1985/86

Utfall
Anslag
Förslag

61 000 000
45 000 000
22 500 000 (1)

(ll Beloppet avser tiden den 1 juli - den 31 december 1985.

Fr. o. m. budgetåret 1981182 har ett nytt budgetsystem för SÖ: s AMUkurser införts. Mot bakgrund av detta har ett särskilt anslag avseende
inköp för arbetsmarknadsutbildningen inrättats fr. o. m. budgetåret
1983/84.
I likhet med övriga medel för arbetsmarknadsutbildningen anvisas AMS
medlen för överföring till SÖ. Anslaget skall bestrida SÖ: s kostnader för
anskaffning av utrustning och inredning till arbetsmarknadsutbildningen.
SÖ
För budgetåret 1985/86 har SÖ beräknat medel under anslaget till
85,6milj. kr. enligt nedanstående investeringsplan.
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I

Anvisat

SÖ förslag

1984/85

1985/86

18,0

:rn. 9

10,0

29, 7

12,5

6.0

4.5
45,0

10,0

Föredraganden
1985/86

lJTGIITER

Basverksamhet
Läns ramar
Läroplansförändringar
Särskild datorbaserad
utrustning
övriga utrustningar
Inredning och utrustning
av lokaler
Komplement verksamhet
SUMMA

85,6

22,5

Föredragandens överväganden
SÖ har begärt 85,6 milj. kr. för inve~teringar inom arbetsmarknadsutbildningen. Jag hedömer att invcsteringsvolymen under budgetåret 1985/86
bör ligga på samma nivå som under innevarande budgetår. Mot bakgrund
härav beräknar jag medelsbehovet under ett helt budgetår till 45 milj. kr..
vilket i huvudsak bör avse ersättningsinvesteringar och investeringar för
inredning och utrustning till följd av lokalförändringar. Med anledning av
den nya organisationen för arbetsmarknadsutbildning bör emellertid i likhet med anslaget 8 3. Arbetsmarknadsutbildning ifrågavarande anslag tas
upp med ett belopp som motsvarar hälften av ett beräknat hclårsanslag
eller 22,5 milj. kr.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Arhetsmarknadsi•erket: Inköp får arbetsmarknadsutbildningen för budgetåret 1985/86 anvisa ett reservationsanslag av
22 500 000 kr.
B JO. Byggnadsarbeten inom arbetsmarknadsverkets verksamhetsområde
1983/84
1984/85

1985/86

Utgift
Anslag
Förslag

269 000
1 000

Reservation 7 231 000

1 000

Fr. o. m. den I juli 1981 har byggnadsstyrelsen övertagit lokalförsörjningsansvaret för länsarbetsnämnderna, arbetsförmedlingen och arbetsmarknadsinstituten. Byggnadsstyrelsen har vidare den I juli 1982 övertagit
lokalförsörjningsansvaret för arbetsmarknadsutbildningen.

Byggnads.styrelsen
Byggnadsstyrelsen återtog den 3 juli 1984 det till regeringen den 27
januari 1983 redovisade byggnadsprogrammet för en ombyggnad av lokaler
för arbetsmarknadsinstitutet i Eskilstuna och hemställde att nedlagda projekteringskostnader skulle avskrivas. Styrelsen avser att i stället tillgodose
7 Riksdagen 1984185. I sam/. Nr 100. Bilaga 12
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lokalbehovet för arbetsmarknadsinstitutet genom en förhyrning i centrala
Eskilstuna.
För projektering av nya projekt under budgetåret 1985/86 beräknar byggnadsstyrclsen 500000 kr.

Föredragandens överväganden
Regeringen har genom heslut den 25 oktober 1984 medgivit att nedlagda
projekteringskostnader för ombyggnaden av lokaler för arbetsmarknadsinstitutet i Eskilstuna får avskrivas. För projektering av nya projekt under
budgetåret 1985/86 beräknar jag 500 000 kr.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Byggnadsarbeten inom arhetsmarknads1·crket.1· verksamhetsomrtlde för budgetåret 1985/86 anvisa ett reservationsanslag av
I OOOkr.

8 11. Arbetsdomstolen
1983/84
1984/85
1985/86

Utgift
Anslag
Förslag

5 381 000
5 432 000
5 654 000

Arbetsdomstolen tar upp och avgör mål rörande kollektivavtal samt
andra arbetstvister enligt särskilda bestämmelser. Domstolen består av tre
ordförande, tre vice ordförande samt 16 andra ledamöter. Härtill kommer
ett antal ersättare i domstolen.
1984/85

Beräknad ändring 1985/86
Arbetsdomstolen Föredraganden

Personal
Anslag
Förvaltningskostnader
1därav lönekostnader1
Lokalkostnader

22
4 689
119
743
5 432

(4

000
000)
000
000

+ 260 000

(+ 149 0001
+ 118 000
+ 378 000

+ 104 000
(+

84

000;

+ 118 000
+ 222 000

Arbetsdomstolen

Sedan år 1979 har arbetsdomstolen haft en jämn måltillströmning på
mellan 300 och 350 mål per år. Tillströmningen har minskat något under
första halvåret 1984. Ingenting tyder på att denna minskade måltillströmning skulle vara annat än en sådan tillfällig förändring som förekommit
tidigare.
Domstolens personal vid ingången av budgetåret 1984/85 omfaltade enligt organisationsplanen 22 personer varav 13 med handläggande uppgifter.
Av dessa var åtta sekreterare ocn en notarie. Domstolen framhåller att den
nuvarande organisationen är väl avpassad till arbetsbelastningen och föreslår därför oförändrat anslag i förhållande till innevarande budgetår med
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korrigering för pris- och löncomriikningar. Domstolen framhiHler att en
fortsatt minskning av anslagen skulle innebiira att domstolen måste minska
sin personal till en sådan nivå att domstolen maste hedömas som underbemannad. Följderna härav skulle i första hand bli ökade handläggningstidcr
vilket medför längre väntetid för parterna.
Föredragandens överväganden
För nästa budgetår bör medel för arbetsdomstolens verksamhet beräknas med tillämpning av huvudförslaget.
Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen
föreslår riksdagen
att till Arbetsdomstolen för budgetåret 1985/86 anvisa ett förslagsanslag av 5654000kr.

B 12. Statens förlikningsmannaexpeditioncn
198::!/84
1984/85
1985/86

litgift
Anslag
Förslag

1 258 000
1 364 000
1 363 000

Statens förlikningsmannac.xpedition är central myndighet för det statliga
förlikningsväsendet och leds av en styrelse. Expeditionen ansvarar vidare
för statistiken över arbetsinställelser i riket. Chef för expeditionen är en
kanslichef.
1984/85

Beräknad ändring 1985/86
Förlikningsmannaexpeditioncn

Personal
Anslag
Förvaltningskostnader
!därav lönekostnader1
Ersättning till
förlikningsmän
Lokalkostnader

Föredraganden

4

640 000
1608 0001
668 000
56 000
364 000

+ 2:3 000
21 0001

+ 2::l 000
1+ 21 0001

- 26 000
+
1 700
- l 300

- 26 000
+ 2 000
- 1 000

i"'-

Fiir/ikningsmannaexpeditionen
För egen och för förlikningsmannaorganisationens del förutser förlikningsmannaexpeditionen inga större förändringar ur anslagssynpunkt under budgetåret 1985/86. Anslagsposten Förvaltningskostnader blev redan
budgetåret 1983/84 föremål för en real minskning motsvarande huvudförslaget för budgetåren 1983/84- I985/86 samt under budgetåret 1984/85 motsvarande huvudförslaget för ytterligare fem budgetår. Utöver detta har
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förlikningsmannaexpcditionen reducerat anslagsposten Ersättning till förlikningsmän med 26 000 kr. med hänsyn till utfallet budgetåret I 983/84.

Föredragandens överväganden
Under budgetåret 1983/84 genomfördes en minskning av anslaget motsvarande huvudförslaget för budgetåren 1983/84-1985/86.
Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen
föreslår riksdagen
att till Statem förlikningsmannaexpedition för budgetåret 1985/86
anvisa ett förslagsanslag av I 363 000 kr.

B 13. Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar
1983/84
1984/85
1985/86

Utgift
Anslag
Förslag

40 000
40 000
40 000

Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar avger utlåtanden i frågor
som avser tillämpningen av lagen (1949:345, ändrad 1976: 191) om rätten
till arbetstagares uppfinningar. Nämnden består av ordförande och sex
ledamöter. Nämnden har en sekreterare som åtnjuter fast arvode. l övrigt
har nämnden inte någon personal.

Föredragandens överväganden
Anslaget bör för budgetåret 1985/86 föras upp med 40 000 kr.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Statens niimndför arhetstaRares uppfinningar för budgetåret
1985/86 anvisa ett förslagsanslag av 40000 kr.

B 14. Nämnden för vapenfriutbildning
1983/84
1984/85
1985/86

Utgift
Anslag
Förslag

4 503 000
4 285 000
4 513 000

Nämnden för vapenfriutbildning (NVU J administrerar tillsammans med
godkända utbildningsmyndigheter och organisationer de vapenfrias utbildning. inkvartering och förmåner.
Kostnaderna för utbildning och förmåner till de vapenfria bestrids över
anslaget B 15. Vapenfria tjänstepliktiga.
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1984/85

Beräknad ändring 1985/86
Föredraganden

NVU

Personal
Anslag
Förvaltningskostnader
idärav lönekostnaden
Lokalkostnader
Engångsanvisning

22
3 770 000
12 906 0001
440 000
75 000
4 285 000

+ 343 000
i+

+

+

145
80
75
348

0001
000
000
000

+
I+
+

...

223
166
80
75
228

000
0001
000
000
000

NVV
I. Pris- och löneomräkning utgör 185 000 kr.
2. H11vwlför.1'/uget skulle innebära en minskning av förvaltningskostnaderna med 90 000 kr.
3. Löner. NVU räknar med ett oförändrat antal tjänster till en kostnad
av 3051 OOOkr.
4. Datorkostnader. De ordinarie driftkostnaderna beräknas till
110000 kr. Anvisade medel för konsultinsatser inom ADB under budgetåret 1984/85 bedöms inte tillgodose nämndens behov av sådana insatser.
Under budgetåret 1985/86 erfordras fortsatt anpassning och utveckling av
vämpliktsverkets personalredovisningssystem till vilket nämnden är ansluten. Detta arbete måste utföras av en konsult. Kostnaden härför beräknas till 115 000 kr. Nämnden har vidare behov av att anskaffa ytterligare tre
textskärmsterminaler under budgetåret 1985/86 till en kostnad av 60 000 kr.
5. Lokaler. NVU disponerar 500kvm. egen lokalyta i Karolinen i Karlstad. Dessutom svarar nämnden för kostnaderna för I 57 kvm. av förvaltningsbyggnadens gemensamma utrymmen. För dessa lokaler beräknas
kostnaderna totalt till 463 000 kr.
Enligt NVU är lokalbehovet något större än vad som kunde förutses när
nämnden startade sin verksamhet. De nuvarande lokalerna är inte dimensionerade för att kunna ta emot representanter från utbildningsanordnare
som vardera besöker nämnden i genomsnitt fyra dagar per år för uttagning
av vapenfria. Ej heller kan ungdomslag. praktikanter och vapenfria beredas möjlighet att tjänstgöra vid NVU. Nämnden vill därför hyra ytterligare
80 kvm. till en kostnad av 57 000 kr.

f'öredragandens öven·äganden

En tillämpning av huvudförslaget på NVU under nästa budgetår skulle
innebära en minskning av förvaltningskostnaderna med 89000kr. Nämnden, som inrättades den 1 januari 1983, har ännu ej fungerat så länge att det
är möjligt att tillämpa huvudförslaget på den utan att allvarligt skada dess
effektivitet. Jag har därför beräknat medel till förvaltningskostnaderna
utan tillämpning av huvudförslaget. Motsvarande belopp har finansierats
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genom neddragning på andra anslag. Nämnden har för innevarande budgetår tilldelats medel för datorkostnader dels under anslagsposten Förvaltningskostnader med 75 000 kr.. dels som en engångsanvisning med
75000kr. För budgetåret 1985/86 beräknar jag att nämndens kostnader för
datortjänster skall inrymmas i de ordinarie förvaltningskostnaderna.
Nämnden har begärt 57 000 kr. för hyra av ytterligare lokalyta. Jag tillstyrker detta.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Niimndenför 1·apenfriuthildning för budgetåret 1985/86 anvisa ett förslagsanslag av 4 513 000 kr.

8 15. Vapenfria tjänstepliktiga
1983/84
1984/85
1985/86

Utgift
Anslag
Förslag

99 202 000
83 355 000
93 875 000

Från anslaget bestrids utgifter för ekonomiska och sociala förmåner åt
vapenfria tjänstepliktiga samt ersättningar för vissa utbildningskostnad..:r
m. m. till kommuner. organisationer och affärsdrivande verk som tilldelas
vapenfria tjänstepliktiga.
Beräknad ändring 1985/86

1984/85

Föredraganden

NVU

Vapenfria tjänstepliktiga
Ersättning för utbildningskostnader

79 950 000

+

16 500 000

+

m. m.

3 405 000
+
83 355 OOO!li+

2 725 000
19 225 000

+ 10 520 000

!li Regeringen har i enlighet med riksdagens bemyndigande medgivit
att an8laget får överskridas med 6400000 kr. för att öka antalet
tjän8tgöring8dagar för de vapenfria med 50000.

NVU
Medelsbehovet styrs främst av antalet av vapenfrinämnden beviljade
tillstånd till vapenfri tjänst. De som har fått tillstånd att göra sådan tjänst
bör kallas till tjänstgöring inom två år efter beslutet. För att denna målsättning skall kunna förverkligas måste antalet disponibla tjänstgöringsdagar
för vapenfriutbildningcn dimensioneras efter antalet beviljade tillstånd.
Fr. o. m. budgetåret 1985/86 kommer en genomsnittlig sänkning av
grundutbildningstiden att genomföras från 320 till 300 dagar. Den totala
utbildningstiden kommer fortfarande att vara 420 dagar.
NVU bedömer behovet av tjänstgöringsdagar för vapenfria under budgetåret 1985/86 till 700 000. Det innebär fullständig grundutbildning av 2 200
vapenfria och en förkortad grundutbildning inom civilförsvaret för dem

10 640 000
120 000
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som har fullgjort militär grundutbildning, ca 1600, samt att erforderlig
repetitionsutbildning kan genomföras. För ersättning till vapenfria inkl.
familjebidrag och särskild hjälpverksamhet beräknar NVU ett medelsbehov av 96450000 kr. NVU föreslår att ersättningen till bidragsberättigade
utbildningsanordnare för utbildning av vapenfria höjs från 3 000 till 4 000
kr. per vapenfri. Eftersom tilldelade medel för utbildnings- och administrationsbidrag inte sedan ersättningen fastställdes till 3 000 kr. år 1978 har
samordnats med ökningen av vapenfria till bidragsberättigade myndigheter. har ersättningen per vapenfri fr. o. m. budgetåret 1982/83 måst sänkas
till 2 500 kr. Det har fått negativa konsekvenser. En kommun slutar under
hösten 1984 med vapenfriverksamhet av ekonomiska skäl och andra kommuner har inlett sådana diskussioner. För ersättning till bidragsberättigade
utbildningsanordnare erfordras 5 900 000 kr. vid 700 000 tjänstgöringsdagar
och en ersättning på 4 000 kr.
Medel för fritidsstudiebidrag som nu anvisas under anslagsposten 2.
Ersättning för utbildningskostnader och fritidsstudier m. m. bör av administrativa skäl enligt NVU fr. o. m. budgetåret 1985/86 anvisas under anslagsposten I. Vapenfria tjänstepliktiga.
Föredragandens överväganden
NVU beräknar medclsbehovet för vapenfria tjänstepliktiga för budgetåret 1985/86 till 102.6milj. kr.
För egen del beräknar jag medelsbehovet till 93,9 milj. kr.. varav
3,2 milj. kr. för ersättning till utbildningsanordnare. Jag räknar med ett
oförändrat antal tjänstgöringsdagar - 650000 - för de vapenfria och en
oförändrad ersättning till utbildningsanordnarna.
Jag vill dock föreslå att regeringen i likhet med för innevarande budgetår
inhämtar riksdagens bemyndigande att under budgetåret 1985/86 få öka
antalet tjänstgöringsdagar med högst 50000 om det på grund av arbetsmarknadsläget bedöms angeläget att inkalla arbetslösa som har uttagits till
vapenfri tjänst och som annars skulle ha blivit föremål för arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Kostnaden för 50000 dagar kan beräknas till 7 ,2 milj. kr.
Antalet vapenfria tjänstepliktiga som väntar på att bli inkallade till
tjänstgöring är fortfarande högt. Vapenfria tjänstepliktiga skall enligt lagen
0966:413) om vapenfri tjänst fullgöra lägst 395 och högst 420 dagar.
Grundutbildningstiden för en vapenfri tjänstepliktig är f. n. 320 dagar.
Därutöver skall den vapenfrie fullgöra repetitionsutbildning under 100
dagar. Regeringen uppdrog åt NVU den 9 februari 1984 att sänka grundutbildningstiden för de vapenfria och att differentiera den med hänsyn till
tjänstgöringens art. Differentieringen skulle ske utifrån en genomsnittlig
grundutbildningstid om 300 dagar och en oförändrad total tjänstgöringstid
om 420 dagar. De olika utbildningstiderna borde inte väsentligt avvika från
300 dagar. NVU har den 24 maj 1984 anmält att differentieringen av
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grundutbildningstiderna kommer att påbörjas fr. o. m. budgetåret 1985/86
och vara fullt genomförd fr. o. m. budgetåret 1986/87. Grundutbildningstiden kommer då att variera mellan 290 och 310 dagar beroende på tjänstgöringens art. Härigenom kommer ca 50000 tjänstgöringsdagar att frigöras
för inkallande av ytterligare vapenfria tjänstepliktiga.
Regeringen har vidare i tilläggsdirektiv <Dir. 1984: 151 till kommitten för
översyn av värnpliktsutbildningen I Fö 1983: 0 I J uppdragit åt kommitten att
överväga och lämna förslag till hur utbildningen av vapenfria tjänstepliktiga skall utformas och dimensioneras. Kommitten skall vidare bl. a. överväga den totala tjänstgöringstiden för de vapenfria tjänstepliktiga och
fördelningen mellan grundutbildning och repetitionsutbildning, liksom en
ytterligare differentiering av tjänstgöringstiderna - utöver vad NVU har
fått i uppdrag att genomföra - beroende på slag av utbildning m. m.
Kommittens arbete beräknas vara slutfört under andra hälften av år 1985.
Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen
föreslår riksdagen att
I. bemyndiga regeringen att för budgetåret 1985/86. om det på
grund av arbetsmarknadsläget bedöms angeläget, besluta om en
ökning av antalet tjänstgöringsdagar för vapenfria. tjänstepliktiga
med högst 50000.
2. till Vapenfria tjiinstepliktit::a för budgetåret 1985/86 anvisa ett
förs lagsanslag av 93 875 000 kr.

B 16. Tillfälligt sysselsättningsbidrag för textil- och konfektionsindustrierna
1983/84
1984/85
1985/86

Utgift
Anslag
Förslag

168 358 000 (1)
210 000 000
166 000 000

ill Reservationsanslag t.o.m. budgetåret 1983/84. Vid utgången av
budgetåret var reservationen 95 642 000 kr.

Tillfälligt sysselsättningsbidrag för äldre arbetskraft inom tekoindustrin
har för budgetåret 1983/84 beviljats 697 företag med tillsammans 33 480
anställda, varav 9 343 var fyllda 50 men inte 65 år. Det beräknade bidragsbeloppet för perioden uppgår till ca 264 milj. kr .. varav 41 % faller på
företag i Älvsborgs län.
För innevarande budgetår har 210 milj. kr. beräknats för tillfälligt sysselsättningsbidrag för äldre arbetskraft inom tekoindustrin. Enligt riksdagens
beslut våren 1983 (AU 1982/83: 29, rskr 322) har bidraget successivt trappats ned och får för budgetåret 1985/86 beräknas på ett bidragsunderlag
motsvarande högst 7 % av lönekostnaderna för personal i tillverkning.
AMS

AMS beräknar medelsbehovet för budgetåret 1985/86 till 190milj. kr.
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Föredragandens överväganden

I regeringens prop. 1982/83: 130 om åtgärder för tekoindustrin, m. m.
<AU 1982/83: 29. rskr 322) beräknades medelsbehovet för budgetåret
1985/86 till 166 milj. kr. Enligt mina beräkningar torde detta belopp väl
stämma överens med det faktiska medelshchovet för tillfälligt sysselsättning5bidrag för tekoindustrin.
Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen
föreslår riksdagen
att till Til!fälligt sysselsättnin!fshidrag för textil- och konfektionsindu.Hriema för budgetåret 1985/86 anvisa ett förslagsanslag av
166 000 000 kr.
B 17. Statsbidrag för ungdomslag
1983/84
1984/85
1985/86

Utgift
Anslag
Förslag

114 391 000
1 000 000 000
I 180 000 000

Från anslaget bestrids utgifterna för verksamheten enligt lagen
(1983: 1070) om arbete i ungdomslag hos offentliga arbetsgivare (ändrad
1984: 521 ).

AMS

AMS bedömer att i genomsnitt 30000 ungdomar per månad kommer att
sysselsättas enligt lagen om ungdomslag. Anslagsbehovet för budgetåret
1985/86 uppgår enligt AMS till I OOOmilj. kr.
Föredragandens överväganden

Den 15 november 1984 överlämnade regeringen till riksdagen sin skrivelse ( 1984/85: 88) med redovisning av verksamheten enligt lagen ( 1983: I070)
om arbete i ungdomslag hos offentliga arbetsgivare (ändrad 1984: 521).
Redovisningen bygger i huvudsak på tre skilda utvärderingar som på
regeringens och arbetsmarknadsdepartementets uppdrag har genomförts
under våren och sommaren 1984. Jag förutsätter att innchålle! i regeringens skrivelse är känt. Någon ytterligare redovisning av resultatet av utvärderingarna kommer nu därför inte att lämnas.
I enlighet med riksdagens önskemål återkommer jag nu i stället med
vissa förslag om ändringar i lagen om ungdomslag.
Ett antal skrivelser med synpunkter på lagen om ungdomslag har inkommit till regeringen från kommuner, organisationer och enskilda personer.

Ungdomsarbetslöshetens utveckling
Låt mig först kort beskriva utvecklingen av situationen på arbetsmarknaden för ungdomarna och vad lagen om ungdomslag har betytt för att
eventuellt förändra den utvecklingen.
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Sedan lång tid tillbaka har ungdomsarbetslösheten ökat trendmässigt.
Denna utveckling illustreras bl. a. i betänkandet <SOU 1984: 31) "Arbctsmarknadspolitik under omprövning" avgivet av delegationen för arbetsmarknadspolitisk forskning <EFAJ.
I betänkandet visas bl. a. hur situationen för ungdomarna har försämrats
under 1970-talct. Högkonjunkturåret 1970 omfattades 0,8 % av det totala
antalet ungdomar i åldern 16-24 ftr av arbetsmarknadspolitiska åtgärder.
dvs. arbetsmarknadsutbildning och beredskapsarbete. Samtidigt var 1,8 %
av ungdomarna arbetslösa. Nästa högkonjunkturår - 1974 - hade motsvarande andelar ökat till 1.5% resp. 3,0% och år 1980 låg de på 2.7'/,, resp.
3,6%. Utvecklingen är likartad om man jämför lågkonjunkturperioderna.
Under lågkonjunkturen i början av 1970-talet var andelen i arbetsmarknadsutbildning och beredskapsarbete av det totala antalet 16- 24-åringar
som mest 1,5 % och andelen arbetslösa ungdomar som mest 3. 7 o/c. År 1983
hade andelarna ökat till 4,6% resp. 5 .2 %. Detta trots att det då också hade
tillkommit speciella ungdomsåtgärder för 16- och 17-åringar.
Orsakerna till denna utveckling är flera. Strukturomvandlingen och det
ökade utnyttjandet av tekniska hjälpmedel har inneburit att efterfrågan på
arbetskraft har förändrats. Allt större krav ställs nu på arbetskraften både
när det gäller utbildning och erfarenhet. Utbudet av arbetskraft har också
förändrats, framför allt har kvinnornas arbetsutbud ökat kraftigt.
Samtidigt har industrisysselsättningen minskat. Det har drabbat ungdomarna hårt eftersom den sektorn representerar en stor del av sysselsättningen bland pojkarna. Detta visar sig bl. a. i att pojkarnas relativa andel
av industrisysselsättningen har minskat kraftigt sedan början på 1970-talet.
Samtidigt är ungdomarna underrepresenterade inom den offentliga förvaltningen som ju är den sektor som sysselsättningsmässigt vuxit under
1970-talet.
Om man begränsar studien till 18- och 19-åringar kan man konstatera att
arbetslösheten har legat på en mycket hög nivå under de senaste åren.
Enligt arbetskraftsundersökningarnas (AKU) siffror för grupperna 16-19
år var i genomsnitt I0.4% av dessa ungdomar arbetslösa under år 1983.
Motsvarande siffra för år 1975 var 5,5%. Under våren 1983 var ca 18000
ungdomar i åldern 18 och 19 år arbetslösa. Under oktober och november
månad 1983 låg siffran en bra bit över 20000.
Det är denna utveckling vi har att slåss emot och d<7t var mot den
bakgrunden som lagen om ungdomslag kom till. Låt oss se på vad som har
hänt för 18- och 19-åringarna efter den I januari 1984.
Arbetslösheten har sjunkit kraftigt bland ungdomarna i dessa åldersgrupper. Under de första fem månaderna i år låg den i genomsnitt på drygt
6000 att jämföras med 18000 under samma period förra året.
Antalet 18- och 19-åringar i arbetsmarknadsutbildning har i stort sett
legat på en oförändrad nivå under det första halvåret. Därefter finns en viss
tendens till en liten minskning. Rekryteringsstödet - som har kommit till
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som ett komplement till enskilda beredskapsarbeten - har ökat sedan
starten den I januari i år. Sedan juni månad uppgär antalet ungdomar med
rckryteringsstöd till ca 5 500 per månad.
Det totala antnlct 18- och 19-åringar som är arbetslösa eller i någon
åtgärd (arbetsmarknadsutbildning, beredskapsarbete. rekryteringsstöd eller ungdomslag) är högre i år jämfört med situationen for ett år sedan.
Differensen till föregående år är dock inte särskilt stor vare sig för 18- och
19-åringarna eller för 20-24-åringarna. I genomsnitt har ca 5000 fler 18och 19-åringar varit arbetslösa eller i åtgärder under de tre första kvartalen
1984 i jämförelse med samma period år 1983. Detta är en bild som stämmer
relativt viil överens med den som gäller för 20- 24-åringarna. där i genomsnitt ca 6 000 fler 20- 24- åringar har varit arbetslösa eller i åtgärder i år
jämfört med år 1983.
Om man vidare ser på hur länge ungdomarna finns i ungdomslag i
förhållande till hur länge de var arbetslösa eller i beredskapsarbete inom
den offentliga sektorn tidigare kan man konstatera följande.
Av de totalt ca 44 000 ungdomarna i ungdom slag under första halvåret i
år var ca 65 % i ungdomslag tre månader eller mer. Ca 24 % hade i slutet av
juli varit i ungdornslag i sex månader.
Eftersom lagen om ungdomslag i stort sett ersätter öppen arbetslöshet
samt kommunala och statliga beredskapsarbeten för 18- och 19-åringar kan
det som en jämförelse vara intressant att studera hur lång tid ungdomarna
var arbetslösa eller i dessa åtgärder tidigare.
För ett år sedan var ca 55% av 18- och 19-åringarna som var arbetslösa
eller i arbetsmarknadspolitiska åtgärder arbetslösa eller i sådana åtgärder
tre månader eller mer. Vidare var en huvuddel av de ungdomar som hade
beredskapsarbete i sådana under hela den möjliga tiden, dvs. sex månader.
Omkring 7 % av de arbetslösa 18- och 19- åringarna var samtidigt arbetslösa mer än sex månader. Totalt sett var för ett år sedan således ca 45 % av
de 18- och 19-åringar som var arbetslösa eller i arbetsmarknadspolitiska
åtgärder arbetslösa eller i beredskapsarbete mer än sex månader.
Detta sammantaget visar att ungdomarnas möjligheter på den ordinarie
arbetsmarknaden i stort sett är desamma som för ett år sedan.
Införandet av ungdomslagen har dock medfört en avgörande skillnad
mellan de olika ungdomsgruppernas situation. Tack vare ungdomslagen
har vi lyckats pressa ner arbetslösheten bland 18- och 19-åringar på en låg
nivå. Vi har med ungdomslagens hjälp kunnat gå vidare på arbetslinjen i
arbetsmarknadspolitiken.
Det är nu dags att slå fast att lagen om ungdomslag var en både nödvändig och riktig åtgärd. Det är självklart att det vid införandet inte gick att
förutsäga hur en åtgärd som denna. i arbetsmarknadspolitiska sammanhang så unik. skulle komma att fungera i alla detaljer. Det finns nu anledning att göra vissa justeringar och jag återkommer strax till dessa.
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Vissa förslag om ändringar i lagen om ungdoms/ag

Antalet platser
Låt mig först ta upp frågan om beräkningen av antalet ungdomar sysselsatta i ungdomslag under nästa budgetår. AMS har bedömt att 30000
ungdomar kommer att sysselsättas i ungdomslag i genomsnitt per månad
under nästa budgetår. Min bedömning är 25 000 ungdomar i genomsnitt och
den grundar sig på följande. Läget på arbetsmarknaden väntas, som jag
inledningsvis har redogjort för, bli bättre under nästa budgetår. Den uppgången måste också ungdomarna få del av. Dessutom är flera av de förslag
som jag nu kommer att presentera sådana som syftar till att öka möjligheterna för ungdon:1arna att få ett arbete på den ordinarie arbetsmarknaden.
Förslagen syftar också till att bl. a. arbetsmarknadsutbildning utnyttjas
mer än vad som har skett hittills för ungdomarna i ungdomslagen. Ungdomslagen skall ses som en sistahandsåtgärd och skall på längre sikt inte
behöva ha en alltför hög omfattning. Jag beräknar medelsbehovet för
25 000 platser per månad i genomsnitt till I 180 milj. kr. Jag har i mina
beräkningar utgått från en lika stor andel ungdomar sysselsatta på heltid i
ungdomslagen som det är f. n., dvs. 14%.
Placering hos olika arbetsgivare
Som har framgått av regeringens skrivelse till riksdagen är den absoluta
majoriteten av ungdomarna i ungdomslag placerade hos kommunerna. Så
mycket som 70% av ungdomarna finns där. Resten har placerats hos
landsting och statliga myndigheter. Det finns flera förklaringar till denna
ojämna fördelning. Kommunerna hade, när ungdomslagen infördes, kommit avsevärt längre i sin planering av verksamheten än framför allt de
statliga myndigheterna. Kommunerna fick också fram ett mycket stort
antal platser, vilket innebar att många ungdomar placerades där. Detta
leder troligen i sin tur till att den organisation som kommunerna på ett
mycket framgångsrikt sätt byggde upp nu stabiliseras på en relativt hög
nivå. Detta kan innebära att placeringsmönstret kan bli svårt att bryta.
Frågan är om det är önskvärt att göra det. Ur ungdomarnas synpunkt är
det sjävklart värdefullt att ha ett så differentierat "utbud" som möjligt av
platser inom ramen för ungdomslagen. Å andra sidan framkommer det i
Göteborgsstudien att det är kommunerna och landstingen som erbjuder de
mest meningsfyllda arbetsuppgifterna. Det bör dock enligt min uppfattning
vara möjligt att utnyttja både landsting och statliga myndigheter mer än
vad som görs f. n. så att kommunernas börda inte blir alltför tung. Detta
gäller självklart under förutsättning att det är till ungdomarnas bästa.
När det gäller placeringarna hos enskilda arbetsgivare har sådana placeringar skett i liten utsträckning. Även om det aldrig har varit meningen att
denna möjlighet skulle få en vidsträckt omfattning står det under våren
låga utnyttjandet enligt min mening inte i överensstämmelse med riksda-
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gens intentioner. Enligt AMS uppskattning är f. n. ca 1000 ungdomar i
ungdomslag placerade i privata företag. Enligt lagen får "ungdomar i
ungdomslag utföra arbetsuppgifter åt enskilda arbetsgivare, om arbetet
avser avgränsade arbetsuppgifter som annars inte skulle bli utförda och
som inte är lämpliga att utföra inom ramen för någon annan arbetsmarknadspolitisk stödform". Enligt AMS föreskrifter kan sådana placeringar
ske om kommunerna, landsting och staten saknar platser eller om ungdomen har behov, erfarenheter o. dyl. som inte kan tillgodoses inom den
offentliga förvaltningen. Det är enligt min mening angeläget att ungdomar i
ungdomslag skall kunna placeras hos enskilda arbetsgivare om den unges
behov är sådana att en placering hos en enskild arbetsgivare är överlägsen.
Kommunernas eventuella önskemål om ött utnyttja egna ungdomslagsplatser får inte tillåtas gå i första hand. Jag är dock angelägen om att
understryka att den privata arbetsmarknaden i första hand skall utnyttjas
för att placera ungdomar som går ut ur ungdomslagen. Jag vill också erinra
om att skolan vid placering av lo- och 17-åringar på ungdomsplats i hög
grad u1ny11jar den privata arbetsmarknaden. I SJNOV A: s rapport understryks detta kraftigt.
I sammanhanget finns det också anledning att peka på andra och bättre
möjligheter att engagera det privata näringslivet för ungdomarna. Jag
tänker framför allt på skilda former av utbildning förlagd till företag.
Lokala överenskommelser i denna riktning har träffats på flera håll mellan
arbetsmarknadens parter och arbetsmarknads verket. Dessa metoder innebär inte heller risker för konkurrenssnedvridning.
Utslussning av ungdomar i ungdomslag
Som har framgått av regeringens skrivelse till riksdagen är meningarna
delade om rörligheten från ungdomslagen är hög eller låg. I AMS redovisning framkommer att totalt 40% av de ungdomar som har börjat i ungdomslag under det första halvåret också har slutat. Denna statistik är dock,
enligt AMS, inte fullständig. Ungdomar som erbjuds kortare vikariat upp till fyra veckor - behöver inte lämna ungdornslagen. Dessa avbrott
registreras därför inte i sökandestatistiken.
I Göteborgsstudien sägs beträffande rörligheten att den anses vara mycket hög, speciellt i jämförelse med beredskapsarbeten. Man menar vidare
att den höga rörligheten medför planeringsproblem. SINOV A menar å
andra sidan att rörligheten är för låg och har medfört att ungdomarna
stannar längre utanför den ordinarie arbetsmarknaden nu än innan ungdomslagen fanns. Vidare pekar man både i Göteborgsstudien och hos
SINOV A på att uppföljningen av ungdomarna från arbetsförmedlingens
sida kunde vara bättre.
Till denna bild kan läggas att få ungdomar under våren - ca 5 % - har
deltagit i utbildning vid sidan av arbetet i ungdomslag. Det är, enligt min
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mening. angeläget att möjligheten att erbjuda utbildning till ungdomarna i
ungdomslag utnyttjas i mycket större utsträckning. Det finns dessbättre
tydliga tecken på att andelen utbildning nu ökar kraftigt. Flera kommuner
har tagit fram särskilda kataloger med erbjudanden om utbildning enbart
för ungdomar i ungdomslag.
Det är av flera skäl svårt att kombinera långvarig utbildning med arbete i
ungdomslag, eftersom arbetet i ungdomslag skall kunna avbrytas med kort
varsel. Däremot kan mycket väl kortare utbildning ingå som ett värdefullt
komplement till arbete i ungdomslag. Ett inslag som bör ingå i utbildningen, och som på sina håll redan ingår, är kunskap om arbetsmarknaden och
arbetsmarknadens krav samt konsten att söka arbete. Jag föreslår därför
att särskild tid avsätts för aktiviteter liknande dem som finns inom verksamheter med s. k. jobb-klubbar. Jobb-klubben är ett sätt att metodiskt
söka arbete. I sin renodlade form innebär deltagande i jobb-klubb att
intensivt och i grupp söka arbete på heltid. Inom AMS har man under
senare år utvecklat metoder och studiematerial för dessa klubbar. Enligt
min mening bör metoderna i tillämpliga delar kunna användas också för
ungdomar i ungdomslag. Jag föreslår att tiden i ungdomslag förlängs med i
genomsnitt två timmar varje vecka, dock som mest så all den totala tiden i
ungdomslag blir högst åtta timmar per dag. Det kan vara lämpligt att
förlägga denna tid till fyra timmar varannan vecka som en form av utbildning.
Under <len tid ungdomarna deltar i dessa aktiviteter bör utbildningsbidrag utgå. Utbil<lningsbidraget per timme bör beräknas utifrån antagandet
att fullt utbildningsbidrag motsvarar åtta timmars utbildning. För de ungdomar som har en så lång arbetstid att ytterligare två timmar per vecka inte
ryms inom heltidsramen skall enligt mitt förslag arbetsgivaren medge ledighet med full ersättning för att också dessa ungdomar skall kunna delta i
jobbsökaraktiviteterna. Dessa aktiviteter skall vara ett led i arbetsförmedlingens kontakter och uppföljning av ungdomar i ung<lomslag samtidigt
som de skall syfta till att öka utslussningen av ungdomarna till den öppna
arbetsmarknaden eller få ungdomarna medvetna om brister i sin egen
utbildning o. dyl. Det är synnerligen angeläget att uppföljning av ungdomarna i ungdomslag görs på ett effektivt sätt och att alla till buds stående
medel utnyttjas. Jag föreslår därför att deltagande i jobhsökaraktiviteter
skall vara obligatoriskt och att arbetsförmedlingen skall kunna återkalla
anvisningen till arbete i ungdomslag för de ungdomar som avvisar deltagande i dessa jobbsökaraktivitetcr.
Dessa aktiviteter skall givetvis inte enbart genomföras för dem som är i
ungdomslag. Metoden bör vara ett inslag också i arbetsförmedlingens
arbete innan någon placeras i ungdomslag.
För att kunna genomföra denna utbildning på ett bra sätt behöver arbetsförmedlingen särskilda resurser i form av handledare. Jag bedömer att
resurser motsvarande 150 handledare hör tillföras arhetsförmedlingen för
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detta ändamål. Jag beräknar kostnaderna för hela förslaget till 53 milj. kr.,
varav 35 milj. kr. avser utbildningsbidrag som till viss del finansieras över
anslaget B 4. Bidrag till arbetslöshetsersättning och utbildningsbidrag och
till viss del genom arbetsgivaravgifter. Medel för handledare har jag beräknat under anslaget B 1. Arbetsmarknadsverkets förvaltningskostnader.
Jag vill i det här sammanhanget ta upp frågan om möjligheten att slussa
ut ungdomarna ur ungdomslagen med hjälp av rekryteringsstöd. I anledning av regeringens ekonomisk-politiska proposition, m.m. (prop.
1984/85: 45) har riksdagen beslutat om omfattande åtgärder för långtidsarbetslösa för att underlätta för en hårt drabbad grupp på arhetsmarknaden.
Det förslag som jag nyss har lämnat om utsträckt tid och jobbsökaraktiviteter bör leda till att ungdomarna i ungdomslagen snabbare kommer ut p[1
den öppna arbetsmarknaden eller i någon annan åtgärd. Dessutom har det i
Göteborgsstudien framkommit att ungdomar i ungdomslag är '"välanpassade arbetsvilliga ungdomar som snabbt anpassar sig till arbetsplatsen.,.
Det bör alltså kunna gå att placera ungdomar i arbete på den ordinarie
arbetsmarknaden utan särskilt ekonomiskt stöd till arbetsgivarna. Jag kan
dock tänka mig enstaka fall där rekrytcringsstöd är ett lämpligt instrument
för att få ut ungdomarna på ett vanligt arbete. Jag tänker t. ex. på ungdomar som närmar sig 20 år och har funnits i ungdomslag en längre tid. Det
bör således enligt min mening finnas möjlighet att i enskilda fall utnyttja
rekrytcringsstöd för ungdomar i ungdomslag.
Anvisningstiden
Frågan om anvisningstidens längd - dvs. den tid som förmedlingen har
för att pröva andra lösningar - har bl. a. behandlats i SINOV A: s rapport
där man menar att utplacering av ungdomar i ungdomslag snarare sker som
en första än en sista åtgärd. Enligt Göteborgsstudien placerades ungdomar
i ungdomslag relativt lättvindigt till att börja med men en förändring till det
bättre har gradvis skett.
Det är enligt min mening svårt att generellt säga hur lång anvisningstiden
bör vara. Samtidigt som arbetslöshetstiden inte får bli för lång måste
arbetsförmedlingen ges tillfälle att pröva andra åtgärder. Det väsentliga får
inte vara hur lång tid som förflyter innan placering sker i ungdomslag utan
att arbetsförmedlingen hela tiden aktivt arbetar med de unga. Om den
aktiviteten är hög är det ingen nackdel om placering i ungdomslag sker
efter få dagar. Det av mig nyss redovisade förslaget om jobbsökaraktiviteter syftar till att öka arbetsförmedlingens insatser. Jag är mot den här
bakgrunden inte beredd att förorda en förlängd anvisningstid.
Jag är samtidigt angelägen om att ungdomarna i ungdomslag följs upp på
ett bra sätt och att arbetsförmedlingen hela tiden prövar ungdomarnas
möjligheter att få ett arbete eller erbjudas någon annan arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Jag föreslår därför, delvis i enlighet med Göteborgsstudiens
förslag, att arbetsförmedlingen skall upprätta individuella planer för de
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ungdomar som har varit i ungdomslag en längre tid. Med längre tid avser
jag här fyra månader. Undomar i ungdomslagen är en heterogen grupp med
olika behov och förutsättningar. Av planen skall bl. a. framgå vad som
krävs för den enskilde unge för att han eller hon skall komma ut på den
ordinarie arbetsmarknaden.
Arbetstiden
När det gäller arbetstiden i ungdomslagen framgår det av AMS rapport
att 14 % av ungdomarna arbetar heltid. Det framgår vidare av AMS redovisning att benägenheten att aktivt söka arbete kan sammanhänga med
ungdomarnas arbetstid, dvs. benägenheten att söka arbete är mindre om
man arbetar på heltid i ungdomslaget än om man arbetar deltid. Denna
uppfattning stöds också av SINOV A. Enligt min mening är det mindre
troligt att benägenheten att söka annat arbete skulle minska väsentligt om
arbetstiden utökades. Å andra sidan skulle en utvidgning medföra väsentligt ökade statsfinansiella åtaganden. Samtidigt är jag övertygad om att
intentionen med ungdomslagen, att ge ungdomarna arbetslivserfarenhet
samt att fungera som ett socialt skyddsnät, väl kan uppfyllas inom ungefär
den ram för arbetstiden som lagen har i dag. Mitt tidigare förslag om
utbildning i form av jobbsökaraktiviteter innebär ju också i realiteten en
betald förlängning av tiden i ungdomslag med i genomsnitt två timmar per
vecka.
f. n. kan kommunerna utsträcka arbetstiden för ungdomar i ungdomslag
på egen bekostnad i vissa fall. Det gäller när den unge är underhållsskyldig,
när det finns starka personliga skäl eller när det finns praktiska hinder mot
avbrott i arbetet. Det kan finnas ytterligare skäl för att i vissa fall utsträcka
tiden. Jag tänker framför allt på ungdomar som uppbär socialt bidrag från
kommunen. Enligt min mening bör kommunen få utsträcka tiden i de fall
man finner detta adekvat och därvid är överens med berörda fackliga
organisationer. En ytterligare generell förlängning av tiden i ungdomslag är
jag inte beredd att förorda bl. a. mot bakgrund av de resultat som har
framkommit i utvärderingen.
Möjligheten till arbete på heltid i ungdomslag genom ungdomsplats
Gällande regler om möjligheten att arbeta heltid i ungdomslag innebär att
ungdomar som vid anvisningen till ungdomslaget på annat sätt än genom
arbete i ungdomslag, uppfyller arbets- och medlemsvillkoren i en arbetslöshetskassa kan välja att arbeta på heltid. Fr. o. m. den I juli 1984 gäller
denna möjlighet också för dem som vid anvisningstillfället endast uppfyller
arbetsvillkoret men som under tiden i ungdomslaget också uppfyller medlemsvillkoret. Rätten för denna grupp att arbeta heltid i ungdomslag inträder när medlemsvillkoret har uppfyllts. Detta innebär i praktiken att för
att få rätt att arbeta åtta timmar krävs att arbetsvillkoret är uppfyllt vid
inträdet till ungdomslaget på annat sätt än genom tidigare arbete i form av
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ungdomslag samt att ungdomen varit medlem i en arbetslöshetskassa i
minst ett år.
Ungdomar under 18 år ingår i det s. k. kommunala uppfoljningsansvaret.
Detta innebär att sådana ungdomar bl. a. kan anvisas ungdomsplats. En
sådan anvisning får vara högst sex månader med möjlighet till förlängning
med ytterligare fem månader. Ca 30000 ungdomar per ftr är placerade i
ungdoms plats.
Arbetsvillkoret i en arbetslöshetskassa kan f. n. aHtså upparbetas inom
ramen för skolans uppföljningsansvar för ungdomsplats. Under förutsättning att medlemsvillkorct i kassan också uppfylls får ungdomarna från
ungdomsplats med nuvarande ordning rätt att arbeta åtta timmar i ungdomslaget om den åtgiirden blir aktuell.
En upparbetad rätt till kassaersättning via ungdomsplats medför att
ersiittningen från arbetslöshetskassa vid arbetslöshet utgår med 100 kr. per
dag. Detta kan jämföras med ersättningen vid heltidsarbete i ungdomslag,
f. n. ca 240 kr. per dag.
En grundläggande tanke bakom lagen om ungdomslag är att de ungdomar som är berättigade till någon form av kontant stöd vid arbetslöshet
skall erbjudas en meningsfull sysselsättning i stället för att enbart uppbära
arbetslöshetsersättning. Lagen om ungdomslag har därför konstruerats så
att den ekonomiska ersättningen i ungdomslagen i stort sett skall motsvara
den kontanta ersättningen som den unge annars skulle ha fått.
Att kunna få rätt att arbeta åtta timmar i ungdomslaget genom arbete på
ungdomsplats måste betraktas som orättvist av de kamrater som i stället
för att arbeta på en ungdomsplats har gått i gymnasieskolan och därmed
inte har rätt till mer än fyra timmar i ungdomslaget. I sämsta fall kan detta
förhållandet medföra en mycket olycklig styrning från gymnasieskolan till
ungdomsplats. Jag föreslår dätför att arbetsvillkoret för rätt att arbeta åtta
timmar i ungdomslag inte kan uppfyllas genom arbete på ungdomsplats.
Vissa administrativa förenklingar
F. n. utgår bidrag för administrations- och handledarkostnader med
100 kr. per ungdom och vecka. Det har v_isat sig att det är krångligt för
arbetsgivaren att utöver lönekostnader också redovisa antalet ungdomar i
ungdomslag varje vecka. Ett enklare system vore att administrationsbidraget beräknas med ett visst procentpåslag på lönekostnaden. Jag föreslår
mot denna bakgrund att statsbidrag för administrationskostnaderna utgår
med 10% av redovisade lönekostnader. Denna förändring innebär inga
ökade kostnader utan är enbart av administrativ karaktär.
Jag har slutligen ytterligare ett förslag till förenklad hantering av lagen.
Enligt ungdomslagen kan kommuner och landstingskommuner som bedriver verksamhet i företagsform inrätta platser i ungdomslag i dessa företag.
Då skall enligt nuvarande regler företaget vara arbetsgivare för de ungdomar som får sådana platser. Det har visat sig att det för vissa små företag är
8 Riksdagen 1984185. I sam/. Nr /00. BilaRa 12

Prop. 1984/85: 100

Bilaga 12

Arbetsmarknadsdepartementet 114

krångligt att svara upp mot arbetsgivaransvaret. I sådana undantagsfall bör
kommunen kunna vara arbetsgivare. Jag föreslår därför att lagen ändras på
denna punkt.
Den fi1rt.rntta utvecklingen

lll'

ungdomscltgiirder

Som jag tidigare har antytt pågår det en rad insatser riktade till bl. a. 18och 19-åringar. Avsikten med dessa är dels att förbättra verksamheten
inom ungdomslagcn. dels att skapa alternativ till plats i ungdomslag. På
några orter. bl. a. i Trollhättan. har således avtal träffats om s. k. industriintroduktion. Mellan parterna inom verkstadsindustrin prövas möjligheter att finna generella lösningar i denna riktning. De centrala parterna på
arbetsmarknaden har tagit upp en diskussion kring ungdomsplatserna och
möjligheterna att utvidga dessa eller andra alternativ till i första hand 18och 19-åringar. Härutöver har TCO lagt fram förslag om inskolningsplatser
för att underlätta övergången mellan utbildning och arbete.
F. n. pågår således ett omfattande utvecklingsarbcte kring ungdomsfrågorna och det är min förhoppning att detta arbete skall kunna fortskrida i
snabb takt. Ungdomslagen kommer också noga att följas framöver. Jag
avser att, i samråd med utbildningsministern. vidare bereda bl. a. frågan
om samordning mellan de olika ungdomsåtgärderna.
Jag beräknar kostnaderna för verksamheten enligt lagen om ungdomslag
till sammanlagt I 233 milj. kr., varav 35 milj. kr. avser utbildningsbidrag
som till viss del finansieras över anslaget B 4. Bidrag till arbetslöshetsersättning och utbildningsbidrag och till viss del genom arbetsgivaravgifter.
Medlen för handledarkostnader. 18 milj. kr., bör belasta anslaget B I. Arbetsmarknads verkets förvaltningskostnader. Medclsbehovet under anslaget B 17. Statsbidrag för ungdom slag beräknar jag till 1 180 milj. kr.
Mina förslag i det föregående i fråga om jobbsökaraktiviteter. uppföljning. utsträckning av arbetstiden och rätt till åtta timmars arbete föranleder ändringar i lagen ( 1983: 1070) om arbete i ungdomslag hos offentliga
arbetsgivare. Ett förslag till lag om ändring i lagen (1983: 1070) om arbete i
ungdomslag hos offentliga arbetsgivare har upprättats inom arbetsmarknadsdepartementet. Förslaget bör fogas till protokollet i detta ärende som
underbilaga 12. 2.
Hemställan

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen
föreslår riksdagen att
1. antaga inom arbetsmarknadsdepartementet upprättat förslag till
lag om ändring i lagen (1983: 1070) om arbete i ungdomslag hos
offentliga arbetsgivare,
2. till Statsbidrag för ungdoms/ag för budgetåret 1985/86 anvisa ett
förslagsanslag av 1180000000 kr.
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B 18. Bidrag till vissa affärsverksinvesteringar
1984/85
1985/86

Anslag
Förslag

1 000
1 ooo

Anslaget har inrättats fr. o. m. budgetåret 1984/85 (prop. 1983/84: 150 bil.
4, AU 24. rskr 385 ). Från anslaget skall bekostas tidigareläggningsbidrag
till affärsverksinvesteringar utanför statsbudgeten. Anslaget disponeras av
regeringen.
Föredragandens 1iverväganden
Anslaget har hittills under innevarande budgetår inte utnyttjats. Anslaget bör föras upp med endast ett formellt belopp av I 000 kr.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Bidra& till 1·is.1·a ajftir.ITerksim·esterinRar för budgetåret
1985/86 anvisa ett förslagsanslag av 1000 kr.
B 19. Medel för insatser inom malmfältskommuncrna
Nytt anslag
1985/86

Förslag

1 ooo

Riksdagen beslöt IAU 1982/83: 24. rskr305) med anledning av regeringens prop. 1982/83: 120 om utveckling i Norrbotten att inrätta en särskild
delegation i malmfälten <Af/ami-LKABJ för särskilda insatser för övertalig
personal vid Loussavaara-Kiirunavaara AB (LKAB).
För extra förmedlingstjänstemän, för delegationen och för terminaler
och förvaltningskostnader i övrigt under budgetåren 1983/84 och 1984/85
beräknades 17.5 milj. kr. och för beredskapsarbeten och projekt (s. k.
projektmedel) 262 milj. kr. För utbildningsinsatser, ami-l<lg m. m. beräknades 28.5 milj. kr. Dessa medel uppfördes på ett reservationsanslag för
budgetåret 1983/84 benämnt B 16. Medel för särskilda insatser för övertaliga inom Luossavaara-Kiirunavaara AB (LKABJ. Fram t. o. m. den 30
november 1984 har beredskapsarbeten och särskilda projekt beviljats för
drygt 180 milj. kr. Delegationens verksamhet upphör den 30 juni 1985.
Jag föreslår att de medel för förmedlingstjänstemän m. m. som kan
finnas kvar den 30 juni 1985 får användas även under budgetåren 1985/86
och 1986/87 för en fortsatt anställning av den extra förmedlingspersonal
som finns inom de ordinarie arbetsförmedlingsdistrikten i Gällivare och
Kiruna och vars lönekostnader nu belastar de av mig tidigare nämnda
17 ,5 milj. kr. Totalt avses 20 tjänster till en kostnad av 3 milj. kr. per år.
I malmfältsutredningens betänkande (Dsl 1984: 9) Framtid i malmfälten
föreslås att Af/ami-LKAB skall ges en förlängd tid för sitt arbete samt få
ett vidgat arbetsområde.
Med tanke på den stora betydelse som den s. k. malmfältsdelcgationen
har och har haft för att hjälpa de övertaliga vid LKAB och för att initiera
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och ta till vara utvecklingsprojckt föri:slår jag att en ny organisation. med
delvis ny sammansättning och inriktning, inrättas fr. o. m. den 1 juli 1985.
Denna nya organisation bör i likhet med den nuvarande ingå i arbetsrnarknadsvcrket. Den bör bestå av en chef. en handläggare och högst två
biträden. Verksamheten bör inriktas på insatser för att stärka och bredda
näringslivet inom malmfältsregionen i linje med vad som bl. a. har föreslagits av malmfältsutredningen. Den nya delegationen hör inte som Af/
ami-LKAB vara fast bunden till LKAB och dess före detta anställda. En
viktig del i arbetet bör dock naturligen bli att även i fortsättningen skapa
varaktiga arbetstillfällen för de personer som tidigare har arbetat inom
LKAB. Verksamheten bör inrättas direkt under länsarbetsnämnden i
Norrbottens län och fungera längst under tiden den 1 juli 1985 - den 30
juni 1987. Verksamheten bör bekostas helt med de medel som kan återstå
då den nuvarande malmfältsdelegationen upphör den 30 juni 1985. Har
medlen förbrukats före den 30 juni 1987 skall verksamheten därmed avvecklas.
Ledningen för den nya delegationen bör bestå av högst nio ledamöter
representerande berörda parter. Chefen för delegationen skall ingå i ledningen. Det bör ankomma på regeringen att besluta om den närmare
utformningen av organisationen och verksamhetens inriktning. Länsarbetsnämnden i Norrbottens län bör bistå även denna nya delegation med
administrativ hjälp.
Jag vill för riksdagen anmäla att regeringen genom beslut den 13 december 1984 har medgivit att högst 15 milj. kr. av de medel som står till
Af/ami-LKAB: s förfogande redan under innevarande budgetår får utnyttjas för utvecklingsprojekt bl. a. i linje med malmfältsutredningens förslag
även om före detta anställda inom LKAB inte kommer att ingå i projekten.
Bakgrunden till beslutet är att regeringen anser det angeläget att vissa
projekt snabbt kan komma till stånd inom malmfältskommunerna trots att
de inte direkt berör före detta anställda inom LKAB.

Hemställan
Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen
föreslår riksdagen att
1. godkänna vad jag har förordat i fråga om om extra arbetsförmedlingstjänstemän inom Gällivare och Kiruna arbetsförmedlingsdistrikt,
2. godkänna vad jag har förordat om en ny organisation för vissa
insatser i malmfälten och överföring av medel till denna organisation,
3. till Medel för insatser inom malmfältskommunema för budgetåret 1985/86 anvisa ett reservationsanslag av I 000 kr.
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B 20. Kostnader för ny organisation för den särskilt anordnade arbetsmarknadsutbildningen m. m.

Nytt anslag
1985/86

förslag

925 775 ooo

Riksdagen har nyligen beslutat (prop. 1984/85: 59. AU 9. rskr 101) om ny
organisation for den särskilt anordnade arbetsmarknadsutbildningen att
träda i kraft den I januari 1986. Jag har tidigare redovisat detta och
beräknat anslagen B 3. Arbetsmarknadsutbildning och B 9. Arbetsmarknads verket: Inköp för arbetsmarknadsutbildningen till ett med hälften av
helt budgetår upptaget belopp. En organisationskommitte kommer under
våren 1985 bl. a. överväga och lämna förslag till anslagskonstruktion och
medel för verksamheten. Jag avser att under hösten 1985 återkomma till
regeringen med förslag till riksdagen i nämnda avseenden. I avvaktan
härpå bör formellt ett anslag föras upp i statsbudgeten med ett belopp som
motsvarar återstående hälfter av anslagen B 3. Arbetsmarknadsutbildning
och B 9. Arbetsmarknadsverket: Inköp för arbetsmarknadsutbildningen.
Beslutet om ny organisation innebär vidare att SÖ inte längre skall vara
den centrala myndigheten för arbetsmarknadsutbildningen. Huvuddelen
av SÖ: s nuvarande arbetsuppgifter inom arbetsmarknadsutbildningen
övergår till den nya organisationen fr. o. m. den I januari 1986. Av de
resurser som SÖ utnyttjar för arbetsmarknadsutbildningen bör några tjänster få behållas av SÖ för kursplanearbete för arbetsmarknadsutbildningen.
Förslag till SÖ: s resurser för kvarvarande arbetsuppgifter liksom beträffande vilken redovisningscentral som skall anlitas för den nya organisationen kommer att lämnas av organisationskommitten. I avvaktan på sådant
underlag föreslår jag nu att till anslaget förs ett belopp om 6 192 000 kr. från
anslaget B I. Skolöverstyrelsen under åttonde huvudtiteln. Beloppet motsvarar hälften av SÖ: s helårskostnader för 61 tjänster vid styrelsen som i
dag utnyttjas för den särskilt anordnade arbetsmarknadsutbildningen samt
vissa förvaltningskostnader. Beloppet kan dock komma att justeras när
organisationskommitten har lämnat sina förslag. Jag har i dessa frågor
samrått med statsrådet Göransson.
Jag avser vidare återkomma till regeringen med förslag till riksdagen
angående lokaliseringen av den centrala AMU-myndigheten.
Mot bakgrund av vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen
föreslår riksdagen
att till Kostnader får ny organisation för den särskilt anordnade
arbetsmarknadsutbildningen m. m. för budgetåret 1985/86 anvisa
ett förslagsanslag av 925 775 000 kr.
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C. ARBETSLIVSFRÅGOR
C 1. Arbet'imiljö - Tillsyn och forskning
Nytt anslag som ersätter de under budgetåret 1984/85 upptagna anslagen
C I. Arbetarskyddsstyrelsen och C 3. Yrkesinspektionen.
1983/84
1984/85
1985/86

Utgift
Anslag
Förslag

291 695 784111
270 620 000111
274 067 000

111 Omfattar utgifter/anslag för arbetarskyddsstyrelsen och
yrkesinspektionen samt utgifter/kostnader for arbetarskyddsstyrelsens
avgiftsbelagda verksamhet.

Arbetarskyddsverket omfattar arbetarskyddsstyrelsen och yrkesinspektionen.
Arbetarskyddsstyrelsen är central myndighet för arbetarskydds- och
arbetstidsfrågor och chefsmyndighet för yrkesinspektionen. Styrelsen är
vidare landets centrala forsknings- och utbildningsinstitution inom det
arbetsmedicinska området.
Arbetarskyddsstyrelsen leds av en styrelse. Den består av generaldirektören. överdirektören och nio andra ledamöter, varav sju representerar
parterna på arbetsmarknaden och två är ledamöter av riksdagen. I verksstyrelsen ingår också två personalföreträdare. Inom styrelsen finns tre
avdelningar, nämligen tillsynsavdelningen, forskningsavdelningen och administrativa avdelningen.
Till arbetarskyddsstyrelsen är knuten en arhetstidsnämnd. som består
av generaldirektören eller överdirektören, chefen för arbetstidsbyrån, en
tjänsteman som generaldirektören utser samt sex andra ledamöter som
representerar parterna på arbetsmarknaden.
Yrkesinspektionen utövar tillsyn över efterlevnaden av arbetsmiljö- och
arbetstidslagstiftningen m. m. samt - inom sitt verksamhetsområde produktkontrollagstiftningen. Inspektionen svarar även för tillsyn enligt
vägarbetstidslagstiftningen.
Yrkesinspektionen är uppdelad på 19 distrikt. I varje distrikt finns en
yrkesinspektionsnämnd, vilken består av distriktschef och åtta andra ledamöter som bl. a. representerar parterna på arbetsmarknaden.
Arbetarskydds verket kommer enligt förslag i årets budgetproposition att
fr. o. m. budgetåret 1985/86 tilldelas anslag i programtermer. Följande programindelning föreslås gälla för verket.
I. Tillsyn
2. Forskning och utbildning
Arbetarskyddsverkets verksamhet under programmen föreslås finansieras från ett förslagsanslag benämnt Arbetsmiljö - Tillsyn och forskning.
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l!l84/85

1985/86 beräknar

Budget

Arbetarskyddsverket

Föredraganden

202 509 000

214 724 000

215 277 000

101 411 000
303 920 000

105 904 000
320 628 000

106 390 000
321 667 000

7 210 000
5 290 000

8 140 000
6 160 000

8 140 000
fi 160 000

33 300 000
258 120 000

32 300 000
274 028 000

2. Forskning och

utbildning
Summa kostnader
Avgår:
Intäkter under program 1
Intäkter under program 2
Inkomster från
arbetarskyddsfonden
Nettoutgift = anslag

33 300 000 il I
274 067 000

il) Beloppet kommer att justeras med hänsyn till utfallet av
arbctarskyddsavgiften

Arhetarskyddsstyrelsen

Årligen inträffar nära I 00 000 arbetsolycksfall och anmäls ca 20 000
arbetssjukdomsfall. Antalet sjukskrivningsdagar för dessa uppgår till ca
3 milj. Arbetsskadorna medför ofta lidande och välfärdsförluster för den
enskilde liksom stora kostnader för näringsliv och samhälle. Enligt styrelsens uppfattning måste därför det förebyggande arbetarskyddet intensifieras, vilket ställer ökade krav på arbetarskyddsverket.
Föreskriftsarbetet utgör den tyngsta delen av den centrala tillsynsverksamheten. Detta arbete har under de senaste åren präglats av omarbetning
av regelsystemet enligt den tidigare arbetarskyddslagstiftningen. Styrelsen
beräknar att detta arbete i huvudsak skall vara slutfört vid årsskiftet
1985/86. Den kraftiga satsningen på omarbetningsprogrammet har medfört
att mindre resurser har kunnat anslås till andra delar av den centrala
tillsynsverksamheten. Efter det att ornarbetningsprogramrnct har slutförts
kommer ett uppdämt behov av kompletterande regler och uppföljningsinsatser av nya och omarbetade författningar att föreligga. I anslutning härtill
krävs handlednings- och informationsrnaterial. Metoder för utvärdering av
föreskrifternas effekter är under utveckling.
Planeringen för det regionala tillsynsarbetet bygger på den allmänna
förutsättningen att åtgärder mot skaderisker skall ha prioritet före frågor
av komfortkaraktär. Därvid skall en koncentration av tillsynsinsatserna
ske till områden där de största riskerna finns för arbetsskador. Åtgärder
för att förebygga belastningsskador av olika slag är fortfarande ett högt
prioriterat område. Arbetet härmed bedrivs bl. a. i form av ett riksomfattande tillsynsprojekt, i vilket såväl tillsynsavdelningen som yrkesinspektionen medverkar.
Det regionala tillsynsarbetet kommer även i fortsättningen att inriktas på
att stärka den lokala skyddsverksamheten och främja utvecklingen av en
effektiv företagshälsovård. Så mycket som möjligt av det rutinmässiga
skyddsarbetet bör, enligt styrelsens mening, skötas genom lokal skydds-
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verksamhet. Ett fortsatt arbete på att utveckla det sakliga innehållet i
yrkesinspektionens främjande av lokalt skyddsarbcte pågår f. n.
En viktig uppgift för forskningen vid styrelsen är au svara för den
långsiktiga kunskaps- och kompetensuppbyggnaden i landet på arbetsmiljöområdet. De resurser som styrelsen disponerar för forskning kan av
naturliga skäl inte täcka alla problemområden. Den typ av forskning som
har väsentlig betydelse från hälsosynpunkt måste, enligt styrelsens uppfattning, i första hand prioriteras. Hänsyn måste tas till såväl skadcfrekvens som svårighctsgrad. Följande forskningsområden är särskilt prioriterade: belastningssjukdomar. lungskador på grund av luftföroreningar, metoder för testning av cancerframkallande ämnen och ämnen som kan skada
foster eller arvsanlag. förändrade krav på människan i samband med
införande av ny teknik samt eliminationsteknik.
Som en följd av den intensifierade produktionen av föreskrifter kommer
behovet av informationsinsatser att vara betydligt större under de kommande åren. Det är enligt styrelsens uppfattning också angeläget att genom
sådana insatser medverka till att föra ut forskningsresultat i praktisk
tillämpning. Styrelsen avser därför att öka utbudet av kunskapssammanställningar avsedda för en breddad avnämarkrets.
Styrelsen konstaterar att hittills genomförda anslagsminskningar har
skett utifrån ett relativt gott utgångsläge. De har ock~å fört det goda med
sig att kostnadsmedvetandet inom organisationen har ökat. Styrelsen gör
emellertid den bedömningen att det inte längre går att minska kostnaderna
och samtidigt bibehålla planerad verksamhetsnivå. Det är inte heller möjligt att annat än rent marginellt kompensera ytterligare anslagsminskningar
genom en ökad avgiftsbeläggning av verkets tjänster och produkter. Betydande svårigheter finns redan, l. ex. på informationssidan och i fråga om
möjligheterna att anskaffa och underhålla vetenskaplig apparatur.
Styrelsen redovisar två budgetalternativ. varav det ena är huvudförslaget. Detta innebär för arbetarskyddsverket en real minskning av anslaget
för budgetåret 1985/86 med totalt 5 863 000 kr. i förhållande till nuvarande
anslag.
Enligt styrelsen kommer ett genomförande av huvudförslaget att leda till
ytterligare minskningar av personalramarna med direkta återverkningar i
verksamheten. För att mildra effekterna av en sådan resursminskning
föreslår styrelsen några tilläggsposter för att tillgodose de mest angelägna
behoven inom speciellt utsatta områden. Huvudförslaget tillsammans med
dessa tilläggsposter utgör arbetarskyddsstyrelsens budgetförslag för budgetåret 1985/86. Förslaget innebär en uppräkning av anslaget i förhållande
till huvudförslaget med 5 810 000 kr.
1. Pris- och löneomräkning 15 961 000 kr.
2. Kostnaderna för styrelsens avgiftsbelagda verksamhet balanseras av
intäkter. För budgetåret beräknas kostnaderna för verksamheten stiga med
1,8 milj. kr.
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3. Styrelsen planerar att i projektform utveckla och systematisera de
insatser som görs i fråga om kartläggning och analys av olycksfallsriskcr.
Inledningsvis avses projektet finansieras med de medel som styrelsen
disponerar för särskilda arbctarskyddsprojekt. Styrelsen anser emellertid
att verksamheten efter hand bör finansieras med ordinarie budgetmedel
och föreslår att 500 000 kr. smils till förfogande för projektet.
4. Innevarande budgetår utgår till styrelsen efter särskilt beslut av regeringen I milj. kr. ur arbetarskyddsfonden för underhåll av vetenskaplig
apparatur. Styrelsen begär att kostnaderna för service och underhåll av
vetenskaplig apparatur finansieras med budgetmedel och yrkar I milj. kr.
för detta ändamål.
5. Styrelsen begär att tillämpningen av huvudförslaget begränsas för
yrkesinspektionens del även för budgetåret 1985/86 och föreslår att 2 milj.
kr. tillförs yrkesinspektionen utöver huvudförslaget.
6. Regeringen godkände i våras huvuddragen i det förslag om utformning
och införande av datorstöd för arbetarskyddsverket som styrelsen har
redovisat. För budgetåret 1985/86 behövs enligt styrelsen 2 3 IO 000 kr. för
investeringen avseende ISA/SARA enligt följande.
al 2 milj. kr. avser den årliga avgiften till statskontorct
b) 250000 kr. avser en engångsinvestering i terminalbord. belysning
m.m.
c) 50000 kr. avser driftkostnader (papper, magnetmedia m. m.)
. d) 10000 kr. avser datakommunikation, dvs. avgifter till televerket för
DATEX-förbindelse mellan styrelsen och pilotdistriktet.
Styrelsen erinrar om att den totala ISA/SARA-budgeten är en paketlösning där kostnader och intäkter balanserar. Detta innebär enligt styrelsens
mening att paketet ligger helt utanför det s. k. 2 procent-alternativet och
således bör behandlas för sig.
Föredragandens överväganden

Regeringens restriktiva budgetpolitik kvarstår. Det innebär för arbetarskyddsverkets del liksom för övriga statliga myndigheter att kravet på
fortsatt rationaliserings- och omprövningsarbete ligger fast för att hålla
tillbaka utgiftsökningarna. Beräkningen av anslaget till Arbetsmiljö - Tillsyn och forskning har i konsekvens härmed utgått från huvudförslaget.
Genom omprioriteringar inom arbetslivsområdet har emellertid vissa resurser kunnat frigöras för insatser inom speciellt angelägna verksamhetsområden.

Verksamhetsinriktad budgetering
Det kärva ekonomiska läget accentuerar behovet av förbättrad information som underlag för planering, prioritering och uppföljning av resursanvändningen mellan olika verksamhetsområden. I 1984 års budgetproposi-
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tion framhöll jag att en viktig utgångspunkt för möjligheten att effektivt
styra verksamheten är ett utvecklat budgetsystem. Jag nämnde i det sammanhanget att en arbetsgrupp tillsatts inom regeringskansliet för att bearbeta och vidareutveckla det förslag till verksamhetsinriktad budgetering
som arbetarskyddsstyrelsen redovisat till regeringen.
Arbetsgruppen har under våren 1984 lagt fram förslag till ny verksamhetsstruktur. anslagskonstruktion och inkomstredovisning för arbetarskydds verket samt förslag till ny konstruktion för arbetarskyddsfondens
bidragsgivning till arbetarskyddsstyrelsen. Riksrevisionsverket. arbetarskyddsstyrelsen. några yrkesinspektionsdistrikt och styrelsen för arbetarskyddsfonden har yttrat sig över förslagen. Arbetarskyddsstyrclsen ser
positivt på huvuddragen i arbetsgruppens förslag. Arbetarskyddsfondens
styrelse ifrågasätter de forskningspolitiska effekterna av arbetsgruppens
förslag till konstruktion för fondens bidragsgivning till arbetarskyddsstyrelsen. RRV har inte haft något att erinra mot förslagen.
Arbetarskyddsverkets verksamhetsstruktur
Arbetsgruppens förslag till ny verksamhetsstruktur för arbetarskyddsverket. som jag ansluter mig till, innebär sammanfattningsvis följande.
Verksamheten delas in i två program Tillsyn resp. Forskning och utbildning. Till programmet Tillsyn hänförs all verksamhet vid styrelsens tillsynsavdelning och yrkesinspcktionsdistrikten samt lagbyrån och arbetstidsbyrån inom den administrativa avdelningen. Genom att bilda ett gemensamt program för central och regional tillsyn framhävs verkets
myndighetsuppgifter enligt arbetsmiljölagen och de starka samband som
finns mellan tillsynsavdelningens verksamhet och yrkesinspektionen.
Programmet Forskning och utbildning omfattar all forsknings- och utbildningsverksamhet inom styrelsens forskningsavdelning inkl. avdelningens medverkan i företagshälsovårdsutbildningen, utbildning inom högskolan, forskarutbildning samt annan extern utbildning. Det omfattar även
tillsynsavdelningens och den administrativa avdelningens medverkan i
företagshälsovårdsutbildningen. Vidare ingår utbildningsadministrationen
vid utbildningssektionen inom den administrativa avdelningen exkl. kostnaderna för personalutbildningen. Programmet understryker såväl det nära
samspelet mellan forskning och utbildning som arbctarskyddsstyrelsens
roll som centralt forskningsinstitut inom arbetsmiljöområdet.
Jag delar arbetsgruppens uppfattning att informationsverksamheten och
de administrativa funktionerna bör ses som stödfunktioner till den programlagda verksamheten, vilkas kostnader skall fördelas på resp. program.
De två programmen bör i sin tur delas in i delprogrammen Central tillsyn
och Regional tillsyn resp. Forskning och Utbildning. Med hänsyn till att
forskarutbildningen är helt integrerad i forskningsverksamheten anser jag
att denna utbildning redovisningsmässigt bör hänföras till delprogrammet
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Forskning. En fortsatt uppdelning av delprogrammen i mindre delar bör
arhetarskyddsslyrelsen svara för. Ett väsentligt syfte med en sådan uppdelning är att ge verksledning och ansvariga på olika nivåer lämpliga
styrinstrument för planering. budgetering. redovisning samt uppföljning
och analys av verksamheten och dess resultat.
Sammanfattningsvis innebär förslaget till ny verksamhetsstruktur att
arbetarskyddsverkets två huvuduppgifter Tillsyn resp. Forskning och utbildning tydligare har markerats. Samtidigt åstadkoms, vilket jag i likhet
med arhetarskyddsstyrelsen finner värdefullt, en klarare åtskillnad mellan
verkets myndighetsutövande funktion och dess övriga uppgifter.
Anslagskonstruktion
Arbetsgruppen har vidare föreslagit att verket anvisas medel i enlighet
med den programstruktur som har redovisats och i form av ett anslag. Jag
biträder även detta förslag. Det innebär att de under budgetåret 1984/85
upptagna anslagen C I. Arhetarskyddsstyrclsen och C 3. Yrkesinspektionen slås samman till ett gemensamt anslag benämnt C I. Arbetsmiljö Tillsyn och forskning. Det särskilda reservationsanslaget C 2. Arbctarskyddsstyrelsen: Anskaffning av vetenskaplig apparatur berörs inte av
förslaget. För att underlätta prioriteringen av resurser mellan programmen
kommer jag. vid riksdagens bifall till mina förslag, att föreslå regeringen att
fastställa en ekonomisk plan för arbetarskyddsverkel. I denna bör anges
dels beräknade utgifter/kostnader för de två programmen Tillsyn resp.
Forskning och utbildning, dels de samlade medel som beräknas tas i
anspråk för finansieringen av programmen. Inkomster av avgiftsbelagd
verksamhet liksom bidrag från arbetarskyddsfonden skall därvid ses som
en del av verkets totala finansiering. En fördel med en sådan konstruktion
är. enligt min mening, att den medger överblick över och insyn i de totala
utgifter/kostnader som beräknas för resp. program oavsett finansieringskälla.
I likhet med arbetsgruppen anser jag att en minskad detaljreglering av
medclsanvändningen i kombination med ökade krav på resultatredovisning
bör eftersträvas. Det ankommer på regeringen att närmare föreskriva om
hur anvisade medel skall få användas. Möjlighet att göra vissa omdispositioner mellan programmen bör enligt min mening finnas. Sådana omdispositioner får givetvis inte bli av den omfattningen att statsmakternas intentioner vid medelstilldelningen går förlorade. Jag delar arbetsgruppens uppfattning att arbetarskyddsstyrelsen bör åläggas att i årsbokslut lämna en
utförlig motivering i de fall medel har disponerats om mellan de två
programmen.
Arbetarskyddsstyrelsen framhåller i sitt remissvar att den flexibilitet
som kännetecknar konstruktionen kommer att underlätta ett rationellt
utnyttjande av resurserna. Ett yrkesinspektionsdistrikt understryker emellertid att flexibiliteten i anslagskonstruktionen inte får leda till att den
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centrala tillsynen prioriteras på den regionala tillsynens bekostnad. För
egen del vill jag därför. i likhet med arbetarskyddsstyrclscn och flera
yrkesinspektionsdistrikt. markera angelägenheten av ett ingående samråd
mellan styrelsen och distrikten, bl. a. vid fördelning av tillgängliga medel.
Inkomstredovisning av avgiftsbelagd verksamhet
Den inkomstfinansierade verksamheten vid arbetarskyddsstyrelsen har
under senare år ökat i omfattning mätt såväl i procent av styrelsens totala
finansiering som i absoluta tal. Verksamhetens andel av total finansiering
uppgick budgetåret 1983/84 till 6.1 %. Sex verksamhetsgrenar är f. n. avgiftsbelagda, nämligen forskningsavdelningens uppdragsverksamhet, försäljning av publikationer m. m .. efterutbildning inom företagshälsovården.
uttag ur skyddsombudsregistret och ur informationssystemet om arbetsskador <ISA) samt viss provnings- och gransknings verksamhet vid tillsynsavdelningen.
För den avgiftsbelagda verksamheten har hittills gällt en anslagskonstruktion som innebär att inkomsterna av verksamheten redovisas under
inkomsttitel på statsbudgeten medan utgifterna förskotteras från anslaget
C I. Arbetarskyddsstyrelsen. Ett samband mellan inkomster och anslag
har fastställts, som innebär att utgifterna under anslaget får öka om inkomsterna ökar lika mycket. I en del fall får utgifterna för en verksamhet
uppgå till högst en viss andel av inlevererade inkomster. Regeringen har
meddelat föreskrifter om hur stor andel av resp. inkomst som får disponeras.
Arbetsgruppen har övervägt olika system för inkomstredovisning. Målsättningen har varit att åstadkomma ett system med enhetliga och administrativt enkla regler. Dessutom har ett krav varit att systemet. så långt det
är möjligt, skall vara neutralt från statsfinansiell synpunkt i förhållande till
nuläget.
Det system som arbetsgruppen föreslår, och som jag ansluter mig till,
innebär att arbetarskyddsstyrelsens rörelseinkomster redovisas mot särskilda inkomstposter under anslaget. Konstruktionen innebär att anslaget
Arbetsmiljö - Tillsyn och forskning på statsbudgeten beräknas netto efter
avdrag för såväl rörelseinkomsterna under resp. program som inkomsterna
från arbetarskyddsfonden, en fråga som jag återkommer till i det följande.
Arbetsgruppen har vidare övervägt förändrade regler för disposition av
rörelseinkomsterna. Gruppen har emellertid inte lagt fram något förslag
utan har ansett att frågan bör lösas i samband med 1984 års budgetarbete.
Enligt nuvarande regler för disposition av rörelseinkomster, som regeringen har fastställt, har arbetarskyddsstyrelsen rätt att ta i anspråk 90 %
av influtna inkomster från forskningsavdelningens uppdragsverksamhet.
Inkomster från externt beställda uttag ur skyddsombudsregistret får disponeras av styrelsen i den mån inkomsterna behövs för att täcka kostnader
som kan hänföras direkt till dessa uttag. När det gäller externt beställda
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uttag ur ISA får styrelsen disponera inkomster som svarar mot kostnaderna för dessa uttag samt därutöver högst 100000 kr. för lönekostnader
som kan hänföras till verksamheten. Några motsvarande restriktioner
beträffande övriga avgiftsbelagda verksamhetsgrenar har inte fastställts.
I sitt remissvar på arbetsgruppens rapport understryker arbetarskyddsstyrelsen angelägenheten av att nu gällande restriktioner i fråga om externa
uttag ur skyddsombudsregistret och ur ISA upphävs. Styrelsen anser att
det angivna syftet med restriktionerna. nämligen att begränsa den externa
verksamheten. står i motsättning till syftet med verksamheten.
För egen del anser jag att enhetliga regler med rätt för styrelsen att ta i
anspråk hela inkomsten av avgiftsbelagd verksamhet inneb~ir ett positivt
incitament att bedriva sådan verksamhet. Det innebär också en administrativ förenkling i hanteringen. Jag avser därför föreslå regeringen att medge
styrelsen rätt att fullt ut ta i anspråk de inkomster som inflyter till följd av
den avgiftsbelagda verksamheten samt att upphäva nuvarande restriktioner beträffande externa uttag ur skyddsombudsregistret och ur ISA. För
att tiicka vissa av de utgifter för d..:n avgiftsbelagda verksamheten som
finansieras över anslag. t. ex. utnyttjande av utrustning i verksamheten.
tjänsteporto. viss administration etc .. föreslår jag att 400000 kr. räknas av
från anslaget.
Arbetarskyddsfondens bidragsgivning
Ur arbetarskyddsfonden utgår årligen bidrag till verksamheten vid arbetarskyddsstyrelsen med ett belopp som fastställs av regeringen. Fondens
finansiering av styrelsens verksamhet har expanderat kraftigt under senare
år. Innevarande budgetår uppgår de sammanlagda bidragen till 42 milj. kr.,
varav 12.8 milj. kr. avser bidrag till s. k. särskilda arbetarskyddsprojekt
och 20,5 milj. kr. avser bidrag till styrelsens forskningsavdelning främst
som kompensation för indragna budgetmedel. Resterande medel utgår som
bidrag till kursdeltagare i styrelsens företagshälsovårdsutbildning som ersättning för vissa utgifter och används således inte för att finansiera arbetarskyddsstyrelsens verksamhet.
Arbetsgruppen anser att den markanta ökningen av bidragsgivning till
arbetarskyddsstyreben ur fonden har lett till en svåröverhlickbar anslagskonstruktion. Statsmakternas insyn i omfattningen och fördelningen av de
samlade medel som styrelsen förfogar över har därmed försvårats. Bl. a.
mot denna bakgrund föreslår arbetsgruppen att bidraget till arhetarskyddsstyrclsen ur fonden i fortsättningen skall utgöra en viss fast procentuell
andel av fondens årliga intäkter av arbetarskyddsavgiften. Vid beräkning
av denna andel skall det av regeringen ur fonden beviljade beloppet till
arbetarskyddsstyrelsen för innevarande budgetår. exkl. medel för utbildning av företagshälsovårdspersonal. utgöra ingångs värde, dvs. ca 33 milj.
kr. Medlen skall anvisas av arbetarskyddsfondens styrelse och inte genom
årliga beslut av regeringen. Outnyttjade medel bör_ enligt förslaget inte fä
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reserveras till efterföljande budgetår utan skall vid budgetårets slut återföras till arhetarskyddsfondens kapitalbehållning.
Arhetarskyddsfondens styrelse framhåller i sitt remissvar att arbetsgruppens förslag bidrar till att ytterligare urholka fondstyrelsens möjligheter att disponera arbctarskyddsfondens resurser. Samtidigt säger man sig
vara helt införstådd med att formerna för nuvarande bidragsgivning till
arbetarskyddsstyrelsen innebär en rad problem som snarast måste lösas.
Styrelsen anser sålunda liksom arbetsgruppen att de nuvarande bidragen
bör sammanföras till ett samlat anslag till arbetarskyddsstyrelsen. Den
angivna lösningen kan enligt styrelsens mening ytligt sett synas budgettekniskt riktig men förefaller från flera synpunkter olycklig. Forskningspolitiskt är det en diskutabel ordning eftersom det varken stimulerar till kontakter eller ger fondstyrelsen möjlighet att i sak bedöma forskningen vid
arbetarskyddsstyrelsen i relation till annan forskning inom arbetsmiljöområdet. Mot bl. a. denna bakgrund bör man enligt fondstyrelsens mening
söka finna en lösning som stimulerar till samarbete och effektivt utnyttjande av de begränsade medel som står till förfogande.
I likhet med arbetarskyddsfondens styrelse anser jag att ett utvecklat
samarbete och samverkan mellan arbetarskyddsstyrelsen och arbetarskyddsfonden är väsentligt för effektiviteten och planeringen av forskningsverksamheten inom arbetsmiljöområdet. Detta samarbete bör enligt
min mening kunna utvecklas ytterligare. Det bör kunna ske bl. a. inom
ramen för såväl den nyligen inrättade forskningsdelegationcn vid styrelsen, i vilken arbetarskyddsfonden finns representerad, som de programgrupper som fonden tillsätter för planering och prioritering av forskningsverksamhetcn inom olika områden. Den av arbetsgruppen föreslagna konstruktionen för fondens bidragsgivning till arbetarskyddsstyrelsen försvårar enligt min mening inte möjligheterna att ytterligare utveckla ett sådant
samarbete. Samtidigt vill jag i detta sammanhang framhålla att arbctarskyddsstyrelsen under eget ansvar planerar och genomför den forskning
som dess styrelse och ledning är överens om. Beträffande den föreslagna
bidragsnivån vill jag erinra om att mer än hälften av bidraget utgör kompensation för indragna budgetmedel. Överföringen av dessa medel sammanhänger med att regeringen i det kärva statsfinansiella läge som nu
råder valt att värna om att forskningen vid arbetarskyddsstyrelsen tillförsäkras resurser. För egen del ansluter jag mig således till arbetsgruppens
förslag till ny konstruktion för fondens bidragsgivning till arbetarskyddsstyrelsen. Förslaget föranleder vissa ändringar i instruktionen för styrelsen
för arbetarskyddsfonden. Det bör ankomma på regeringen att vidta dessa
ändringar samt att föreskriva om vilken procentandel av fondens intäkter
av arbetarskyddsavgiften som skall utgå till arbetarskyddsstyrelsen.
Arbetsgruppen föreslår vidare att medlen ur fonden till sin huvudpart
skall utgöra bidrag till kostnaderna för forskningsverksamheten vid styrelsens forskningsavdelning. Endast en mindre del av medlen skall användas
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för särskilda undersökningar och projekt vid tillsynsavdelningen. Resterande medel skall utgöra en för arbetarskydds verket gemensam ofördelad
reserv som skall kunna användas för snabbt uppkomna eller påkallade
utredningsbehov. Förslaget innebär att regeringen i särskilda föreskrifter
skall fastställa fördelningen av medlen ur fonden på programmen Tillsyn
resp. Forskning och utbildning samt den del som skall utgöra en ofördelad
reserv.
Arbetarskyddsstyrclsen framhåller i sitt remissvar att storleken av en
verksreserv för särskilda utredningsbehov och andra oförutsedda utgifter
lämpligen bör avgöras som ett led i det interna budgetarbetet och inte
fastställas i regleringsbrev. Styrelsen för arbetarskyddsfonden ifrågasätter
om arbetarskyddsstyrelsen bör ges så detaljerade riktlinjer för fördelning
av medel. Det bör i stället åligga arbetarskyddsstyrelsen att fastställa hur
medlen skall fördelas inom verket och för vilka forskningsprojekt och
undersökningar dessa skall utnyttjas.
För egen del delar jag arbetarskyddsstyrelsens och styrelsens för arbetarskyddsfonden uppfattningar i denna fråga. Som jag tidigare har niimnt
bör en strävan vara att så långt det är möjligt minska detaljregleringen vid
medelstilldelningen. Jag vill i detta sammanhang understryka vikten av att
styrelsen i sin vcrksamhetsberättelse redovisar hur tilldelade medel har
utnyttjats. Detta bör utgöra en tillfredsställande möjlighet till insyn i och
kontroll av medelsanvändningen. Huvudprincipen bör dock enligt min
mening vara att medel ur arbetarskyddsfonden även i fortsättningen skall
användas för forsknings- och utredningsvcrksamhct.
Uti·ärdcrinR al' forskningsverksamheten
Forskningsavdelningen vid arbetarskyddsstyrelsen har under våren 1984
initierat en utvärdering av den samlade forskningen inom avdelningens
olika ämnesområden med avseende på såväl kvalitet som relevans. För
granskning och bedömning av forskningen har ett antal oberoende experter
från bl. a. de övriga nordiska länderna anlitats. Jag anser detta initiativ
värdefullt. Angelägenheten av att sådana utvärderingar genomförs har
senast framhållits i regeringens proposition (1983/84: 107) om forskning.
Arbetsmarknadsdepartementet har mot den bakgrunden beviljat arbetarskyddsstyrelsen ett bidrag om högst IOOOOOkr. för ifrågavarande utvärdering. Resultatet av utvärderingen skall redovisas till arbetsmarknadsdepartementet våren 1985.
Utvärderingen bör enligt min mening kunna ge värdefull vetenskaplig
kritik och stimulans. Den bör också kunna tjäna som underlag för prioritering och styrning av forskningsverksamhetens inriktning på sikt och därmed bli ett viktigt inslag i den långsiktiga strategiska forskningsplaneringen. t. ex. inom ramen för forskningsdelegationens uppgifter på detta område.
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Konsek vensheskri l'llinKar l'id fc"irfa ttninK sarhe te

Regeringen tillkallade i december 1983 en särskild arbetsgrupp med
uppgift att gå igenom den statliga normgivningen gentemot näringslivet,
den s. k. normgruppen.
Förutom översyn av enskilda författningsomrftden arbetar normgruppen
också med mera långsiktiga frågor. t. ex. hur föreskrivande myndigheter
bättre skall kunna beräkna konsekvenserna av sina föreskrifter. Som ett
led i detta arbete har gruppen låtit ett konsultföretag i samarbete med
arbetarskyddsstyrelsen göra en förstudie i syfte att lägga fram förslag till
hur arbetet med konsekvensbeskrivningar inom styrelsen skall kunna utvecklas och effektiviseras.
Studien har resulterat bl. a. i förslag om att utvärdera några fö1fattningar
inom skilda områden. ta fram kravspecifikation avseende konsekvensbeskrivningens form och innehåll. utarbeta metodvägledning, inrätta en
särskild rådgivningsfunktion inom styrelsen för dessa frågor m. n. förslag.
Arbetarskyddsstyrelsen är ålagd att utarbeta konsekvensbeskrivningar
som ett led i författningsarbetet. Konsekvensbeskrivningar utgör ett viktigt underlag för beslut om nya eller förändrade författningar. Mot den
bakgrunden är det enligt min mening angeläget att arbetet med konsekvensbeskrivningar bedrivs systematiskt och på en hög ambitionsnivå. Jag
bedömer därför det påbörjade arbetet med att vidareutveckla konsekvensbeskrivningar inom styrelsen som synnerligen värdefullt. Utöver att underlätta bedömningen av effekter av olika författningar torde genomarbetade konsekvensbeskrivningar även kunna tjäna som underlag för styrelsens
interna planering och prioritering av författningsarbetet.
Arbetarskyddsstyre/sens budgetförslaK

Jag övergår nu till att behandla arbetarskyddsstyrelsens budgetförslag.
Som jag tidigare har nämnt godkände regeringen våren 1984 huvuddragen i de förslag om utformning och införande av en samordnad lösning för
ISA och SARA som arbetarskyddsstyrelsen redovisat till regeringen. Systemförslaget med lokala datorer på yrkesinspektionen och med kommunikationsvägar till en central dator på styrelsen skall möjliggöra ett effektivt
informationsutbyte mellan styrelsen och yrkesinspektionen. Systemet syftar dels till att förbättra förutsättningarna för tillsynsarbetet såväl regionalt
som centralt, dels till att ge bättre underlag för forskningen.
Den sammanlagda nettokostnaden för genomförandet av ISA/SARA har
nuvärdesberäknats till ca 25 milj. kr. Beräkningen omfattar investeringskostnader, årliga driftkostnader under åtta år samt projektkostnader för
det fortsatta utvecklings- och genomförandearbetet. Av arbetarskyddsstyrelsens redovisning framgår att merkostnaderna för ISA/SARA balanseras
genom en rationaliseringsvinst motsvarande ca 35 årsarbetskrafter. Kalkylen förutsätter emellertid att vinsten budgetmässigt realiseras vid driftstart.
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Samtidigt kan konstateras att rationaliseringsvinsterna inte uppstår förrän
det totala ISA/SARA-systemet är i operativ drift. vilket enligt styrelsens
beräkningar kan ske tidigast våren 1987. Det slutliga genomförandet skall
enligt regeringens beslut föregås av bl. a. en utvärdering i form av provdrift
vid ett pilotdistrikt inom yrkesinspektionen.
Vissa kostnader för ISA/SARA inträffar före den egentliga driftstarten.
Främst gäller detta den årliga avgiften till statskontoret för investeringen.
Denna utgift uppkommer i takt med upphandlingen.
Budgetåret 1985/86 har styrelsen för första gången att erlägga avgift till
statskontoret. Jag föreslår därför att arbetarskyddsstyrelsen tilldelas
2 milj. kr. för detta ändamål. Vid min medelsberäkning har jag därutöver
tagit hänsyn till styrelsens behov av medel för vissa ytterligare kostnader
till följd av ISA/SARA. Jag har beräknat detta medels behov till 310 000 kr.
Dessa medel är bl. a. avsedda för att täcka kostnaderna för en engångsinvestering i terminalbord. vissa driftkostnader och avgifter för datakommunikation.
Det är enligt min mening angeläget att de rationaliseringsvinster som
ISA/SARA-systemet väntas medföra också kan uppnås. Jag avser därför
föreslå regeringen att ge styrelsen i uppdrag att senast i samband med
anslagsframställningen för budgetåret 1,987/88 inkomma med en plan som
visar hur de beräknade rationaliseringsvinsterna skall kunna tillgodogöras
budgetmässigt i samband med att systemet tas i bruk.
Det är angeläget att den regionala tillsynsverksamheten upprätthåller en
· hög ambitionsnivå och att yrkesinspektionen lever upp till de ökade krav
som ställs på dess tjänster. De två senaste åren har styrelsen erhållit viss
kompensation i förhållande till huvudförslaget vid beräkning av anslaget
till yrkesinspektionen. Med hänsyn därtill har personalramen för yrkesinspektionen kunnat hållas relativt oförändrad. Jag anser att yrkesinspektionen även för budgetåret 1985/86 bör tillföras vissa medel utöver huvudförslaget för i första hand den inspekterande personalen. Jag har beräknat
denna kompensation till 2 milj. kr. Dessa medel har kunnat frigöras genom
omprioriteringar inom arbetslivsområdet.
Arbetarskyddsstyrelsen har begärt vissa budgetmedel dels för ett projekt avseende kartläggning och analys av olycksfallsrisker, dels för service
och underhåll av vetenskaplig apparatur. Dessa insatser finanseras innevarande budgetår med medel som regeringen ställt till styrelsens disposition
ur arbetarskyddsfonden. De begärda budgetmedlen skall ersätta nuvarande finansiering. Enligt min mening bör nämnda insatser även i fortsättningen kunna finansieras inom ramen för befintliga medel. Bidraget ur arbetarskyddsfonden bör därvid ses som en del av arbetarskyddsverkets totala
finansiering. Det innebär att detta bidrag - även om det i första hand skall
användas för forsknings- och utredningsverksamhet - inte i övrigt skiljer
sig från ordinarie budgetmedel.
Arbetarskyddsstyrelsen har redovisat förslag till lokalbesparingar som
9 Riksdagen 1984185. I sam/. Nr 100. Bilaga 12
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kommer att föranleda hyresreduceringar på drygt I milj. kr. budgetåret
1985/86. Besparingarna har godkänts av byggnadsstyrelsen. Arbetarskyddsstyrelsen bör få tillgodoräkna sig denna besparing. Jag har tagit
hänsyn till detta vid min medelsberäkning.
Beräkningen av det totala medclsbehovet under detta anslag framgår av
programsammanställningen.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att
1. godkänna den av mig förordade anslagskonstruktionen för och
finansieringen av arbetarskyddsverket,
2. till Arbetsmiljö -- Tillsyn och forskning för budgetåret 1985/86
anvisa ett förslagsanslag av 274067000kr.
C 2. Arbetarskyddsstyrelsen: Anskaffning av vetenskaplig apparatur
1984/85
1985/86

Anslag
Förslag

2 000 000
3 000 000

Från anslaget bestrids arbetarskyddsstyrelsens utgifter för anskaffning
av vetenskaplig apparatur, vilkas anskaffningsvärde överstiger 80000 kr.
Annan utrustning anskaffas med anlitande av resp. programanslag.
Arbetarskyddsstyrelsen

Mot bakgrund av de omfattande behoven av nyanskaffningar samt ersättning av försliten vetenskaplig utrustning räknar styrelsen med att
1984/85 års anvisade medel kommer att förbrukas i sin helhet innevarande
budgetår. Styrelsen beräknar medelsbehovet för budgetåret 1985/86 till
3 milj. kr.
Föredragandens överväganden

Arbetarskyddsstyrelsen har under senare år tilldelats särskilda medel för
anskaffning av modem vetenskaplig apparatur. Detta har varit en förutsättning för många forskningsinsatser och för att hålla forskningen på en
hög vetenskaplig nivå. Det är därför enligt min mening angeläget att
investeringsnivån för vetenskaplig apparatur även fortsättningsvis kan
upprätthållas. Detta innebär att medel för såväl nyanskaffningar som ersättningsinvesteringar bör tillgodoses. Anslaget bör, enligt min mening,
under de kommande fem åren finansieras med medel ur fonden för arbetsmiljöförbättringar.
Fonden, som förvaltas av kammarkollegium, inrättades för att täcka
statens ekonomiska åtaganden för garantilån för arbetsmiljöförbättringar,
s. k. AG-lån. De statliga utgifterna bestod ursprungligen av räntekostnader
för de två första åren för varje lån, administrationskostnader samt garantiinfrianden i de fall ett företag inte klarade sina amorteringar. AG-lånen
kunde tecknas fram till december år 1978. Det statliga garantiåtagandet
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avsåg lån på högst sju års löptid. vilket innehär att staten fortfarande har
garantiåtaganden för de lån som tecknades år 1978 och som ännu inte har
slutamorterats. Den 30 juni 1984 uppgick de utestående garantierna till
sammanlagt 36,7 milj. kr. Vid samma tidpunkt var fondens tillgångar drygt
131 milj. kr. Inga kostnader för räntor och administration återstår att
betala. Riksdagen har tidigare bemyndigat regeringen att ur fonden få
disponera högst 15 milj. kr. för utveckling av ADB-verksamheten vid arbetarskyddsstyrelsen. Den 30 juni 1984 hade 3.9milj. kr. utanordnats till
styrelsen. I prop. 1984/85: 89 om företagshälsovård och arbetsanpassning
föreslås att regeringen inhämtar riksdagens bemyndigande att ur fonden
för arbetsmiljöförbättringar få disponera högst 250000 kr. för informationsinsatser i samband med genomförandet av förslagen i propositionen.
Det står nu klart att fonden, även om alla innestående garantiåtaganden
skulle behöva infrias, kommer att ha betydande tillgångar kvar när dess
garantiåtaganden och övriga uppgifter har fullgjorts. I samband med att
fonden i propositionen (1975:66, SoU 16, rskr 191) om stimulansåtgärder
för arbetsmiljöförbättringar föreslogs inrättas anförde föredraganden att
eventuellt kvarstående medel skulle användas för andra insatser inom
arbetsmiljöområdet. Att tillgodose arbetarskyddsstyrelsens behov av investeringar i mer kostnadskrävande vetenskaplig apparatur är enligt min
mening en sådan insats, för vilken fondens medel kan utnyttjas. Eftersom
det är angeläget att arbetarskyddsstyrelsen tilldelas medel för investeringar i vetenskaplig apparatur över statsbudgeten, bl. a. med hänsyn till
vikten av riksdagens insyn i verksamheten, anser jag att medlen från
fonden bör överföras till statsbudgetens inkomsttitel och sedan anvisas
styrelsen över detta anslag. Fonden för arbetsmiljöförbättringar har byggts
upp genom att en förhöjd arbetarskyddsavgift på 0,03 % togs ut för åren
1976, 1977 och 1979. Det torde därför enligt min mening vara mest naturligt
att medlen förs till statsbudgetens inkomsttitel Lagstadgade socialavgifter:
Inkomster av arbetargivaravgifter till arbetarskyddsstyrelsens och yrkesinspektionens verksamhet. Jag föreslår att 3 milj. kr. årligen, i fem år, förs
över från fonden till statsbudgetens inkomsttitel. Det bör ankomma på
regeringen att föranstalta om dessa årliga överföringar. Genom detta förfaringssätt skapas ett motsvarande utrymme för ett budgetanslag under
fem år.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att
I. godkänna de av mig föreslagna årliga överföringarna om
3 000 000 kr. i fem år från fonden för arbetsmiljöförbättringar till
statens inkomstbudget,
2. till Arbetarskyddsstyrelsen: Anskaffning av vetenskaplig apparatur för budgetåret 1985/86 anvisa ett reservationsanslag av
3000000kr.
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C 3. Yrkesinriktad rehabilitering
1983/84
1984/85
1985/86

Utgift
Anslag
Förslag

472 075 00011)
479 340 000(11
507 399 000

Reservation

18 924 000

ill Häri ingår medel för förvaltningskostnader som fr.o.m. budgetåret
1985/86 beräknas under anslaget B 1. Arbetsmarknadsverkets
förvaltningskostnader.

Från anslaget finansieras anordnande och drift av arbetsmarknadsinstitut (Ami) samt metodutveckling, forskning och personalutbildning inom
den yrkesinriktade rehabiliteringen.
Yrkesinriktad
rehabilitering

1983/84
Utgift

1984/85
Anvisat

Beräknad ändring 1985/86
AMS

Yrkesinriktad rehabilitering
Förvaltningskostnaderlll

464 278 000
7 797 000
472 075 000

469 610 000
9 730 000
479 340 000

+ 18 231 000
+
436 000
+ 18 667 000

111 Förvaltningskostnaderna behandlas fr.o.m. budgetåret 1985/86 under
anslaget B 1. Arbetsmarknadsverkets förvaltningskostnader.

AMS
Arbetsmarknadsinstitut
AMS mål är att skapa en basorganisation med ett Ami i varje arbetsförmedlingsdistrikt. AMS föreslår därför en fortsatt etappvis utbyggnad av
Ami-organisationen med sammanlagt sex nya arbetslag, ett i vardera av
Kristianstads, Värmlands, Örebro och Västerbottens län samt två i
Malmöhus län. Kostnaden beräknas till 3,9milj. kr. Dessutom hemställer
AMS om att de tillfälliga förstärkningar som tillförts Norrbottens län i form
av extra arbetslag till Piteå och Kalix blir permanenta. Kostnaden beräknas till 1.3 milj. kr.
Ami: s metodik med omfattande företagskontakter har gett resultat i
form av prövningsplatser och lediga jobb. Metodiken medför mycket resor. Kostnadsökningen för resor beräknas till 700000kr. Ami: s lokalbestånd behöver genom ny- eller ombyggnad anpassas till beslutad organisation och metodik. Under budgetåret 1985/86 beräknas tio institut flytta in i
nya lokaler. Kostnaderna för utrustning av dessa beräknas uppgå till
IOmilj. kr. Som en följd av att Ami-organisationen nu är i det närmaste
fullt utbyggd är möjligheten att anställa vikarier mycket begränsad. samtidigt som behovet är oförändrat. AMS begär därför medel för att anställa
vikarier på tjänster som ur skyddsaspekt måste hållas bemannade. Kostnaden beräknas till 9 milj. kr.
Enligt AMS beräkningar behöver årligen ca 10% av institutens maskinutrustning förnyas. Kostnaden uppgår till 5 milj. kr.
Kostnaderna för utbildningsbidrag vid nuvarande bidragsnivå för 21000
inskrivna med ett genomsnittligt utbildningsbidrag på 725 kr. per vecka och

Föredraganden
+

37 789 000
9 730 000
+ 28 059 000
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en genomsnittlig inskrivningstid på tolv veckor beräknas till 182 milj. kr.
AMS hemställer att utbildningsbidraget för inskrivna vid Ami, som har en
dagpenning på 185 kr. höjs till 200 kr., vilket medför en kostnadsökning
med 2,5 milj. kr.
AMS föreslår helt utbildningsbidrag för vissa f. d. deltidsarbetande vid
arbetsmarknadsutbildning. Merkostnaderna vid motsvarande tillämpning
vid Ami är försumbara.
AMS utredning om Ami med särskilda resurser (Ami-S) beräknas enligt
AMS lämna ett organisationsförslag under hösten 1984. Under uppbyggnadsperioden kommer den nya organisationen att behöva tillföras ytterligare medel för att snabbt finna former för att hjälpa de sökande med de
största behoven. Under budgetåret 1985/86 behövs dessutom stora utbildningsinsatser för personalen. Ami: s arbetslag bedriver allt mer verksamhet utanför instituten i form av särskilda insatser riktade mot olika målgrupper. t. ex. ungdomar. invandrare. anställda vid nedläggningshotade
företag m. fl. Detta har slagit väl ut. AMS avser därför att under budgetåret
1985/86 på försök i tio län bedriva en verksamhet med flexibla arbetsformer. där även den gemensamma personalen lägger en större tonvikt på
insatserna före inskrivning vid Ami. För att få ett snabbt genomslag i
förändringsarbetet krävs medel till personalutbildning, dvs. för arbetsmetodikseminarier. organisationskonsulter m. m.
För att åstadkomma bättre samverkan mellan arbetsförmedlingen och
Ami kommer planeringsgrupper för samplanering och uppföljning att bildas. Också arbetsformerna kommer att ses över. Vidare kommer man att
pröva en mer flexibel organisation genom att ett arbetslag vid Ami arbetar
mot en sektion eller ett kontor inom arbetsförmedlingen eller genom att
variera personalsammansättningen i ett arbetslag.
För att intentionerna i AMS serviceprogram skall kunna förverkligas
behöver, enligt AMS. personalen få ett verksamt stöd bl. a. i utbildning av
olika slag. Personalutbildningen bör därför ges tillräckligt ekonomiskt utrymme för att möjliggöra en snabb spridning av ny metodik inom organisationen. framhåller styrelsen.
Totala kostnaden för personalutbildning och metodutveckling inom Ami
beräknas till 11 milj. kr. Totalt begär AMS 498milj. kr. för anslaget enligt
huvudförslaget eller 532,5 milj. kr. enligt alternativ Il.
Föredragandens öven·äganden
Jag har tidigare behandlat vissa förslag från omsorgskommitten. Denna
har också tagit upp vissa frågor rörande arbetsmarknadsinstitutens verksamhet. Delvis gäller förslagen områden, där myndigheten själv beslutar,
t. ex. inskrivningstider vid Ami och ökad samverkan mellan Ami och
omsorgerna. Jag har noterat beträffande det sistnämnda förslaget att det
har fått ett positivt gensvar från AMS. I sitt remissyttrande över kommit-
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tens förslag uttalar styrelsen att sådan samverkan bör ingå i länsarbetsnämndernas verksamhetsplanering.
Omsorgskommitten har vidare föreslagit att arbetskonsulenter vid arbetsmarknadsinstitut med särskilda resurser för vissa handikappgrupper
(Ami-S) skall ha speciallärarutbildning. Hithörande frågor har behandlats i
samband med att tjänsterna inrättades. Eftersom Ami-verksamheten inte
är utbildning. finns enligt min mening inte skäl att lärarutbildning skall vara
behörighetskrav för tjänster inom verksamheten. I likhet med kommitten
anser jag att det är angeläget att det finns kunskap om tlerhandikappades
situation och förutsättningar och om hur dessa sökande bäst kan stödjas.
Detta bör emellertid inte föranleda att organisationen utökas med ytterligare tjänster med sådan inriktning. I detta sammanhang kanjag dock meddela att AMS f. n. utreder olika möjligheter att omfördela och decentralisera
resurser, som nu finns vid Ami-S. Avsikten är att fler orter så småningom
skall få tillgång till sakkunskap om specifika handikapp.
Riksdagen har beslutat (prop. 1979/80: 100, bil. 15. AU 21, rskr 197) om
grunder för ersättning till ledsagare till handikappad i samband med inställelse vid arbetsmarknadsinstitut eller utredning om förutsättningarna för
yrkesinriktad rehabilitering. Jag har erfarit att det i vissa fall finns behov av
att lämna sådan resekostnads- och traktamentsersättning samt ersättning
för förlorad arbetsinkomst under något längre tid. Detta gäller i de fall en
ledsagare till en handikappad person deltar i träningen av den handikappade i syfte att kunna fortsätta träningen efter det att den handikappade har
skrivits ut från Ami. Jag förordar därför att ersättning av angivet slag skall
kunna lämnas till ledsagaren under upp till tio dagar i sådana fall.
Jag övergår nu till min medelsberäkning för den yrkesinriktade rehabiliteringen under budgetåret 1985/86.
I syfte att begränsa underskottet i statens budget har alla myndigheter
ålagts att som ett huvudförslag redovisa ett alternativ som innebär en
tvåprocentig minskning av medel för verksamheten, efter uppräkning med
hänsyn till pris- och löncutveckling. Minskningen motiveras av de rationaliserings- och effektiveringsvinster som bör gå att hemföra även i offentlig
verksamhet. Tillämpad på verksamheten med yrkesinriktad rehabilitering
skulle detta innebära en minskning av medlen för budgetåret 1985/86 med
10163 000 kr.
För budgetåret I 985/86 bör dock verksamheten tillföras medel motsvarande den tvåprocentiga minskningen. Denna återföring av medel har
möjliggjorts genom omprioriteringar. Effektivitetsförbättringar vid Ami
bör kunna innebära att fler arbetshandikappade ges möjlighet att få yrkesinriktad rehabilitering och vägledning under budgetåret. Som jag har anfört
vid min behandling av anslaget B I. Arbetsmarknadsverkets förvaltningskostnader bör dock Ami-organisationen ingå i underlaget för den långsiktiga neddragningen av arbetsmarknadsverkets förvaltningskostnader, som
jag har förordat.
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Jag förordar vidare att anslaget för budgetåret 1985/86 tillförs 9 350 000
kr. för utgifter som sammanhänger med att ett antal institut flyttar till nya
lokaler.
AMS förslag om ytterligare resurstillskott för utbyggnad av Ami- organisationen är jag med hänsyn till det statslinansiella läget inte beredd att
biträda. AMS har också begärt särskilda medel till kostnader för vikarier,
utbyte av maskinutrustning och resor. Dessa utgifter får dock som hittills
bestridas inom ramen för de medel som anvisas till löne- och driftkostnader.
Jag har beräknar lönekostnaderna för Ami-organisationen till
(+ 19304000kr.),
inberäknat
L-ATF-medel
med
322028000kr.
3260000kr. För lokaler och värme beräknas 110639000kr.
(+ 7 049000 kr.). Medel till administrations- och driftskostn~der inkl. städning beräknas till 57623000kr. (+ 3645000kr.J. Till metodutveckling beräknar jag 2 483 000 kr. ( + 322 000 kr.) och till personalutbildning
5 276000 kr. ( + 630000 kr.).
Jag har vid min medelsberäkning tagit hänsyn till att den del av de
gemensamma förvaltningskostnaderna för arbetsmarknadsverket som innevarande budgetår belastar anslaget, fr. o. m. budgetåret 1985/86 beräknas under anslaget B I. Arbetsmarknads verkets förvaltningskostnader.
Sammantaget beräknar jag för budgetåret 1985/86 till anslaget Yrkesinriktad rehabilitering 507 399000 kr. ( + 28 059000 kr.).
Hemställan
Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen
föreslår riksdagen att
I. godkänna de riktlinjer för ersättning till ledsagare till handikappad som jag har förordat,
2. till Yrkesinriktad rehabilitering för budgetåret 1985/86 anvisa ett
reservationsanslag av 507 399 000 kr.

C 4. Särskilda åtgärder för arbetsanpassning och sysselsättning
1983/84
1984/85
1985/86

Utgift
Anslag
Förslag

2 261 809 000 (ll
2 337 188 000 (1)
2 691 714 000

(ll Häri ingår medel för förvaltningskostnader som fr.o.m. budgetåret
1985/86 beräknas under anslaget B 1. Arbetsmarknadsverkets

förvaltningskostnader.

Anslaget Särskilda åtgärder för arbetsanpassning och sysselsättning omfattar Arbetshjälpmedel åt handikappade, Näringshjälp och Anställning
med lönebidrag.
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1983/84

1984/85

1985/86

Utgift

Anslag

Beräknad ändring
Föredraganden

AMS

Särskilda åtgärder
för arbetsanpassning och
sysselsättning:
Arbetshjälpmedel åt
handikappade
Näringshjälp(ll
Anställning med lönebidrag
Förvaltningskostnader(21

89 157 000

119 000 000

+ 31 500 000

+ 21 760 000

2 144 902 ooo
27 846 000

2 190 408 000
27 780 000

+ 452 692 000

+ 360 546 000

2 261 809 000(3} 2 337 188 000

+ 484 651 000

+

459 000

111 Kostnader för Näringshjälp bestrids av medel som anvisas under
Arbetshjälpmedel åt handikappade.
(2) Förvaltningskostnaderna behandlas fr.o.m. budgetåret 1985/86 under
anslaget B l. Arbetsmarlmadsverkets förvaltningskostnader.
13) Anslaget har krediterats med 95 500 kr. som avser reglering av
tidigare åtaganden.

Arbetshjälpmedel åt handikappade omfattar bidrag till arbetsbiträde,
särskilda anordningar på arbetsplatsen, speciella arbetstekniska hjälpmedel samt bidrag och lån till motorfordon. Bidrag till arbetsbiträde skall göra
det möjligt för handikappade att med hjälp av biträde kunna utföra i stort
sett normala arbetsinsatser. Till arbetsgivare som anställer handikappade
utgår bidrag för särskilda anordningar på arbetsplatsen som möjliggör och
underlättar arbetet för den handikappade personen. Om särskilda skäl
föreligger kan bidrag lämnas även för personer som blivit handikappade
sedan de anställts. Bidrag utgår även till handikappade företagare eller fria
yrkesutövare samt i samband med praktisk yrkesorientering för handikappade ungdomar. Bidrag kan lämnas till handikappad för inköp av speciella
och nödvändiga arbetstekniska hjälpmedel som arbetsgivaren normalt inte
tillhandahåller. För att möjliggöra för handikappade att få sin utkomst av
arbete eller förvärva utbildning med yrkesinriktning lämnas bidrag till
anskaffning av motorfordon.
Näringshjälp i form av bidrag eller lån skall ge handikappad, medelålders, äldre eller långtidsarbetslös arbetssökande, för vilken det inte finns
någon annan lämpligare åtgärd, som arbetsförmedlingen kan vidta. möjlighet att starta ett företag, eller beträffande handikappad, att på vissa villkor
fortsätta sådan verksamhet. Som förutsättning gäller att personen i fråga
inte kan erhålla lämpligt arbete på den reguljära arbetsmarknaden men kan
driva egen verksamhet och därigenom helt eller delvis få sin utkomst.
Anställning med Iönebidrag är en stödform, som syftar till att stimulera
arbetsgivare att bereda anställning åt arbetshandikappad för vilken andra
åtgärder inte lämpligen kan vidtas för att underlätta en arbetsplacering.

-

27 780 000

+ 354 526 000
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AMS
Särskilda åtgärder för arbetsanpassning och sysselsättning
För budgetåret 1983/84 anvisades till Särskilda åtgärder för arbetsanpassning och sysselsättning I 990 milj. kr. Därutöver har styrelsen disponerat vissa reservationsmedel och haft regeringens medgivande till visst
överskridande av anvisade medel. Utgifterna uppgick enligt AMS till
2261.8 milj. kr.
Arbetshjälpmedel åt handikappade och Niiringshjälp. För budgetåret
1983/84 anvisades 101 milj. kr. till Arbetshjälpmedel åt handikappade. Utgifterna uppgick till 89 milj. kr. Under budgetåret 1985/86 väntas antalet
bidrag till arbetshjälpmedel åt handikappade öka med ca 9 %. Ökningen
beräknas kosta I I milj. kr. Ökningen inkluderar kostnader för ökat antal
beslut om näringshjälp.
Den övre gränsen för bidrag till arbetsbiträde bör enligt AMS höjas till
30000kr, vilket skulle innebära en utgiftshöjning med 2milj. kr. Förslaget
motiveras med att stödet bör anpassas efter lönekostnadsutvecklingen om
inte det arbetsmarknadspolitiska värdet av stödformen skall försämras.
AMS föreslår vidare en försöksverksamhet där några företag med flera
gravt handikappade anställda ges bidrag till hela kostnaden för assistent/arbetsbiträde. Försöket skulle enligt AMS kunna klarlägga om hindren för
att anställa gravt arbetshandikappade i högre grad finns i kringfunktioner
än i den faktiska arbetsuppgiften. Kostnaden för försöksverksamheten
beräknas till I ,5 milj. kr.
Ny teknik med bl. a. mikrodatorer som arbetstekniska hjälpmedel ger
möjlighet också för personer med svårare handikapp att klara av ett arbete.
Kostnaden för sådana hjälpmedel kan uppgå till 100 000 - 125 000 kr. Den
ram om 500000kr. som AMS har för beslut om bidrag överstigande
50000 kr. begränsar antalet beslut till fem till tio per år. AMS bedömer att
det årliga behovet motsvarar ca 50 beslut och föreslår en omprövning av
begränsningen.
Kostnadsutvecklingen för särskilda anordningar på arbetsplatsen, särskilt på byggnadssidan, medför behov av att höja bidragsnivån från
50 000 kr. till 70 000 kr. Kostnaden för en sådan höjning beräknas till 4 milj.
kr.
Villkoren för bidrag till motorfordon åt handikappade behöver förbättras. På grund av de ökade bilpriserna har AMS i allt större omfattning
accepterat inköp av begagnade bilar, trots att köpet innebär ett risktagande
för den handikappade. En dyrbar installation av anordningar på en begagnad bil kan också visa sig vara en dålig affär, om bilen inte håller beräknad
tid. AMS föreslår att bidraget till köp av bil höjs från 30000 kr. till
45 000 kr. och att inkomstgränsen för bidrag höjs till 70 000 kr. Kostnaden
beräknas till 13 milj. kr.
Anställning med lönebidrag. För Anställning med lönebidrag för budget-
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året 1983/84 anvisades I 862,9milj. kr. Därutöver har AMS disponerat
58 milj. kr. av reservationsmedel och erhållit regeringens medgivande att
överskrida anslagsposten med 242 milj. kr. Utgifterna uppgick till
2 144,9milj. kr. Under budgetåret 1985/86 räknar AMS med i genomsnitt ca
41 000 personer anställda med lönebidrag.
Enligt AMS bör det nyligen införda introduktionsstödet och det reformerade lönebidraget kunna leda till att fler handikappade kan beredas
arbete på den öppna marknaden. Framför allt ger introduktionsstödet
ökade möjligheter till arbete för de gravt handikappade. Det finns dock,
enligt AMS, skäl att öka den antalsmässiga kvoten för anställningar med
lönebidrag vid statliga myndigheter m. fl. En ökning med I 000 platser till
7200 ökar anslagsbehovet med l IOmilj. kr.
Vidare föreslår styrelsen att en lönebidragsanställd som gått över i
reguljär anställning skall kunna återgå till lönebidragsanställning om arbetsförmågan försämras. En sådan regeländring beräknas innebära en
kostnad av 3 milj. kr.
Den särskilda utbildningen av arbetsledare vid arbetsplatser med personer anställda med lönebidrag föreslås få fortsätta. Medelsbchovet beräknas till 500 000 kr.
Anslagsbehovet 1985/86 uppgår till 2821,8milj. kr., varav 2643.l milj.
kr. för Anställning med lönebidrag.
Föredragandens överväganden

Arbetshjälpmedel åt handikappade och Näringshjälp

AMS har bl. a. föreslagit höjda bidrag till arbetsbiträde och särskilda
anordningar på arbetsplatsen samt ökade möjligheter att i särskilda fall
bevilja bidrag till speciella arbetstekniska hjälpmedel med belopp som
överstiger den normalt gällande högstgränsen 50 000 kr.
Bl. a. mot bakgrund av att bidraget till arbetsbiträde höjdes så sent som
den I juli 1984 är jag inte beredd att biträda det förstnämnda förslaget.
Däremot finner jag det angeläget att svårt handikappade personers möjligheter att förvärvsarbeta inte skall hindras av att arbetsmiljön inte i tillräcklig utsträckning kan anpassas efter deras förutsättningar och behov. Jag
förordar därför att AMS i särskilda fall skall kunna medge att, för gravt
handikappade personer. bidrag till särskilda anordningar på arbetsplatsen
skall kunna beviljas med högre belopp än 50000kr. Jag biträder också
AMS förslag om att ett högre bidrag än 50 000 kr. i större omfattning än
f. n. skall kunna lämnas till arbetstekniska hjälpmedel.
Mina förslag om bidragen till arbetstekniska hjälpmedel och särskilda
anordningar på arbetsplatsen skall också ses mot bakgrund av vad dataeffektutredningen har anfört om insatser för att förbättra arbetslivssituationen för handikappade med hjälp av datatekniken. Utredningen har
föreslagit att ett särskilt utvecklingsprogram skall inrättas för att göra

Prop. 1984/85: 100

Bilaga 12

Arbetsmarknadsdepartementet 139

datatekniken tillgänglig för handikappade. Ett sådant projekt bör i huvudsak kunna finansieras av etablerade finansiärer av forskning och utbildning. Särskilda medel bör dock, enligt utredningen, anvisas för att bygga
upp och samordna programmet i inledningsskedet.
Dessa frågor har också tagits upp av AMS. I en skrivelse den 2 november 1983 har styrelsen föreslagit särskilda resurser för att bygga upp
organisation och former för teknikupphandling av mikrodatorer som hjälpmedel åt handikappade. Enligt AMS förslag skulle Handikappinstitutet
tilldelas sådana resurser.
Under våren 1984 har frågan behandlats av en arbetsgrupp, där bl. a.
AMS, Handikappinstitutet, styrelsen för teknisk utveckling (STUJ och
statskontoret har ingått. Arbetsgruppen har föreslagit ett teknikupphandlingsprojekt, lett av en upphandlingsgrupp med företrädare för AMS, Handikappinstitutet, STU och statskontoret. Vid behov skulle ytterligare intressenter kunna adjungeras.
Statskontorct och Handikappinstitutet har yttrat sig över AMS skrivelse. De förordar i princip ett projekt av det slag som den nämnda arbetsgruppen har föreslagit.
Ny teknik - bl. a. mikrodatorer - kommer att få stor betydelse för
handikappades möjligheter att förvärvsarbeta. Genom en effektiv upphandling kan samhället göra betydande besparingar. Som statskontoret har
framhållit i sitt remissyttrande, finns också en stor internationell marknadspotential för produkter av detta slag. Regeringen har därför genom
beslut den 13 december 1984 tilldelat AMS medel för att inleda ett projekt
inom detta område.
Jag har inte beräknat särskilda medel för de merkostnader som kan
uppstå till följd av mina förslag om att bidragen till hjälpmedel och anordningar i vissa fall bör kunna beviljas med mer än 50 000 kr. De måste
finansieras genom omprioriteringar inom ramen för anslagna medel. Till
ledning för verkets prövning av ärenden rörande arbetshjälpmedel åt handikappade vill jag erinra om att bidrag till särskilda anordningar på arbetsplatsen, som avser redan anställda, enligt gällande regler skall lämnas
endast om det finns särskilda skäl. Detsamma bör gälla för dem som
arbetar i egen rörelse. Vidare bör man, enligt min mening, kunna använda
sig av möjligheten att lämna ett reducerat bidrag i de fall anordningen eller
hjälpmedlet medför effektivitetsförbättringar i verksamheten. Bidrag i
samband med inplaceringar av sökande med svåra arbetshandikapp bör
prioriteras i första hand.
Enligt AMS bör 1,5 milj. kr. avsättas för försöksverksamhet, där några
företag med flera gravt handikappade anställda ges bidrag med hela lönekostnaden för ett arbetsbiträde. Enligt min bedömning bör så kunna ske
redan nu inom ramen för de regler som gäller för bidraget till arbetsbiträde,
under förutsättning att tillräckligt m~nga handikappade anställda omfattas
av biträdeshjälpen. Det finns således inga hinder för att kostnaderna för
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biträde åt exempelvis fyra gravt handikappade lämnas med fyra gånger det
maximala bidraget 25 000 kr., om biträdeshjälpen åt de enskilda arbet slagarna medför motsvarande merkostnader för arbetsgivaren.
I syfte att underlätta för handikappade att förvärvsarbeta eller skaffa
utbildning med yrkesinriktning lämnar samhället stöd till handikappades
bitinnehav. Genom arbetsmarknadsverket lämnas inkomstprövat bidrag
och lån för att skaffa fordonet. Vidare lämnas bidrag med hela kostnaden
för den utrustning som behövs för att den handikappade skall kunna
använda bilen. Det sistnämnda bidraget påverkas inte av den handikappades inkomst eller eventuella förmögenhet. Utöver det bilstöd som arbetsmarknadsverket administrerar ges också vissa skattebefrielser m. m. för
handikappades bil innehav. Handikappade kan således vid köp av ny bil få
ett bidrag motsvarande försäljningsskatten på motorfordon. De erhåller
vidare befrielse från den årliga vägtrafikskatten samt ett årligt bidrag för
skattekostnaden för 700 liter bensin, s. k. bensinbidrag. Avdrag för samtliga bitkostnader utöver karensbeloppet om I OOOkr., får göras vid inkomsttaxeringen. Vidare kan merkostnader för bil beaktas vid beräkning av
handikappersättning.
Bilstödskommitten lade i ett betänkande (SOV 1982: 44) Nytt bilstöd åt
handikappade fram förslag bl. a. om ändrat huvudmannaskap och en vidgad målgrupp för stödet. Kommittens förslag har tidigare denna dag behandlats av chefen för socialdepartementet. Han har därvid betonat, att
goda möjligheter till förflyttning har stor betydelse för handikappade och
att tillgängliga resurser inom detta område måste satsas på färdtjänsten,
riksfärdtjänsten och det arbetsmarknadspolitiskt motiverade bitstödet.
Beträffande det arbetsmarknadspolitiska bilstödet kan jag konstatera att
dess betydelse nu främst ligger i att det finansierar hela merkostnaden för
att handikappanpassa bilen. Bilstödet är också av särskild betydelse för
dem som skall påbörja yrkesutbildning, yrkesinriktad rehabilitering eller
anställning, dvs. för de nytillträdande på arbetsmarknaden. Däremot medför de nu gällande inkomstgränserna för stödet att handikappade, som är
etablerade på arbetsmarknaden, som regel inte kan komma i fråga för
bidrag och lån till inköp av bil utan enbart till särskild handikapputrustning. De till bilstödet kopplade skatteförmånerna tillkommer alla utan
inkomstprövning inom den berättigade personkretsen och utgör ett viktigt
driftstöd till handikappade för innehav av bil.
Genom omprioriteringar och besparingar till förmån för handikappområdet har i budgetarbetet skapats utrymme för en förbättring av det arbetsmarknadspolitiska bitstödet. På grund härav förordar jag att bidraget till
anskaffning av bil höjs med 5 000 kr. till 35 000 kr. Vidare bör inkomstgränserna ändras, så att helt bidrag kan lämnas vid inkomster understigande
60000kr. per år. Reducerat bidrag bör kunna beviljas vid inkomster mellan
60 000 kr. och 75 999 kr. Möjligheten att erhålla bidrag till anskaffning av
motorfordon föreslås således upphöra först vid inkomster om 76 000 kr. per
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år och däröver. F. n. upphör möjligheten att få helt bidrag redan vid
inkomster om 39000kr och möjligheten till reducerat bidrag slutar vid en
inkomst om 55 000 kr. Under budgetåret 1983/84 beviljades kompletterande räntefritt lån till 82 personer, som hade beviljats reducerat bidrag.
Kostnaden för lånen uppgick till ca I milj. kr. Mot bakgrund dels av den
minskade betydelse lånet har fått. dels av den uppräkning av bidrag och
inkomstgränser som jag nu förordar, föreslår jag att lånemöjligheten slopas
fr. o. m. budgetåret 1985/86. Jag beräknar att kostnaderna för bilstödet
under budgetåret 1985/86 kommer att uppgå till 42 milj. kr.
Det sammantagna medclsbehovet för Arbetshjälpmedel åt handikappade
beräknar jag till 140760000 kr. (+ 21 760000 kr.). Kostnader för näringshjälp skall bestridas från anslagsposten. Jag har därvid räknat med att
försöksverksamheten med näringshjälp åt långtidsarbetslösa skall fortsätta
i samma omfattning som f. n.
Anställning med lönebidrag
I enlighet med riksdagens beslut (prop. 1983/84: 122, AU 19, rskr322)
genomfördes en viss reformering av lönebidraget den I juli 1984. Bl. a.
tillkom ett introduktionsbidrag med 90% av lönekostnaden under upp till
960 timmar vid anställning av arbetshandikappade. Ett särskilt lönebidrag
infördes för att öka möjligheterna för sökande med svåra arbetshandikapp
att få en anställning. Fr. o. m. budgetåret 1984/85 gäller också att lönebidrag med 100% eller 90% till statliga myndigheter resp. allmännyttiga
organisationer skall avse anställning av personer med svårare arbetshandikapp.
Vid utgången av budgetåret 1983/84 sysselsattes 36902 personer, varav
15 746 kvinnor. med hjälp av lönebidrag. Detta innebär en nettoökning med
757 personer under budgetåret. Av de anställda med lönebidrag var 6417
anställda hos statlig myndighet eller därmed jämställd institution. Allmännyttiga organisationer hade 11 164 anställda med lönebidrag. 8 491 personer var sysselsatta hos kommuner, landsting och affärsdrivande verk.
Samtidigt fanns 10830 anställda hos enskilda företag.
AMS har föreslagit en utökning med ytterligare I 000 lönebidragsplatser
hos statliga myndigheter, försäkringskassor och andra arbetsgivare, som
får hela lönekostnaden täckt genom bidraget. Jag är inte beredd att biträda
förslaget. Däremot räknar jag med en fortsatt ökning av antalet anställda
med lönebidrag hos övriga arbetsgivare.
Vidare föreslår AMS att den som har haft en anställning med lönebidrag,
men övergått till anställning utan sådant bidrag, åter skall kunna omfattas
av bidrag, om arbetsförmågan försämras. I likhet med AMS anser jag att
en sådan möjlighet kan underlätta att en anställning med lönebidrag övergår i reguljär anställning. Ett lönebidrag bör därför kunna vara vilande
under en tidsperiod upp till tre år. Bidragsgivningen bör kunna återupptas,
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om den anställdes arbetsförmåga försämras under perioden. När bidraget
åter börjar utgå skall bidragsnivån bestämmas med hänsyn tagen till den tid
under vilken bidraget tidigare har lämnats. Enligt min bedömning kommer
den här föreslagna ordningen inte att medföra ökade kostnader för lönebidrag.
I samband med att riksdagen beslutade (prop. 1979/80: 4, AU 9, rskr 116)
om vissa ändringar i 33 § lagen ( 1974: 12) om anställningsskydd, infördes en
möjlighet för arbetsgivare att få lönebidrag för en anställd, som återgår i
arbete efter att ha uppburit helt sjukbidrag enligt lagen (1962: 381) om
allmän försäkring. Som ett villkor för bidrag gäller emellertid att arbetsgivaren skall anställa en annan arbetshandikappad inom sex månader.
Om ett lönebidrag är förutsättningen för att en person skall kunna återgå
i arbete efter att ha uppburit helt sjukbidrag bör detta inte vara avhängigt
av om arbetsgivaren kan anställa ytterligare en arbetshandikappad. Detta
villkor torde heller inte ha någon nämnvärd betydelse för arbetshandikappade sökandes möjligheter att få arbete. Jag förordar därför att kravet på
att en annan arbetshandikappad skall nyrekryteras tas bort.
AMS påbörjade under 1970-talet en försöksverksamhet med utbildning
av arbetsledare m. tl. på arbetsplatser med anställda i halvskyddad sysselsättning. Syftet med försöksverksamheten var att integrera kunskap om
arbetshandikapp i den reguljära utbildningen av arbetsledare. Utbildningen
har senare inriktats på personalrekryterare och arbetsmiljöansvariga inom
företagen. I prop. 1984/85: 89 om företagshälsovård och arbetsanpassning
har bl. a. vissa frågor rörande utbildning i arbetsanpassnings- och rehabiliteringsfrågor behandlats. Vidare har förslag lagts fram om utbildning av
arbetsförmedlingens personal med anledning av den delvis förändrade
inriktning som anpassningsverksamheten föreslås få. Jag har därvid förordat att 425 000 kr. skall disponeras för sådan utbildning.
För Anställning med lönebidrag beräknar jag 2 550 954 000 kr.
(+ 360546000 kr.).
Under anslaget beräknade medel för budgetåret 1985/86 uppgår därmed
till 2 691714000 kr. ( + 354 526000 kr.). Medel till arbetsmarknads verkets
förvaltningskostnader har jag behandlat redan tidigare.

Hemställan
Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen
föreslår riksdagen att
I. godkänna vad jag har anfört om bidrag till Arbetshjälpmedel åt
handikappade och om Anställning med lönebidrag,
2. till Särskilda åtgärder för arbetsanpassning och sysselsättning
för budgetåret 1985/86 anvisa ett förslagsanslag av
2691714000kr.
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C 5. Bidrag till Stiftelsen Samhällsföretag
1983/84
1984/85
1985/86

Utgift
Anslag
Förslag

2 532 000 000
2 721 000 000
2 822 000 000

Från anslaget utgår bidrag till Stiftelsen Samhällsföretag dels för täckande av underskottet i verksamheten vid verkstäderna för skyddat arbete,
dels för investeringar.
Beräknad ändring 1985/86
1984/85
Driftbidrag
2 388 ooo ooo
Bidrag till fastighetsfonden
318 ooo ooo
Ägartillskott för
investeringar
15 000 000
2 721 000 000

Stiftelsen
Samhällsföretag

Föredraganden

+ 182 000 000

+ 103 000 000

+ 33 000 000

+

+

5 000 000
+ 101 000 000

60 000 000

+ 275 000 000

3 000 000

Stiftelsen Samhällsföretag
Samhällsföretagsgruppen skall genom avlönat arbete ge en trygg och
meningsfull sysselsättning åt de arbetshandikappade som inte kan få arbete
på den reguljära arbetsmarknaden.
Samhällsföretagsgruppen bedriver verksamhe.1 i 340 verkstäder fördelade på 219 kommuner. Företagsgruppen prövar kontinuerligt behov av
och möjligheter till förändringar i verkstädernas lokalisering med hänsyn
till arbetsmarknadspolitiskt behov samt ekonomiska förutsättningar. För
budgetåret 1985/86 kan förutses sammanläggningar av verkstäder, där
detta kan ske utan men för den sociala måluppfyllelsen.
Verksamheten är huvudsakligen inriktad på industriell produktion med
ett flertal av industrins branschområden representerade. För budgetåret
1984/85 beräknas ca 65 % av gruppens fakturering avse underleveranser
och legotillverkning till övrig svensk industri. Andelen exportförsäljning i
egen regi beräknas uppgå till ca 14%, vartill kommer indirekt export
genom underleveranser till övrig svensk exportindustri av ungefär samma
omfattning.
Samhällsföretagsgruppen består av 24 regionala stiftelser/företag. Företagsgruppens moderföretag är Stiftelsen Samhällsföretag. Vid Samhällsföretag finns en fastighetsfond som förvaltar hela företagsgruppens fastighetsbestånd. Marknadsföringsbolaget Samhall AB, som är ett helägt dotterbolag till Samhällsföretag, svarar för samordning av viss försäljning och
marknadsföring i huvudsak på exportmarknaden.
De regionala företagen är juridiskt fristående med ansvar - inför Samhällsföretag - för verksamheten inom sitt län. I juni 1984 hade stiftelserna
ca 30 300 anställda, varav ca 25 200 arbetshandikappade och ca 5 100 direkt
anställda (tjänstemän, arbetsledare, instruktörer m. fl.). Härtill kommer ca
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300 anställda vid de verkstäder som drivs av enskilda organisationer och
som Samhällsföretag lämnar bidrag till enligt särskilda avtal. Vidare sysselsätts drygt 100 personer vid fyras. k. inbyggda verkstäder.
Samhällsföretag har, som moderföretag, gentemot staten ansvaret för att
företagsgruppens verksamhet bedrivs i enlighet med av riksdag och regering angivna riktlinjer.
Samhällsföretagsgruppen fram t. o. m. 1988/89 - en ekonomisk och
sysselsättningsmässig plan
Samhällsföretag fick i maj 1984 i uppdrag av regeringen att utreda
möjligheterna att minska behovet av statligt bidrag, utöver tidigare avlämnad långtidsbedömning. Utredningen skulle avse perioden t. o. m. budgetåret 1988/89. Uppdraget gavs bl. a. mot bakgrund av de negativa remissynpunkter som avgavs på rapporten (Ds A 1983: 6) Samhällsföretagsgruppens
framtida organisation m. m. som en särskild arbetsgrupp inom regeringskansliet hade lagt fram i syfte att minska behovet av statligt bidrag.
Regeringen anför i sin uppdragsskrivelse bl. a. att det främsta skälet till att
en arbetsgrupp inom regeringskansliet tillsattes var behovet av att överväga ytterligare möjligheter att - inom ramen för gällande arbetsmarknadspolitiska och och sociala mål - kunna minska företagsgruppens behov
av bidrag.
Utredningsarbetet har bedrivits i en särskild grupp där representanter
för de regionala företagen och de fackliga organisationerna har ingått vid
sidan av Samhällsföretags ledning. Resultatet av det genomförda utredningsuppdraget redovisas i en rapport som överlämnats till regeringen
samtidigt med Samhällsföretags anslagsframställning för budgetåret
1985/86.
Samhällsföretag har med anledning av regeringens uppdrag prövat vilka
åtgärder som kan vidtas för att minska företagsgruppens bidragsbehov utöver tidigare avlämnad långtidsbedömning - uttryckt såsom bidrag i
procent av arbetshandikappades lönekostnader. En utgångspunkt har därvid varit att företagsgruppens sociala och arbetsmarknadspolitiska måluppfyllelse inte skall förändras samt att den nuvarande företagsindelningen
bibehålls.
Samhällsföretags allmänna bedömning är sammanfattningsvis följande
- redan Samhällsföretags långtidsbedömning ställer stora krav på resultatförbättrande åtgärder
- ytterligare bidragsminskning t. o. m. budgetåret 1988/89 måste i första
hand tillgodoses genom intäktsskapande åtgärder och i andra hand
genom besparingar i företagsgruppens kapacitetskostnader
- i allt väsentligt är det fråga om att genomföra samma slag av åtgärder
som Samhällsföretag förutsatt i sin långtidsbedömning, men ytterligare
resultatförbättringar fordrar än intensivare och snabbare förändringar i
bl. a. företagsgruppens struktur
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- snabba strukturella förändringar fordrar att kraven på sysselsättningsutveckling begränsas till ca 33 milj. timmar budgetåret 1988/89; ytterligare
anspråk på sysselsättningsökning minskar möjligheterna till snabba
strukturförändringar och därmed sannolikheten för långsiktiga resultatförbättringar; ett bibehållande av planerad sysselsättningsvolym för
budgetåret 1984/85 under perioden fram t. o. m. budgetåret 1988/89 medför å andra sidan svårigheter att tillgodose statsmakternas förväntningar
på sänkt bidragsbehov uttryckt såsom procent av de arbetshandikappades lönekostnader
- förändringar i behov av direkt anställda bör förenas med en personalpolitik som utmärks av att minskningar i personalbehov huvudsakligen
sker i takt med naturlig avgång och positiva personalutvecklande insatser
- en ökad och selektiv satsning planeras på de företag som - sett ur
företagsgruppens perspektiv - har den bästa potentiella möjligheten till
resultatförbättringar
- resultatförbättringskrav utöver Samhällsföretags förslag i rapporten bedöms inte kunna förenas med en i allt väsentligt bibehållen social och
arbetsmarknadspolitisk måluppfylie Ise.
De direkta åtgärder Samhällsföretag enligt rapporten avser vidta för att
minska bidragsbehovet är i huvudsak följande
- intensifierade marknadsansträngningar för att bl. a. byta ut svag produktion samt öka sysselsättningen utanför tillverkningsindustrin
- förändringar i företagsgruppens produktions- och marknadsstruktur, i
riktning mot att söka bättre tillvarata företagsgruppens samlade kompetens och därmed förbättra varje företags konkurrenskraft
- intensifierad satsning på export
- utvidgat samarbete mellan de regionala stiftelserna, såväl kommersiellt
som administrativt
- intensifierad utveckling av system för materialadministration. produktionsstyrning, intern rapportering/redovisning samt för personalplanering
- vidgat samarbete med reguljära företag
- intensifierade insatser för utveckling av de anställdas kompetens
- minskning från budgetåret 1983/84 av antalet direkt anställda med totalt
ca 265 årsarbetare genom bl. a. rationalisering, överföring av arbetsuppgifter från direktanställda till arbetshandikappade; förändringen har i
huvudsak förutsatts realiseras genom naturlig avgång samt personalutvecklande insatser för att tillgodose behov av resurser till bristområden
- minskning av reala fastighetskostnader per timme bl. a. genom viss
sammanläggning av verkstadsenheter
- prioritering av Samhällsföretags stödjande verksamhet till de stiftelser
där de väsentligaste möjligheterna till resultatförbättringar bedöms finnas
10 Riksdagen 1984185. 1 sam/. Nr 100. Bilaga 12
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- klanue uttalade prioriteringar i företagsgruppens mål
- prövning av möjligheterna att tillämpa utsträckt arbetstid. dvs. mer än
åtta timmars utnyttjande per dag. vid vissa verkstäder.
Samhällsföretag avser vidare att utvidga försöksverksamheten meds. k.
inbyggda verkstäder samt pröva "entreprenadverksamhet".
Samhällsföretags bedömning är att planerade åtgärder kan genomföras
med oförändrad social och arbetsmarknadspolitisk måluppfyllelse för företagsgruppen. De ekonomiska målen förutsätter dock gynnsamma konjunkturer och att planerade åtgärder avseende bl. a. strukturförändringar kan
genomföras under perioden t. o. m. budgetåret 1988/89.
I rapporten hemställer Samhällsföretag om att
- sysselsättningsmålet för budgetåret 1988/89 skall utgöra ca 33 milj. timmar
- bidraget till fastighetsfonden skall utgå beräknat i procent av lönekostnaderna för de arbetshandikappade
- Samhällsföretag ges en ekonomisk ram för verksamheten t. o. m. budgetåret 1988/89 uttryckt i bidragsprocent i enlighet med följande samt
dessutom att ägartillskott utgår med 75 milj. kr. per år fr. o. m. budgetåret 1985/86 för bl. a. genomförande av strukturförändringar.
1983/84

Driftbidrag (11 128
Fas tighets fond
Swruna
Timvolym
milj.
timmar

1984/85
124
(124)

1985/86
121
(119)

1986/87
115
(114)

1987/88
111
(1071

1988/89
107
(101)

19

17

17

17

16

16

147

141

138

132

127

123

29,2

30.0

30.7

31,5

32,3

33,0

(11 Den interdepartementala arbetsgruppens beräkningar vid förändrad
regional organisation

- regeringen uttalar sitt stöd för den allmänna inriktningen av verksamheten som Samhällsföretag redovisar i rapporten
- bidragsunderlaget i vissa tekniska avseenden förändras.
Den föreslagna förändringen innebär att prestationer som i dag inte
beaktas vid beräkning av resultatet skall inräknas. Företagsgruppen sysselsätter nämligen anställda som inte erhåller full lön, utan i stället pension, vilken inte ingår i den bidragsgrundande lönesumman. Motsvarande
gäller vid praktiktjänstgöring då någon lön inte utgår. Dessutom finns det
avtalsmässiga hinder för anvisning av arbetshandikappade till tjänstemannauppgifter.
Samhällsföretags anslagsframställning för budgetåret 1985186

Under senare år har drygt 30000 handikappade varje månad sökt arbete
vid arbetsförmedlingarna. Vid det senaste kalenderårsskiftet kvarstod ca
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25 000 som arbetssökande. Detta är i stort sett samma antal kvarstående
sökande som de senaste fyra åren. Drygt hälften av dessa var "färdigutredda'' för arbetsplacering, bl. a. inom Samhällsförctagsgruppen.
Den begränsade sysselsättningsökning som förutses för åren 1984 och
1985 kommer inte att innebära någon påtaglig lättnad för de mest utsatta
grupperna på arbetsmarknaden. Även om en del av de handikappades
behov av arbete förhoppningsvis kommer att kunna tillgodoses med insatser på den reguljära arbetsmarknaden. bl. a. främjandelagen och lönebidragsanställningar, kommer behovet av arbetstillfällen inom förctagsgruppen fortfarande att vara stort under de närmaste åren. Betydande anspråk
på arbetstillfällen kommer att ställas framför allt av grupper med grava
handikapp för vilka arbete inom Samhällsföretagsgruppcn är det enda
alternativet till förtidspension. Exempel på sådana grupper är missbrukare, vuxna utvecklingsstörda och personer med psykiska handikapp. För
den sistnämnda gruppen kommer anspråken att öka i takt med den fortsatta utflyttningen från de stora institutionerna till följd av en förändrad
psykiatrisk vård.
Enligt uppgifter från AMS ingår i gruppen arbetshandikappade utan
arbete i dag ca 20 % som har en bakgrund från annan verksamhet än
tillverkningsindustri. Andelen arbetshandikappade med tjänstemannabakgrund som inte är möjliga att placera med lönebidrag. tenderar att öka.
Enligt företagsgruppens bedömning kan således en hög efterfrågan på
arbetstillfällen i företagsgruppen antas bestå, samtidigt som vissa förändringar förutses vad avser bakgrund och handikapp hos dem som har behov
av skyddat arbete.
Företagsgruppens sysselsättningskapacitet med befintliga anläggningstillgångar har av Samhällsföretag bedömts utgöra ca 35 milj. timmar,
förutsatt vissa smärre investeringar i bl. a. personalutrymmen. Genom att
tillämpa mer än åtta timmars drift fördelad på skift vid vissa verkstäder
samt genom utökad försöksverksamhet meds. k. inbyggda verkstäder, kan
kapaciteten utökas med ytterligare ca 2 milj. timmar. Såväl 35 som 37 milj.
timmar förutsätter dock personalförstärkningar med direkt anställda arbetsledare, marknadsförare m. f1. grupper, jämfört med en sysselsättningsvolym på 33 milj. timmar.
Enligt riksdagens beslut får antalet statsbidragsberättigade arbetstimmar
för budgetåret 1984/85 uppgå till högst 30 milj. Det innebär att sysselsättningsökningen kraftigt begränsas jämfört med tidigare år. För budgetåret
1985/86 föreslår Samhällsföretag - i samråd med AMS - en sysselsättningsökning med 700000 arbetstimmar eller 2,3 %.
Samhällsföretag understryker behovet av en successiv regional utjämning av tillgången på arbetstillfällen inom företagsgruppen.
Samhällsföretagsgruppen prioriterar insatser för en ökad övergång till
arbete på den reguljära arbetsmarknaden för anställda handikappade.
Även om andelen som fått anställning utanför företagsgruppen ökat sedan
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70-talets slut, bör denna andel ytterligare öka. Av totala antalet anställda
under budgetåret 1982/83 fick 1.4 % genom arbetsförmedlingen anställning
på den reguljära arbetsmarknaden. För budgetåret 1983/84 har motsvarande andel preliminärt beräknats till 1.5 %, eller 362 personer.
En ökad övergång till den reguljära arbetsmarknaden beror på såväl
företagsgruppens egna insatser. arbetsmarknadssituationen, stödet till blivande arbetsplatser och inte minst arbetsförmedlingarnas möjligheter att
prioritera åtgärder för anställda inom Samhällsföretagsgruppen. Möjligheterna påverkas givetvis också av handikappgraden hos de anställda, särskilt då nyanställda. I takt med att andelen gravt handikappade ökar kan
det, enligt stiftelsen, bli svårare att öka övergången till reguljära arbetsmarknaden.
Riksdagen har tidigare ställt sig bakom Samhällsföretags bedömning att
omkring 2-4% av de anställda varje år borde kunna få ett annat arbete.
Internt inom företagsgruppen har olika åtgärder vidtagits för att stimult:ra
till insatser i syfte att nå upp till denna ambition.
Samhällsföretag har såväl tidigare som i den nyligen avslutade effektivitetsutredningen särskilt framhållit att framtida resultatförbättringar i betydande utsträckning måste åstadkommas genom åtgärder som förbättrar
intäkterna. Sådana förbättringar bedöms som möjliga utan negativa effekter för den sociala och arbetsmarknadspolitiska måluppfyllelsen.
Många arbetshandikappade har en bakgrund inom tjänste- och servicesektorn, jord- och skogsbruk eller handel. Sysselsättningstillfällen inom
andra sektorer än tillverkningsindustrin kan vidare i vissa fall innebära mer
lämpliga uppgifter för redan anställda, än de arbetsuppgifter som i dag kan
erbjudas.
Samhällsföretags produktion och försäljning skall ske i sund konkurrens
med övrigt näringsliv. Stiftelsen har vidtagit en rad åtgärder för att säkerställa att så sker.
Näringsfrihetsombudsmannen (NO) har nyligen i ett beslut angående
bl. a. prissättning av furumöbler inom företagsgruppen inte haft något att
erinra mot företagsgruppens riktlinjer och principer för kalkylering och
prissättning. För att NO framledes inte skall få anledning att aktualisera
åtgärder enligt konkurrenslagen kommer dock ökad uppmärksamhet att
ägnas åt prissättningen inom företagsgruppen och att angivna riktlinjer
noggrant efterföljs.
För att undvika en osund konkurrens bör enligt NO den allmänna
inriktningen gälla att Samhällsföretagsgruppen avstår från att uppnå en
dominerande marknadsställning för att därmed undvika att bli prisledande.
Samhällsföretag har redan tidigare konkret omsatt denna princip till handling inom området innemöbler genom beslut om investeringsbegränsning,
samtidigt som åtgärder vidtas för att öka exportförsäljningen av berörda
produkter.
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Medelsbehov
Samhällsföretag har i den tidigare redovisade rapporten gjort en långsiktig bedömning av företagsgruppens lägsta möjliga bidragsbehov utan att de
sociala målen åsidosätts. Anslagsframställningen för budgetåret 1985/86
bygger på denna rapport och dess bedömning av bidragets storlek.
Bidragsbehovct har vidare beräknats efter de principer som riksdagen
angivit på grundval av prop. 1978/79: 139 och bygger på följande förntsättningar och antaganden att
- den allmänna industrikonjunkturen i Sverige fortsätter att vara gynnsam
- kostnadsökningarna för löner, insatsvaror m. m. blir lägre än för de
senaste åren
- det pågående strukturarbetet inom företagsgmppen kan genomföras
planenligt
- den befintliga stiftelseindelningen ligger fast
- sysselsättningsökningen under budgetåret 1985/86 blir drygt 2 %.
Särskilt de två första punkterna är, enligt stiftelsen, av grundläggande
betydelse för beräkningen av rörelseintäkter resp. - kostnader.
Driftbidrag. Behovet av driftbidrag för budgetåret 1985/86 beräknas till
121 % av lönekostnaderna för arbetshandikappade anställda. Bidragsbehovet utgår från ett beräknat rörelseunderskott om 2 570 milj. kr. enligt följande specifikation. Jämförelse görs med preliminärt utfall för budgetåret
1983/84 resp. budgeten för budgetåret 1984/85.
Budgetår
1983/84
(prel. utfallJ
Fakturering
Materialkostnader

1 700
850

(milj.

kr.)

1984/85
(budget)

1985/86

2 050
- 1 050

2 430
- 1 270

1 000
- 1 935
790
675

1 160
- 2 125
850
755

- 2 400(1)

- 2 570

--850
Förädlingsvårde
Lönekostnader för arbetshandikappade - 1 745
Lönekostnader för direkt anställda
735
övriga driftkostnader (netto)
600
Driftunderskott
Driftunderskott i procent av lönekostnader för arbetshandikappade

- 2 230

--128

%

124

%

121 %

111 Inkl. det särskilda Malmfältsuppdraget 1984-03-29.

Beräknat driftunderskott för budgetåret 1985/86 innebär en minskning av
bidragsbehovet med 7 procentenheter jämfört med preliminärt utfall för
budgetåret 1983/84 och med 3 procentenheter jämfört med budgeten för
budgetåret 1984/85. Detta motsvarar - räknat i oförändrad sysselsättningsvolym och prisnivå - en resultatförbättring med ca )()0 resp. 60milj.
kr.
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Beräknad fakturering om 2 430 milj. kr. budgetåret 1985/86 innebär en
ökning med 730 milj. kr. jämfört med preliminärt utfall för budgetåret
1983/84 och 380 milj. kr. jämfört med budgeten för budgetåret 1984/85.
Detta motsvarar en drygt 20-procentig ökning per år. Omkring hälften
utgör volymökning. l löpande priser beräknas materialkostnaderna öka
med 420 milj. kr. jämfört med preliminärt utfall för budgetåret 1983/84 och
med 220 milj. kr. jämfört med budgeten för budgetåret 1984/85. Förädlingsvärdet - dvs. skillnaden mellan fakturering och materialkostnader - beräknas uppgå till I 160milj. kr., vilket är 310milj. kr. mer än preliminärt
utfall för budgetåret 1983/84 och 160 milj. kr. mer än budgeten för budgetåret 1984/85. Detta motsvarar ca 17% ökning per år.
Lönekostnaderna för arbetshandikappade beräknas öka med 380milj.
kr. jämfört med preliminärt utfall för budgetåret 1983/84 och med 190milj.
kr. jämfört med budgeten för budgetåret 1984/85. Per år blir ökningen ca
10%. Av ökningen på 380 milj. kr. svarar sysselsättningsökningen för
90milj. kr. och lönehöjningar för resterande 290milj. kr. Ökningen på
190 milj. kr. kan på samma sätt delas upp i 45 resp. 145 milj. kr. Lönekostnadsökningarna på grund av ökad sysselsättning motsvarar drygt 2 % per
år. medan lönehöjningarna motsvarar 7,5-8% per år. Lönekostnader för
direkt anställda beräknas öka med 115 milj. kr. jämfört med preliminärt
utfall för budgetåret 1983/84 och med 60 milj. kr. jämfört med budgeten för
budgetåret 1984/85. Dessa ökningar är helt betingade av lönehöjningarna
och motsvarar ca 7 .5 % per år. Antalet anställda i denna kategori förutses
minska något trots volymökningar i produktion och sysselsättning av arbetshandikappade.
Ökningen av de övriga driftkostnaderna beräknas till 155 milj. kr. jämfört med preliminärt utfall för budgetåret 1983/84 och till 80 milj. kr. jämfört med budgeten för budgetåret 1984/85. Av dessa kostnader hänförs 60
resp. 30 milj. kr. till ökningarna av produktionsvolymen och antalet arbetshandikappade efter avdrag för positiva effekter av rationaliseringsåtgärder. Resterande 95 resp. 50 milj. kr. hänförs till prisstegringar. Driftkostnaderna (lönekostnader för direkt anställda och- övriga driftkostnader)
per arbetstimme beräknas till 52,3 kr. för budgetåret 1985/86 att jämföras
med 45, 7 kr. för budgetåret 1983/84 och 48 ,8 kr. för budgetåret 1984/85.
Uttryckt i procent av lönekostnader för de arbetshandikappade förutses
den hittillsvarande positiva utvecklingen av övriga driftkostnader fortsätta
för att budgetåret 1985/86 nå 76%. Budgetåret 1980/81 var motsvarande
relationstal 88 %.
Bidrag till fastighetsfonden. Samhällsföretag har i tidigare anslagsframställningar beräknat de kalkylmässiga avskrivningarna på fastighetsbeståndets återanskaffningsvärde i enlighet med de principer riksdagen antagit
inför företagsgruppens bildande.
Regeringen har dock beräknat avskrivningarna på fastigheternas anskaffningsvärde, vilket medfört att avsevärt mindre reinvesteringsmedel
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tilldelats företagsgruppen än vad som krävs för att bibehålla fastighetsbeståndet med nuvarande standard. Om avskrivningar fortsättningsvis beräknas på anskaffningsvärdena får detta, enligt stiftelsen. till följd att
andeli:n egna fastigheter måste minska till förmån för förhyrda lokaler,
vilket på sikt kommer att innebära avsevärt högre kostnader för företagsgruppen med åtföljande ökat bidragsbehov. Samhällsföretag hemställer
således att avskrivningarna bör beräknas på fastigheternas återanskaffningsvärde.
Kostnader och intäkter för ianspråktagna (egna och förhyrda) fastigheter
beräknas enligt följande:
Milj. kr.
Avskrivningar
övriga kostnader (externa hyror, räntor,
fastighetsskatt)
Intäkter

213.3
3,8

Summa

386,3

176,8

Om avskrivningsmedel ej tilldelas företagsgruppen baserat på återanskaffningsvärden föreslår stiftelsen att en maximal reduktion med 20 %
görs av ovan angivna 176,8 milj. kr., dvs. ett lägsta tilldelat belopp om
141,4 milj. kr. Minst denna nivå förutses erfordras för genomförande av de
struktureringsåtgärder som planeras.
Fastighetskostnaderna beräknas således till totalt 386 milj. kr. om avskrivningsmedlen baseras på återanskaffnings värden, och 351 milj. kr. om
reduktion görs. Enligt förslag i den särskilda rapporten beräknas även
dessa kostnader som bidrag i procent av lönekostnader för arbetshandikappade. Procentsatsen för fastighetskostnaderna blir då 20 resp. 17 %.
Investeringarna avses lånefinansieras med belopp motsvarande amorteringarna, som beräknas till 76 milj. kr.
Ägartillskott far särskilda inl'esteringar. För att Samhällsföretagsgruppens långsiktiga resultatmål skall kunna uppnås krävs betydande förändringar i företagsgruppens produktions- och marknadsstruktur, vilket i sin
tur ställer krav på omfattande investeringar. Detta behov kan inte tillgodoses med ordinarie investeringsmedcl, särskilt inte om avskrivningsmedlen ej baseras på fastigheternas återanskaffningsvärde. Ej heller kan under
sådana förhållanden önskvärda omdisponeringar av arbetstillfällen genomföras inom och mellan länen, eller erforderliga arbetsmiljöförbättringar.
Samhällsföretag har därför räknat med ett behov av ägartillskott med
75 milj. kr.
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Föredragandens överväganden

Samhällsföretag och därefter en arbetsgrupp inom regeringskansliet har
prövat möjligheterna att begränsa Samhällsföretagsgruppens bidragsbehov.
Mot bakgrund av de remissynpunkter som avgavs på arbetsgruppens
förslag (Ds A 1983: 6) Samhällsföretagsgruppens framtida organisation
m. m. uppdrog regeringen i maj 1984 åt Stiftelsen Samhällsföretag att själv
utreda möjligheterna att minska behovet av statligt bidrag fram t. o. m.
budgetåret 1988/89, utöver tidigare långtidsbedömningar. I uppdraget
framhölls att det främsta skälet till att arbetsgruppen inom regeringskansliet tillsattes var behovet av att överväga ytterligare möjligheter att kunna
minska företagsgruppens behov av bidrag, allt inom ramen för gällande
arbetsmarknadspolitiska och sociala mål. Med hänsyn till det statsfinansie\la läget kvarstår detta motiv.
Jag vill således framhålla att det faktum att arbetsgruppens organisationsförslag nu inte genomförs inte innebär att de sparmål som lades fast i
uppdraget till Samhällsföretag har övergivits. Jag vill särskilt peka på att
flera regionala stiftelser inför Samhällsföretags remissutlåtande uttalade
att det fanns goda möjligheter att uppnå sparmålet med oförändrad organisation.
Resultatet av Samhällsföretags genomförda utredning har redovisats i en
rapport Samhällsföretagsgruppen fram t. o. m. budgetåret 1988/89 som
överlämnats till regeringen samtidigt med stiftelsens anslagsframställning
för budgetåret 1985/86.
Samhällsföretag har i rapporten redovisat vilka åtgärder som kan vidtas
för att minska företagsgruppens bidragsbehov. En utgångspunkt har därvid
varit att företagsgruppens sociala och arbetsmarknadspolitiska måluppfyllelse inte skall förändras samt att den nuvarande företagsindelningen bibehålls.
I rapporten har stiftelsen dessutom hemställt om att regeringen föreslår
riksdagen att godkänna
- ett sysselsättningsmål för budgetåret 1988/89 om 33 milj. arbetstimmar,
- att bidraget till fastighetsfonden skall utgå beräknat i procent av lönekostnaderna,
- att Samhällsföretag ges en ekonomisk ram för verksamheten t. o. m.
budgetåret 1988/89 uttryckt i bidragsprocent samt ägartillskott med
75 milj. kr.lår fr. o. m. budgetåret 1985/86,
- att bidragsunderlaget förändras i vissa tekniska avseenden.
Den prioritering av insatser inom tre områden, liksom den rad av åtgärder som Samhällsföretag säger sig komma att vidta i besparingssyfte anser
jag vara ändamålsenliga och väl ägnade att skapa möjligheter till besparingar. Stiftelsens beräkningar innebär att man uppnår ca 107 % i bidragsbehov
budgetåret 1988/89 mot de 101 % som arbetsgruppen beräknat. Om man
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härtill lägger ett beräknat behov av ägartillskott för investeringar - 75 milj.
kr. per år - så uppfyller förslagen i rapporten enligt min mening inte de
sparmål som regeringen har lagt fast. Mot bakgrund härav och av de
uttalanden om ägartillskott som gjordes då organisationen ursprungligen
bes!Ots av riksdagen (prop. 1978179: 139, AU 29. rskr 293) kan jag inte
biträda stiftelsens nyss redovisade hemställan till regeringen. Stiftelsens
anslagsframställning för budgetåret 1985/86 kommer därför att behandlas
på sedvanligt sätt och några mer långsiktiga bindningar kan härutöver inte
ges.
Stiftelsen Samhällsföretag har i sin anslagsframställning hemställt om att
antalet bidragsberättigade arbetstimmar skall höjas från 30 milj. innevarande budgetår till 30,7 milj. budgetåret 1985/86. Till denna sysselsättningsvolym tillkommer 140000 arbetstimmar avseende särskilda sysselsättningsskapande åtgärder i Malmfälten i enlighet med regeringens beslut den 29
mars 1984. För min del är jag inte, med hänsyn till vad jag tidigare har
anfört om behovet av kostnadsbesparingar inom företagsgruppen. beredd
att nu förorda någon ökning av antalet bidragsberättigade arbetstimmar.
Det bör dock liksom hittills ankomma på regeringen att vid behov vidga
antalet bidragsberättigade arbetstimmar under budgetåret. Regeringen bör
inhämta riksdagens bemyndigande härtill.
Jag vill i sammanhanget också peka på önskvärdheten av att Samhällsföretagsgruppen i ökad utsträckning anställer sökande med arbetshandikapp vid rekrytering av personal till befattningar som omfattas av avtal
mellan SFO och berörda tjänstemannaorganisationer.
Samhällsföretag har i sin effektivitetsrapport redogjort för verksamheten
med s. k. inbyggda verkstäder. Hittillsvarande försök har enligt rapporten
varit alltför begränsade för att de skall kunna utgöra grund för en mer
generell slutsats om inbyggda verkstäder som ett komplement till företagsgruppens traditionella verksamhet. Försöksverksamheten kommer därför
att utvidgas under de närmaste åren. Samhällsföretag planerar dessutom
att utveckla samarbetet med olika företag genom att erbjuda sig att utföra
vissa arbetsuppgifter på entreprenad.
För egen del anser jag det positivt att företagsgruppen prövar olika sätt
att utveckla verksamheten med inbyggda verkstäder och entreprenader.
Detta bör bl. a. kunna leda till ökade möjligheter till utslussning av arbetshandikappade till den reguljära arbetsmarknaden och även medföra kostnadsbesparingar.
Omsorgskommitten (S 1977: 12) har i betänkandet (SOU 1981: 26) Omsorger om vissa handikappade bl. a. föreslagit att antalet platser vid Samhällsföretagsgruppens verkstäder kraftigt skall utökas och att dessa platser
bör komma de utvecklingsstörda till del.
Det finns, som jag nyss har nämnt, inte möjlighet att f. n. bygga ut
företagsgruppens verksamhet. För min del är jag inte heller - även om det
statsfinansiella läget skulle medge en utbyggnad - beredd att särskilt slå
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fast vilka handikappgrupper som skall ges förtur till dessa platser hos
Samhällsföretag. Det måste även fortsättningsvis ankomma på arbetsmarknadsverkct att anvisa arbetssökande till verkstäderna på samma sätt
som hittills.
Driftbidrag

För bidrag till driften av rörelsen (cxkl. fastighetsfonden) begär stiftelsen
121 % av den beräknade lönesumman (inkl. löncbikostnadcr) för de arbetshandikappade anställda eller 2 570 milj. kr.
Utvecklingen av Samhällsföretagsgruppens affärsmässiga verksamhet
har under den senaste tiden varit mycket positiv. D~tta sammantaget med
det allmänna behovet av kostnadsbesparingar på statsbudgeten medför
enligt min mening att bidragsprocenten bör kunna nedbringas till 120. Med
hänsyn till detta och mitt förslag om ett oförändrat antal bidragsberättigade
arbetstimmar för budgetåret 1985/86 som också leder till lägre kostnader
för inskolning m. m., bör 2 491 milj. kr. anvisas för detta ändamål.
Bidrag till fasti[fhl'lsfonden

Samhällsföretagsgruppens hela fastighetsbestånd. såväl egna som
hyrda. administreras av en till den centrala stiftelsen knuten fastighetsfond. Kostnaderna för fonden beräknas f. n. av stiftelsen uppgå till
386milj. kr. efter avräkning av intäkterna (3,8milj. kr.). varav för hyreskostnader 114 milj. kr.. kalkylmässiga avskrivningar på egna fastigheter
177 ,8 milj. kr. och räntor 99 milj. kr. Stiftelsen har som underlag vid beräkningen använt det beräknade återanskaffningsvärdet av fastighctsbeståndet.
Stiftelsen har hemställt att om företagsgruppen inte tilldelas avskrivningsmedel baserat på återanskaffningsvärdet så bör en reduktion om
högst 20% göras av avskrivningsmedlen. Detta medför att bidragsbehovet
uppgår till 351 milj. kr.
För min del anser jag dock att de kalkylmässiga avskrivningarna, i
enlighet med riksdagsbesluten under de senaste budgetåren. bör baseras
på fastigheternas anskaffningsvärde. Detta medför att behovet av avskrivningsmedel uppgår till lll.8milj. kr., dvs. ett belopp som är 30milj. kr.
lägre än vad stiftelsen efter reduktionen begärt. Jag föreslår därför att
321 milj. kr. tas upp för ändamålet under anslagsposten för budgetåret
1985/86.

Ägartillskott för investeringar
För att möjliggöra arbetsmiljöförbättrande åtgärder och anpassning av
arbetsplatser till de handikappade arbetstagarnas behov och för omdisponering av arbetsplatser inom och mellan länen m. m. behövs enligt stiftelsen ett ägartillskott om 75 milj. kr., efter extern upplåning.
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Med hänsyn till det statsfinansiella läget är det, enligt min mening,
endast möjligt att tillmötesgå stiftelsens begäran om investeringsmedel för
de åtgärder som syftar till arbetsplatsanpassning och arbetsmiljöförbättrande åtgärder. Jag föreslår därför att stiftelsen tilldelas ett ägartillskott för
investeringar om I 0 milj. kr. för budgetåret 1985/86.
Hemställan

Med hänvisning till vad jag har anfört hemställer jag att regeringen
föreslår riksdagen att
I. till driften av Samhällsföretagsgruppens verksamhet anslå medel
motsvarande 120% av lönesumman för arbetstagarna i skyddat
arbete <inkl. lönehikostnaderJ. upp till högst 30 milj. arbetstimmar,
.., medge att regeringen vid behov får besluta om utökat antal
bidragsberättigade arbetstimmar under budgetåret 1985/86,
3. till Bidrag till Stiftelsen Samhäll.~f{jretag för budgetåret 1985/86
anvisa ett förslagsanslag av 2822000000 kr.

C 6. Statsbidrag till offentligt skyddat arbete

Nytt anslag
1985/86

Förslag

300

ooo

000

Bakgrund

Riksdagen har den 17 december 1984 beslutat (prop. 1984/85: 45, AU 7,
rskr 100) att statsbidrag skall kunna utgå till kommuner och i vissa fall
andra offentliga myndigheter för anordnande av skyddat arbete. Till grund
för förslagen i propositionen låg en skrivelse från AMS där styrelsen hade
tagit upp vissa frågor som rör socialmedicinskt arbetshandikappade som
sysselsätts främst i kommunala beredskapsarbeten (s. k. Tl-arbeten). Styrelsen bedömde att anställningsformerna för denna grupp beredskapsarbetare behövde ses över.
I propositionen framhölls att det var nödvändigt att vidta särskilda
insatser för dem som f. n. arbetar i de s. k. Tl-arbetena. Insatserna måste
av naturliga skäl vara kopplade till kommunens sociala omsorger enligt
socialtjänstlagen. För de aktuella grupperna, som ofta består av grava
missbrukare. ansågs detta vara särskilt behövligt. Det är således naturligt
att kommunerna i egen regi har kommit att starta sysselsättning för dessa
kommuninnevånare. Beredskapsarbetets form bedömdes dock vara föga
relevant genom sitt kortsiktiga syfte.
I propositionen förordades därför en omläggning av statens stöd så att
kommunerna ges bättre möjligheter att planera sysselsättningen för de
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personer som under lång tid och i flera omgångar har varit sysselsatta med
beredskapsarbete i kommunal regi. Härigenom skapas även förutsättningar för ett bättre rehabiliteringsarbete. Därefter skall arbetsmarknadsverket
för dessa sökande strikt tillämpa regeln om att tid i beredskapsarbete inte
får överstiga sex månader. Till skillnad från vad som gäller inom Samhällsföretagsgruppen skall dock det skyddade arbetet hos offentliga arbetsgivare inte få avse industriell tillverkning.
Riksdagsbeslutet innebär vidare att ett statsbidrag skall utgå till skyddad
sysselsättning som anordnas för dessa grupper. Arbetstagarna kan därigenom påräkna mer varaktiga arbeten som inte måste omprövas varje halvår,
samtidigt som rehabiliteringsaspekten kan ges en klarare framtoning. Den
som har rehabiliterats bör så snart som möjligt kunna komma i fråga för en
anställning på den reguljära arbetsmarknaden. Med denna utformning
kommer det skyddade arbetet som anordnas hos dessa arbetsgivare, i
likhet med vad som gäller för skyddat arbete hos Samhällsföretagsgruppen, vara undantaget från tillämpningsområdet för
I § andra stycket fjärde punkten lagen (1982: 80) om anställningsskydd.
Eftersom dessa arbetstagare bör stå till förfogande för en anställning på
den öppna arbetsmarknaden bör de. i likhet med arbetstagare som har
beredskapsarbete eller arbete i u ngdomslag undantas från lagen I 1976: 600)
om offentlig anställning, vilket medförde en ändring av I kap. 6 § i den
lagen.
Ett villkor för statsbidraget skall vara att platser i skyddat arbete tillsätts
med sökande som arbetsförmedlingen har anvisat.
Statsbidraget. som skall utgå fr. o. m. budgetåret 1985/86, lämnas med
högst 75 % av lönekostnaderna inkl. Iönebikostnader, för arbetstagare som
har anvisats till den skyddade sysselsättningen.
Föredragandens överväganden

AMS har på underlag av en inventering som har genomförts av AMSkommitten bedömt att antalet personer som f. n. sysselsätts i kommunala
beredskapsarbeten för socialmedicinskt arbetshandikappade (Tl-arbeten)
är ca 5 000. Många har av och till varit sysselsatta i beredskapsarbeten i
flera år. Avbrott för återkommande vårdperioder har varit vanligt. Frånvarofrekvensen är hög, samtidigt som arbetsförmågan ofta är avsevärt
nedsatt främst på grund av missbruksproblemen.
Jag har mot denna bakgrund gjort bedömningen att resursramen för
offentligt skyddat arbete bör uttryckas som bidragsberättigade helårsplatser. För budgetåret 1985/86 beräknar jag att 3 800 platser kommer att
behövas. Vid en bidragsnivå på 75 % innebär detta ca 6milj. årsarbetstimmar, vilket torde motsvara ca 5000 sysselsatta personer. Det föreslagna
antalet årsarbetsplatser är beräknat utifrån ett bidrag som utgår med maximalt 75 % av lönekostnaden (inkl. lönebikostnader) för de anvisade. Det
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bör få ankomma på arbetsmarknadsverket att pröva ansökningar om statsbidrag, fastställa antal platser och överenskomma om bidragsnivå m. m.
Löne- och övriga anställningsvillkor för de anvisade till denna form av
skyddat arbete förutsätts komma att regleras genom avtal mellan berörda
parter.
Jag beräknar mcdelsbehovet för budgetåret 1985/86 till 300 milj. kr.
Dessa medel har jag, som jag tidigare nämnt, avräknat anslaget B 5. Sysselsättningsskapande åtgärder och fört över till detta anslag.

Hemställan
Med hänvisning till vad jag har anfört hemställer jag att regeringen
föreslår riksdagen att
I. godkänna vad jag nu har anfört om offentligt skyddat arbete,
2. till Statsbidrag till offentligt skyddat arbete för budgetåret
1985/86 anvisa ett reservationsanslag av 300 000 000 kr.
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D. INVANDRING M. M.
D I. Statens invandrarverk
1983/84
1984/85
1985/86

Utgift
Anslag
Förslag

54 97H 000
59 567 000(1!
59 328 000

(ll Varav 2 510 000 kr. enligt prop. 1984/85:25 biL 6.
SfU 8 rskr 50.

Statens invandrarverk (SIV) är central förvaltningsmyndighet för invandrar- och medborgarskapsfrågor i den mån de inte ankommer på en
annan myndighet. Verket utövar bl. a. ledningen av utlänningskontrollen
enligt 2 ~ utlänningslagcn samt som central utlänningsmyndighet den kontroll som regleras i medborgarskapslagstiftningen eller annan författning.
Fr. o. m. den 1 januari 1985 har verket också huvudansvaret för överföring
och mottagning av flyktingar och för mottagning av asylsökande. Verket
skall vidare fortlöpande bevaka behovet av samt föreslå och samordna
åtgärder till förmån för invandrare och språkliga minoriteter.
Invandrarverket leds av en styrelse. Chef för verket är en generaldirektör, som även är styrelsens ordförande. Inom verket finns fem byråer.
Dessa är tillståndsbyrån. medborgarskapsbyrån, samordningsbyrån. informationsbyrån och administrativa byrån. Dessutom finns en registerenhet.
1984/85

290 (l I
Personal
Anslag
Förvaltningskostnader 50 810 000
!därav lönekostnader) (39 870 0001
4 047 000
Lokalkostnader

Engångsanvisning
Engångsanvisning
Engångsanvisning
Engångsanvisning
Engångsanvisning

54 857
400
2 230
000
080

000
000(21
000(31
000(4)
000151

Beräknad ändring

1985/86

lnvandrarverkct

Föredraganden

+ 3
+ 5 233 000
i+ 2 993 0001
128 000
+
+ 5 361 000 t6J

+ 3

+ 3 943 000
(+ 3 175 0001
128 000
+
+ 4 071 000

400 000 1.7 I
59 567 000

(lJ Fem tjänster enligt prop. 1984/85: 25 bil. 6.
(21 Medel för en temporär förstärkning av personalen vid verkets

tillståndsbyrå.
(3) Medel för utvecklingsarbetet med ett nytt ADB-system för
utlänningsärenden.
(41 Medel för en temporär förstärkning av resurserna för handläggning
av tillståndsärenden enl. prop. 1984/85: 25 bil. 6.
151 Medel för utvecklingsarbetet med ett datorbaserat system för
administration av flyktingverksamhcten enl. prop. 1984/85: 25 bil. 6.
(6) Därav utgör 627000 kr. uppräkning till helårskostnad av medel för
tjänster som erhål li t.s under budgetåret 1984/85.
(71 Medel för efterstudie av utvecklingsarbetet med ett nytt ADBsystem för utlänningsärenden.
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SH'
f. Huvudförslag + 1860000 kr.
2. Pris- och löneomräkning + 3 009000 kr.
Verket yrkar undantag från kravet på tillämpningen av det s. k. huvudförslaget och pekar på att den under de senaste åren bedrivna översynen
och utvecklingen av riktlinjerna för invandrings- och invandrarpolitiken
kommer att medföra att verkets ansvarsområde under de närmaste åren
väsentligen kommer att utvidgas i och med att verket tillförs huvudansvaret för mottagningen av flyktingar och asylsökande. Verket anser att denna
nya arbetsuppgift samt det sedan flera år högt prioriterade arbetet med att
ytterligare förkorta handläggningstiderna i tillståndsärenden inte gör det
möjligt att genomföra några besparingar i verksamheten de närmaste åren.
Vidare yrkar verket att de tillfälliga medel som tilldelats verket för
avarbetning av icke avgjorda tillståndsärenden omvandlas till ordinarie
tjänster (+400000kr). Verket begär en höjning av medlen för expenser
som en följd av att verket har tillförts nya tjänster under budgetåret 1984/85
samt medel för inköp av säkerhetsskåp ( + 425 000 kr). Därutöver begär
verket ytterligare medel för driftskostnaderna för verkets datasystem för
utlänningsärenden samt medel för en efterstudie av utvecklingsarbetet
med detta system (+900000kr).

Föredragandens överväganden

Fr. o. m. den 1 januari 1985 svarar SIV för överföring och mottagande av
flyktingar och asylsökande. Verket har tillförts medel motsvarande 13
tjänster på central nivå till följd av de nya arbetsuppgifterna (prop.
1983/84: 124, Sfi.J 27. rskr 295). En ytterligare förstärkning motsvarande
två tjänster för verkets centrala uppgifter för ledning och drift av utredningsförläggningar för asylsökande tillförs verket fr. o. m. den I januari
1985 på tilläggsbudget I för innevarande budgetår (prop. 1984/85: 25 bil. 6,
Sf1J 8. rskr 50). Vidare får verket - också på tilläggsbudget I - fr. o. m.
den I januari 1985 ett resurstillskott motsvarande tre tjänster till följd av
riksdagens beslut med anledning av prop. 1983/84: 144 om invandrings- och
flyktingpolitiken (Sfi.J 30, rskr410). Totalt får verket således under innevarande budgetår en resursförstärkning med medel motsvarande 18 tjänster
för tillkommande arbetsuppgifter.
Jag är medveten om att verkets nya uppgifter vad gäller flyktingmottagningen initialt ställer mycket stora krav på verket och att det därför kan
vara svårt att genomföra besparingar inom den närmaste tiden. Som jag
nyss har nämnt har verket fått ett resurstillskott för dess nya arbetsuppgifter. Verket har också möjligheter att delvis anpassa ambitionsnivån för det
fortlöpande bevakningsarbete som utförs inom samordnings- och informationsbyråerna till behovet av andra insatser. Därför bör i princip samma
bcsparingskrav gälla för SIV som för andra myndigheter. Samtidigt bör
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givetvis inte besparingar genomföras på verkets myndighetsanslag som
kan leda till direkta kostnadsökningar på andra anslag i statsbudgeten.
Långa handläggningstidcr i utlänningsärenden har under flera år varit ett
stort problem. För utlänningar som har sökt asyl i Sverige och väntar på
beslut har långa handläggningstider ofta inneburit svåra påfrestningar. Det
gäller särskilt för familjer med barn. Långa handläggningstider medför
även betydande kostnader för staten för bl. a. uppehälle och bostad åt de
asylsökande. Mot denna bakgrund har stora ansträngningar gjorts för att
förkorta handläggningstiderna. Inom invandrarverket har en rad rationaliseringsåtgärder vidtagits. Under de senaste fyra budgetåren har SIV vidare
beviljats en temporär förstärkning med medel motsvarande tre årsarbetskrafter för handläggning av tillståndsärenden.
De ansträngningar som gjorts för att förkorta handläggningstiderna har
lett till påtagliga resultat. Under år 1983 var den genomsnittliga handläggningstiden vid SIV i avlägsnandeärenden ca 2.5 månader, vilket kan jämföras med ca 4 månader år 1981 och drygt 3 månader år 1982. För de
ärenden som avgjordes under det första halvåret 1~84 hade den genomsnittliga handläggningstiden vid SIV minskat ytterligare något. Fortfarande tog dock många ärenden alltför lång tid att handlägga och arbetet med
att förkorta tiderna i dessa ärenden måste fortgå.
Jag har i prop. 1983/84: 144 om invandrings- och flyktingpolitiken redovisat vissa åtgärder som, vid en ärendetillströmning av ungefär samma
storleksordning som under åren före år 1984, borde leda till att de totala
handläggningstiderna i utlänningsärenden kan minska. Det är främst polisens utredningar som bör kunna genomföras snabbare och bättre genom
att det vid de fasta utredningsförläggningar för asylsökande som tas i drift
fr. o. m. den 1 januari 1985 kommer att finnas poliser som är specialiserade
på utredningar i asylärenden. Enjämnare kvalitet på polisens utredningar
genom denna specialisering bör också kunna bidra till att handläggningstiderna vid invandrarverket påverkas i positiv riktning.
Som jag inledningsvis har nämnt har antalet utlänningar som sökt asyl i
Sverige ökat väsentligt under år 1984, särskilt under juli, augusti och
september. I syfte att förhindra att denna ökning av antalet asylsökande
leder till att också balanserna av utlänningsärenden och handläggningstidema vid SIV ökar på motsvarande sätt har verket på tilläggsbudget I
beviljats en tillfällig förstärkning med I milj. kr. under innevarande budgetår för handläggning av tillståndsärenden (prop. 1984/85: 25 bil. 6, SfU 8,
rskr 50).
Ökningen av antalet asylsökande under år 1984 kan innebära att antalet
ärenden också under det närmaste året kan komma att överstiga vad som
har varit normalt tidigare under 1980-talet. Det finns därmed en risk för att
handläggningstidema åter skulle kunna öka under nästa budgetår trots de
rationaliseringar och andra åtgärder som har vidtagits för att pressa ned
tiderna. Mot denna bakgrund och med hänsyn till den ökning av statens
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kostnader för de tillståndssökandes uppehälle som skulle bli följden av
längre handläggningstider har jag vid medelsberäkningen inte tillämpat
huvudförslaget på de delar av verket som har befattning med tillståndsärenden. Jag föreslår vidare att den temporära förstärkning med tre tjiinster som SIV har disponerat under de fyra senaste budgetåren för avarbetning av tillståndsärenden permanentas. Verket tillförs därigenom permanent ytterligare tre tjänster. Härmed skapas ytterligare förutsättningar för
att handläggningstiderna i tillståndsärenden skall kunna bibehållas på en
låg nivå.
I detta sammanhang bör framhållas att utrikesministern tidigare denna
dag har föreslagit att sammanlagt 2,6 milj. kr. anslås för att. bl. a. genom
medverkan från invandrarverket. stärka utrikesförvaltningens resurser för
handläggningen av utlänningsärcnden vid utlandsmyndighcterna.
Som jag nyss nämnt är ett av syftena med det nya systemet med utredningsförläggningar för asylsökande att effektivisera utredningsförfarandet
och begränsa handläggningstiderna. Även andra åtgärder har nyligen vidtagits i samma syfte. Det är enligt min mening viktigt att följa upp dessa
åtgärder för att se om de har fått beräknade effekter. Det är också viktigt
att varje ytterligare möjlighet att effektivisera handläggningen noga prövas. Med hänsyn till de ändrade förutsättningar för verkets arbete som
bl. a. de särskilda utredningsförläggningarna för asylsökande kan innebära
kan det t. ex. vara befogat att SIV närmare ser över den interna administrationen och organisationen av tillståndsprövningen. Jag har för avsikt att
under innevarande budgetår begära en samlad redovisning av verket av de
rationaliseringar som har genomförts och deras effekter samt de ytterligare
åtgärder som kan vidtas.
För ökade driftskostnader för verkets nya datasystem. som tas i drift
under våren 1985. har jag beräknat 250000 kr. med hänsyn till kostnadsutvecklingen på datortjänster jämfört med kalkylerade kostnader. För en
efterstudie av verkets utvecklingsarbete med ett nytt datasystem för utlänningsärenden beviljas en engångsanvisning på 400000 kr. För inköp av
säkerhetsskåp har inte beräknats några särskilda medel utan en finansiering får ske inom ramen för givna resurser. Verkets ökade behov av
expensmedcl till följd av nya tjänster har beaktats vid medelsberäkningen.
Med hänvisning i övrigt till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet under anslaget till 59 328 000 kr. Jag har därvid räknat med att
luftfartsverkets andel av kostnaderna för driften av den för de båda verken
gemensamma telefonväxeln skall tillföras anslaget.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Statens invandrarverk för budgetåret 1985/86 anvisa ett förslagsanslag av 59 328 000 kr.

11

Riksdagen 1984185. 1 sam/. Nr 100. Bilaga 12

Prop. 1984/85: 100

Bilaga 12

Arbetsmarknadsdepartementet 162

D 2. Åtgärder för flyktingar
1983.184
Ul84/85
1985/HG

Utgift
Anslag
Förslag

271 t:i51 000 il I
185 750 000(11
2 000 000

111 Häri ingar medel för förvaltningskostnader som fr. o. m. budgetaret
1985/86 beraknas över anslaget B 1. Arbetsmarknadsverkets
förvaltningskostnader.

Från anslaget betalas under innevarande budgetår AMS kostnader för
överföring och omhändertagande av flyktingar. Vidare bekostas från anslaget AMS kostnader för inkvartering av utlänningar som söker asyl i
direkt anslutning till inresan i Sverige.
Den 1 januari 1985 överförs det statliga ansvaret för överföring av
flyktingar från AMS till SIV. SIV övertar då ansvaret för de permanenta
flyktingförläggningarna i Alvesta, Moheda och Hallstahammar medan övriga förläggningar skall avvecklas. Flyktingverksamheten finansieras efter
reformen i huvudsak från anslaget DS. Överföring och mottagning av
flyktingar m. m. och anslaget D6. Ersättning till kommunerna för åtgärder
för flyktingar m. m.
AMS skall enligt riksdagens beslut med anledning av prop. 1983/84: 124
om mottagande av flyktingar och asylsökande svara för en successiv
avveckling av de förläggningar för flyktingar och asylsökande som inte tas
över av SIV. Denna avveckling beräknades i den nämnda propositionen
kunna genomföras under första halvåret 1985.
Som jag tidigare har nämnt har antalet asylsökande som omhändertagits
av AMS ökat väsentligt under år 1984. Den 1 december var drygt 3 000
utlänningar som sökt asyl i Sverige inkvarterade i AMS förläggningar.
Huvuddelen av asylansökningarna prövas f. n. hos SIV. I flera fall är
polisens utredning i asylärendet ännu inte slutförd. I de fall SIV beslutar
att utlänningen skall avvisas eller utvisas är det relativt vanligt att beslutet
överklagas hos regeringen. Den sammanlagda tiden för SIV: s och regeringens prövning i sådana ärenden är ofta mer än sex månader. Det innebär
att en del av de asylsökande som f. n. är inkvarterade på AMS förläggningar inte kommer att ha fått sina ansökningar slutligt prövade före den 1 juli
1985. En total avveckling av AMS förläggningsverksamhet före denna
tidpunkt är därför inte möjlig och AMS måste övergångsvis beviljas vissa
medel för förläggningsverksamheten även under budgetåret 1985/86. Jag
beräknar medelsbehovet till 2 milj. kr.
Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen
föreslår riksdagen
att till Åtgärder för flyktingar för budgetåret 1985/86 anvisa ett
förslagsanslag av 2 000 000 kr.

Prop. 1984/85: 100

Bilaga 12

Arbetsmarknadsdepartementet 163

D 3. Åtgärder för invandrare
1983/84

1984/85
1985/86

Utgift
Anslag
Förslag

15 952 000

16 280 000
lfi 807 000

Frän anslaget utgår bidrag till den stiftelse som ger ut lnvandrartidningen. Vidare bekostas från anslaget sådana åtgärder i övrigt för invandrare
och språkliga minoriteter. för vilka medel inte står till förfogande i annan
ordning. Stiftelsen lnvandrartidningen och statens invandrarverk har inkommit med framställningar om anslag för dessa ändamiil under budgetåret 1985/86.
1984/85

Bcrci.knad ändring Hl8.'i/86
lnvandrarverkct 111

Bidrag till stiftelsen
Inv<mdrartidningen
2. Bi drag t i 11 im:<mdraroch minoritetsorganisationers verksamhet
3. Bidrag till avgränsade proj ckt mm
4. lnformationsverksamhet

Föredraganden

1.

ill

:rn4 ooo

4 346 000

+

4 480 000

... 2 020 000

3 854 000
3 GOO 000
16 280 000

+ 1 192 000

+

200 000
:i 806 000

+ 169 000
135 000

+
~

115 000

+ 108 000
+ 527 000

Anslagsposten l beräknad m: stiftelsen Invandrartidningen

Stijidsen /111·a11drartid11i11K01
Pris- och löneomräkning 394 000 kr.
lnvandrartidningen ges normalt ut veckovis på sex språk. nämligen
finska. serbokroatiska. grekiska. polska. spanska och lätt svenska. Under
hudgetftret 1983/84 har tidningen givits ut försöksvis också på engelska.
Veckoeditionerna utkommer med drygt 40 nummer per år. Prenumerationsavgiften är fr. o. m. den I januari 1985 f. n. 40-50 kr. per helår beroende på språk. Tidningens upplaga uppgår till ca 50000 exemplar. varav
knappt hälften avser den svenska editionen.
lnvandrartidningen ges också ut i en månadsversion med fem separata
editioner på tyska. italienska. franska. turkiska: och arabiska.
Årligen utges vid några tillfällen specialnummer i samverkan med någon
eller några centrala myndigheter. som därvid själva svarar för de merkostnader som uppstår vid utgivningen. Specialnumren distribueras till i princip samtliga hushåll vars huvudman är utländsk medborgare (med undantag för danska. isländska och norska medborgare). Under budgetåret
1983/84 utgavs sådana specialnummer vid fyra tillfällen.
I sin bidragsansökan pekar stiftelsen på att invandrarpolitiska kommitten (IPOK> i sitt slutbetänkande <SOU 1984: 58) Invandrar- och minoritetspolitiken har föreslagit att en särskild utredning görs om Invandrartidningens framtida utgivning men att tidningens nuvarande verksamhet bör fort-
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gft i oförändrad omfattning i avvaktan pft utredningen. Enligt stiftelsens
uppfattning hör emdkrtid vissa förändringar göras redan under budgetåret
1985/86. Stiftelsen anser att en omliiggning av den arabiska upplagan från
manadsutgivning till veckoutgivning är angelägen mot bakgrund av den
ökade invandringen från arabiskspråkiga områden ( + 100000 kr.). Stiftel'>en begär också projektmedel för att kunna vidmakthålla samarbetet med
utbildningsradion i projektet "U RilT i samverkan" vilket syftar till att
pröva samverkan mellan olika medier för att förbättra effekten av svenskundervisning och samhällsorientering för invandrare ( + 175 000 kr.). Dessutom begär stiftelsen att medel beviljas för marknadsföring av tidningen i
flyktingkommuner och - i samband med att reformen rörande svenskundervisningen för invandrare genomförs - bland utbildningsanordnare ( +
100000 kr.L
Stiftelsen föreslår vidare att den försöksvis bedrivna utgivningen av den
engelska veckoeditionen permanentas.
Slutligen föreslfts att särskilda medel reserveras i statsbudgeten som
beredskap för snabba informationsinsatser i samband med oplanerade
invandringssituationer.
Remissyttrande
Stiftelsen lnvandrartidningens bidragsansökan har remitterats till statens invandrarverk.
I sitt yttrande erinrar invandrarverket om att IPOK i sitt betänkande
(SOU 1984: 58) Invandrar- och minoritetspolitiken föreslår att stiftelsen
Invandrartidningens verksamhet bör bli föremål för en särskild översyn.
Invandrarverket vill understryka att stiftelsens verksamhet utgör en viktig
del i samhällets stöd för att skapa en jämlik informationssituation för
invandrargrupperna varför stiftelsen i avvaktan på nämnda översyn bör
ges resurser att bedriva sin verksamhet i nuvarande omfattning och med
möjlighet att bedriva försöksverksamhet som kan ge nya erfarenheter i
informationsarbetet.
Verket konstaterar att det är angeläget att tidningen på ett flexibelt sätt,
inom givna resurser, satsar på nya grupper eller grupper utan andra informationskanaler.
Verket anser vidare att stiftelsen bör kunna tona ner eller avstå frän egen
verksamhet när en språkgrupp antingen skapat egna informationskanaler
eller får ett bra informationsutbud via TV /radio eller på annat sätt.
Verket instämmer i stiftelsens bedömning att marknadsekonomiska krav
inte kan ställas på tidningens verksamhet utan att tidningen bör ses som ett
instrument för att underlätta invandrares anpassning i Sverige.

Prop. 1984/85: 100

Bilaga 12

Arbetsmarknadsdepartementet 165

SI\/
För de skilda anslagsposterna under anslaget föreslår invandrarverket
följande förändringar.
Bidra!{ till invandrar- och minoritetsorgani.rntioner.1· verksamhet. I fråga
om anslagsbehovet för budgetåret 1985/86 konstaterar verket att invandrarorganisationernas verksamhet de senaste åren har präglats av stora
ekonomiska problem. Nuvarande bidragssystem kompenserar inte invandrarnas riksorganisationer för vare sig verksamhets- eller kostnadsökningar. Dessutom är utrymmet för att ge nya riksförbund verksamhctsbidrag
utan att detta sker på bekostnad av de redan bidragsberättigade mycket
begränsat. Verket anser att ett olyckligt konkurrensförhållande har skapats mellan de större och etablerade riksförbunden och de små och nya
organisationerna. Verket hänvisar till att IPOK i sitt slutbetänkande <SOU
1984: 58) Invandrar- och minoritetspolitiken - har föreslagit ett nytt bidragssystem för invandrar- och minoritetsorganisationers verksamhet. I
avvaktan på ställningstagandet till kommittens förslag yrkar verket en
höjning av anslagsposten till 6500000 kr.(+ 2020000 kr.)
Bidrag till m·gränsade projekt. För budgetåret 1984/85 förfogar invandrarverket över 3,7 milj. kr. för avgränsade projekt som vänder sig till
invandrare eller syftar till ökad förståelse och kontakt mellan invandrare
och svenskar. Verket prioriterar verksamhet bland flyktingar, invandrarkvinnor. invandrarbarn och -ungdomar samt invandrarkunskapsprojekt.
Bidragen ges främst till metodutvecklingsprojekt inom de prioriterade
områdena. Verket beviljar också bidrag till nyare invandrargrupper för
organisations- och informationsstöd under en etableringsperiod.
Verket har också - inför genomförandet av en ny organisation för
mottagning av flyktingar och asylsökande - initierat projekt i flyktingarnas egna organisationer, svenska frivilligorganisationer och kommuner.
Verket yrkar att anslagsposten räknas upp med fem procent samt att en
miljon kronor tillförs anslagsposten för bidrag till frivilligorganisationernas
arbete i samband med flyktingmottagning ( + I 192000 kr.).
/nformationsverksamhet. Från denna anslagspost bekostas verkets arbete dels med grundläggande samhällsinformation till nya invandrare dels
påverkans- och samordningsarbete för att öka majoritetsbefolkningens
kunskaper om invandring och invandrare. Verket pekar på att anslagsposten har varit oförändrad sedan budgetåret 1980/81. Dess reella värde har
därför minskat med drygt en fjärdedel. För att det skall vara möjligt att
bibehålla informationsverksamheten under budgetåret 1985/86 på samma
nivå som under innevarande budgetår yrkar verket att anslaget beräknas
till 3 .8 milj. kr. <+ 200 000 kr.).
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Föredragandens överväganden

IPOK har i sitt slutbetänkande (SOU 1984: 58) Invandrar- och minoritetspolitiken behandlat bl. a. frågan om samhällsinformationen till invandrare. Kommitten har föreslagit att frågan om den framtida utgivningen av
en periodisk skrift på lätt svenska och invandrarspråk bör utredas i särskild ordning. Jag delar IPOK: s uppfattning och har efter regeringens
bemyndigande tillkallat en särskild utredare för att göra en utredning om
stiftelsen Invandrartidningens uppgifter inom ramen för samhällsinformationen till invandrare. I avvaktan på resultaten av denna utredning är jag
inte beredd att nu föreslå några förändringar avseende lnvandrartidningen.
Anslaget har beräknats efter samma grunder som statliga myndigheters
anslag. Jag föreslår därför att anslagsposten räknas upp med 169000 kr.
I sitt slutbetänkande har IPOK bl. a. också lagt fram förslag i fråga om
den framtida utformningen av stödet till invandrar- och minoritetsorganisationer. Denna fråga kommer att behandlas i den proposition om invandrarpolitiken som jag kommer att föreslå att regeringen förelägger riksdagen
senare under våren 1985. Jag har räknat upp an slagsposten efter samma
grunder som övriga statsbidrag till föreningslivet och föreslår att anslagsposten höjs med 135 000 kr.
För bidragsgivningen till avgränsade projekt, som förutsätts ha i huvudsak samma inriktning som under innevarande budgetår, föreslår jag en
höjning med 115 000 kr.
Vad gäller anslagsposten Informationsverksamhet föreslår jag en höjning med 108 000 kr.
Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen
föreslår riksdagen
att till Åtgärder för invandrare för budgetåret 1985/86 anvisa ett
rescrvationsanslag av \6807000kr.
D 4. Översättningsservice
1983/84
1984/85
1985/86

Utgift
Anslag
Förslag

500 000
500 000
400 000

Från anslaget bestrids de kostnader för statens invandrarverks språksektions verksamhet som inte täcks av intäkter.
1984/85

Beräknad ändring 1985/86
Invandrarverket

Utgifter
Intäkter

5 350 000
4 850 000
500 000

Föredraganden
5 250 000
4 850 000
400 000
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SIV

Språksektionen har till uppgift att utföra översättnings- och granskningsuppdrag för i första hand den offentliga sektorn och olika organisationer.
De externa uppdragen utgör 2/3 av verksamheten varav statliga myndigheter svarar för ungefär 80 % av intäkterna. Översättning av handlingar i
tillståndsiirenden svarar för 60 % av intäkterna inom verket. Utöver översättnings- och granskningsuppdragen utför sektionen också terminologiskt
utvecklingsarbete och annat utredningsarbete.
Översättningsverksamheten finansieras med avgifter enligt fastställd
taxa medan den del av verksamheten som inte kan avgiftsbeläggas, finansieras via anslaget för översättningsservice.

Föredragandens överväganden
Den av mig tillsatta arbetsgruppen för beredning av tolk- och översättarfrågor har haft till uppgift att bereda de förslag rörande frågan om den
framtida utformningen av tolk- och översättarverksamheten som framlagts
dels i departementspromemorian (Ds U 1982: 10) Reformerad tolkutbildning, dels i promemorian (Ds H 1982: 2) Att godkänna tolkar och auktorisera översättare - en utvärdering. dels i statskontorets rapport ()982: 19)
Översättningsverksamheten i statsförvaltningen. Arbetsgruppen har redovisat sina förslag i departementspromemorian <Ds A 1984: 11) Tolk- och
översättarservice i utveckling. Chefen för utbildningsdepartementet har
tidigare denna dag anmält sin avsikt att lägga fram en särskild proposition i
ämnet under innevarande riksmöte.
Statsrådet Göransson har tidigare denna dag redovisat att Svenska
språknämnden på regeringens uppdrag har utrett frågan om formerna för
en samordning av terminologiskt utvecklingsarbete på främmande språk.
Sådant utvecklingsarbete bedrivs bl. a. vid SIV: s språksektion. Språknämndens utredning har avsett sådan terminologi som invandrare i Sverige
behöver känna till. Svenska språknämnden har förklarat sig villig att
ansvara för att en samordning av terminologiskt utvecklingsarbete på detta
område kommer till stånd och sker i enlighet med de riktlinjer som nämnden har redovisat. Statsrådet Göransson har anslutit sig till språknämndens förslag och har föreslagit att medel för detta arbete skall anvisas
under Svenska språknämndens anslag. Jag bedömer att invandrarverkets
språksektion genom språknämndens arbete kommer att avlastas vissa av
de arbetsuppgifter som i dag inte kan finansieras genom avgifter. Jag
förordar därför att IOOOOOkr. av anslaget D4. Översättningsservice förs
över till åttonde huvudtitelns anslag G 12. Bidrag till svenska språknämnden.
I övrigt bör verksamheten vid språksektionen - i avvaktan på att frågan
om den framtida utformningen av tolk- och översättarservicen i landet
Rättelse: S. 167, rad 4 nedifrån Står: G 16
Rättat till: G 12
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bereds ytterligare - bedrivas i oförändrad omfattning unda budgetåret
1985/86.
Med hänvisning till sammanställningen hemstiillcr jag att regeringen
föreslår riksdagen
att till ÖvnsättninRsserl'icc för budgetåret 1985/86 anvisa ett förslagsanslag av 400000 kr.

D 5. Överföring och mottagning av flyktingar m. m.
1984/85
1985/86

Anslag
Förslag

32 250 000 1.11
59 200 000

111 Varav 8000000 kr. enligt prop. 1984/85:25 bil. 6. SfU 8. rskr

50.

Från anslaget finansieras fr. o. m. den I januari 1985 organiserad överföring till Sverige av flyktingar, anordnande och drift av mottagningsförläggningar för flyktingar och utredningsförläggningar för asylsökande samt
verksamhet i direkt anslutning till sådana förläggningar. Från anslaget
bekostas vidare bidrag enligt förordningen (1984: 890) om bidrag till flyktingars resa från Sverige för bosättning i annat land samt försöks verksamhet med bidrag till kostnader för resa till Sverige för nära anhöriga till
flyktingar.
Invandrarverket kommer fr. o. m. den I januari 1985 att driva mottagningsförläggningar för flyktingar i Alvesta. Moheda och Hallstahammar
med totalt ca 400 platser samt fasta utredningsförläggningar för asylsökande i Flen och Märsta med totalt 300 platser. Vid behov får verket också
anordna och driva tillfälliga förläggningar för flyktingar och asylsökande
samt svara för annan tillfällig inkvartering av asylsökande i anslutning till
inreseorterna.
I den mån det erfordras extraordinära statliga insatser utöver invandrarverkets verksamhet vid en onormalt stor flyktinginvandring får de också
bestridas från detta anslag.
SIV

För budgetåret 1985/86 utgårverket från ett flyktingmottagande av 5 000
personer. Det är enligt verket inte möjligt att göra en säker bedömning av
kostnaderna för mottagningen mot bakgrund av att det sker en omstrukturering av förläggningsverksamheten fr. o. m. den 1 januari 1985. Verket
utgår från de beräkningar som gjordes i prop. 1983/84: 124 om mottagandet
av flyktingar och asylsökande och yrkar 48,5 milj. kr. (mottagning på
förläggningar 40 milj. kr., överföring av kvotflyktingar 5,5 milj. kr., bidrag
till frivillig repatriering, 2,0 milj. kr. och anhörigresor 1,0 milj. kr.).
Som ett komplement till sin anslagsframställning har verket i en skrivelse den 6 september 1984 lämnat förslag till dimensionering av utredningsförläggningar för asylsökande.
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I•öredragandens överväganden
Jag föreslår att insatserna vad avser organiserad överföring av flyktingar
till Sverige blir av samma omfattning som under senare år. Det innebär att
beräkningsgrunden för den organiserade överföringen av flyktingar till
Sverige under nästa budgetår bör vara ca I 250 personer. Jag beräknar
kostnaderna för överföringen av dessa flyktingar till 5,5 milj. kr. under
budgetåret 1985/86.
För verksamheten vid mottagningsförläggningar för flyktingar och
utredningsförläggningar för asylsökande beräknas ett medelsbehov om 50
milj. kr. Jag har därvid utgått från att den minskning av förläggningskapaciteten för organiserat överförda flyktingar från 400 till 200 platser som enligt
riksdagens beslut skall vara genomförd den 1 juli 1987 kan påbörjas under
budgetåret. Jag räknar vidare med att det under budgetåret kan komma att
behövas fler platser för asylsökande än de 300 som finns vid de fasta
förläggningarna i Flen och Märsta. Om det bedöms lämpligt med hänsyn
till bl. a. tillgången på polisresurser för asylutredningar bör den kapacitet
som frigörs vid flyktingförläggningarna vid behov tas i anspråk för inkvartering av asylsökande. I denna fråga bör SIV samråda med rikspolisstyrelsen.
För bidrag till flyktingars resa från Sverige för bosättning i annat land
beräknar jag 2,2 milj. kr. Bidragsreglerna ändras den 1 januari 1985 så att
det bidrag som kan utgå utöver själva resekostnaden höjs till I 000 kr. per
flykting. Detta bidrag är avsett för kostnader för uppehälle under resan och
de första dygnen i det nya bosättningslandet samt för bagagetransport och
annat som har samband med resan. Tidigare utgick högst 500 kr. för
bagage och högst 35 kr. per resdag i bidrag till uppehälle.
För försöksverksamheten med bidrag till resa till Sverige för nära anhöriga till flyktingar beräknar jag 1,5 milj. kr. under budgetåret 1985/86.
Fr. o. m. den I januari 1985 är villkoren för att kunna få bidrag reglerade i
en särskild förordning. Bidrag kan liksom hittills lämnas till resan till
Sverige för make eller maka eller ogifta barn under 20 år till flykting som
avses i 3 § utlänningslagen. Vidare kan bidrag fr. o. m. den 1 januari 1985
lämnas till resan hit för föräldrar eller syskon till en flykting som är
minderårigt barn, om det med hänsyn till barnets behov föreligger särskilda skäl för att de anhöriga kommer till Sverige. Ett sådant särskilt skäl
skulle t. ex. kunna vara att barnet inte har någon annan nära anhörig i
Sverige.
Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen
föreslår riksdagen
att till Överföring och mottagning avflyktinRar m. m. för budgetåret
1985/86 anvisa ett förslagsanslag av 59 200 000 kr.
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V 6. Ersättning till kommunerna för åtgärder för flyktingar m. m.
1984/85
1985/86

Anslag
Förslag

202 000 000
443 000 000

Från anslaget finansieras fr. o. m. den 1 januari 1985 ersättning enligt
förordningen ( 1984: 683, ändrad 1984: 820> om statlig ersättning för mottagande av flyktingar och vissa andra utlänningar. Ersättning för ekonomiskt
bistånd m. m. enligt 5-9 *§ utbetalas av länsstyrelserna kalenderårs vis i
efterskott. Ersättning lämnas för ekonomiskt bistånd till den som väntar på
beslut i fråga om uppehållstillstånd och för ekonomiskt bistånd till flyktingar under det år de beviljas uppehållstillstånd samt ytterligare tre år. För
ekonomiskt bistånd till sjuka och handikappade flyktingar och flyktingar
som är över 60 år då de kommer till Sverige kan ersättning lämnas under
längre tid än tre år.
Till kommuner som har träffat överenskommelse med SIV om mottagande av flyktingar och vissa andra utlänningar lämnar invandrarverket schablonersättningar enligt bestämmelserna
I0-12 §§ förordningen
( 1984: 683. ändrad 1984: 8201 om statlig ersättning för mottagande av flyktingar och vissa andra utlänningar. För flyktingar som har uppehållstillstånd när de tas emot i en kommun är schablonersättningen för år 1985
fastställd till 12 000 kr. för den som har fyllt 16 år och 25 000 kr. för barn
under 16 år. För asylsökande är ersättningen 6000 kr. för den som har fyllt
16 år och 10000 kr. för barn under 16 år. Om en asylsökande beviljas
uppehållstillstånd får den mottagande kommunen ytterligare 10000 kr. för
den som har fyllt 16 år och 19000 kr. för barn under 16 år. Utöver
schablonersättningen får invandrarverket enligt 13 § lämna särskilda bidrag
för vissa kostnader. Vidare lämnar invandrarverket ersättning till sjukvårdshuvudmännen för sjukvårdskostnader och kostnader för hälsoundersökningar enligt bestämmelser i 14-17 §§.
Under innevarande budgetår bekostas från anslaget också ersättning för
bistånd till flyktingar m. fl. för tiden före år 1985 enligt äldre bestämmelser
i förordningen (1979: 1120) om ersättning för bistånd till flyktingar m. fl.
(ändrad 1980: 443. 1981: 1233). Vidare bekostas från anslaget under innevarande år vissa övergångsvisa ersättningar till kommuner vid mottagande av
vissa flyktingar som varit omhändertagna av AMS under år 1984.

SIV
Ersättning för ekonomiskt bistånd beräknas av verket till 275 milj. kr.
för kalenderåret 1985.
För schablonersättningar till kommuner som träffat överenskommelse
med invandrarvcrket om mottagande av flyktingar och asylsökande beräknar verket den totala kostnaden till 85 milj. kr. för budgetåret 1985/86.
Utgångspunkten är då att Sverige tar emot 5 000 personer.
lnvandrarverkct bedömer att möjligheterna att bevilja särskilda bidrag
till kommunerna och landstingskommunerna blir ett strategiskt instrument
för att utveckla flyktingmottagningen. Verket föreslår att bidrag kan bevil-
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jas även för vissa andra ändamål än de som särskilt har angetts för innevarande budgetår. Mottagning på en folkhögskola kan t. ex. vara ett bra
alternativ för vissa flyktingar. Verket yrkar 7 milj. kr. för särskilda bidrag
till kommuner och 2 milj. kr. för särskilda bidrag till landstingskommuner.
Kostnader för sjukvård och hälsoundersökningar beräknas till 6 milj. kr.
Enligt förordningen (1984: 683) om statlig ersättning för mottagande av
flyktingar och vissa andra utländska medborgare får invandrarverket i
särskild ordning utge ersättning till kommuner för hyror till särskilda
genomgångsbostäder för asylsökande. För detta ändamål beräknar verket
2 milj. kr. för budgetåret 1985/86.
Föredragandens överväganden

För ersättning till kommunerna för ekonomiskt bistånd beräknar jag 325
milj. kr. under budgetåret 1985/86. Jag har vid medelsberäkningen tagit
hänsyn till att det ovanligt stora antalet asylsökande under år 1984 påverkar statens utbetalningar av ersättning till kommunerna under budgetåret
1985/86. En stor del av dem som sökt asyl under år 1984 och beviljas
uppehållstillstånd kommer att tas emot i kommunerna under våren 1985
och under den första tiden vara beroende av socialbidrag. Den statliga
ersättningen för socialbidragskostnader skall sedan normalt utbetalas under våren 1986.
Kostnaderna för schablonersättningar till kommuner som träffat överenskommelse med SIV om mottagande av flyktingar b•.räknas till 102 milj.
kr. under budgetåret 1985/86. Jag har därvid utgått fr:',n de schablonbelopp
som gäller för år 1985 och en uppskattning av flyktinginvandringens storlek. Schablonbeloppen för år 1986 kommer senare att fastställas av regeringen efter överläggningar med Svenska kommunförbundet.
För särskilda bidrag till kommuner beräknar jag 6 milj. kr. för budgetåret
1985/86. Sådana bidrag bör i första hand beviljas för de ändamål som
särskilt har angetts i prop. 1983/84: 124 om mottagandet av flyktingar och
asylsökande.
För ersättning till landstingskommuncr beräknar jag totalt 8 milj. kr.
Därav avser 2 milj. kr. särskilda bidrag för speciella vårdinsatser för
handikappade flyktingar och andra flyktingar med särskilda behov. 6milj.
kr. avser den mer generella ersättning som utgår för sjukvård åt asylsökande och vissa flyktingar samt för hälsoundersökningar. Kostnader för
hälso- och sjukvård för flyktingar och asylsökande under den tid de vistas
på förläggning har beräknats under anslaget D 5. Överföring och mottagning av flyktingar m. m.
För ersättning i särskild ordning av hyreskostnader i särskilda genomgångsbostäder beräknar jag kostnaderna till 2 milj. kr.
Med hänvisning till vad jag har anfört hemställer jag att regeringen
föreslår riksdagen
att till Ersättning till komm1mernaför åtgärder för flyktinRar m. m.
för budgetåret 1985/86 anvisa ett förslagsanslag av 443 000 000 kr.
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Underbilaga 12.I

I

Förslag till

Lag om ändring i lagen (1973: 370) om arbetslöshetsförsäkring
Härigenom föreskrivs att 17 § lagen ( 1973: 370) om arbetslöshetsförsäkring1 skall ha nedan angivna lydelse.
Nuvarande

/ydel.~e

Föreslagen lydelse
2

17 §
Dagpenning utges med lägst 110
Dagpenning utges med lägst I IO
och högst 300 kronor om inte annat
och högst 315 kronor om inte annat
följer av denna lag. Arbetslöshetsföljer av denna lag. Arbetslöshetskassan beslutar om dagpenningens
kassan beslutar om dagpenningens
storlek.
storlek.

Denna lag träder i kraft den I juli 1985.

1

Lagen omtryckt 1982: 432.
Senaste lydelse 1984: 520.

2

2

Förslag till

Lag om ändring i lagen (1973: 371) om kontant arbetsmarknadsstöd
Härigenom föreskrivs att 4 § lagen (1973: 371 J om kontant arbetsmarknadsstöd 1 skall ha nedan angivna lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
4 §2
Kontant arbetsmarknadsstöd vid arbetslöshet tillkommer den som
I. harfyllt 18 år,

I. har fyllt 20 år.

2. är arbetsför och i övrigt oförhindrad att åtaga sig arbete för arbetsgivares räkning minst tre timmar varje arbetsdag och i genomsnitt minst 17
timmar i veckan.
3. är beredd att antaga erbjudet lämpligt arbete under tid för vilken han
icke anmält hinder som kan godtagas,
4. är anmäld som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen i
den ordning som arbetsmarknadsstyrelsen föreskriver,
5. icke kan erhålla lämpligt arbete.
Företagare anses arbetslös. när hans personliga verksamhet i rörelsen
har upphört annat än tillfälligt, om icke arbetsmarknadsstyrelsen av särskilda skäl föreskriver annat.

1

2

Lagen omtryckt 1982: 433.
Senaste lydelse 1983: 1072.
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Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

I stället Jdr dt·mw lag tillämpas
lagen (1983: 1070) om arbete i ungdoms/ag hos offentliga arbetsgil'arl' för den som har fyllt arton men
inte tjugo år och som har
I. anvisats arbete i ungdoms/ag
eller fåll räl/ till slidan anl'isning,
2. ai•stängts eller skilts från en
anställning i ungdoms/ag. eller
3. frivilligt lämnat en sådan anställning och därefter inte utfört
fiin·ärl'.rnrbete under minst tjugo
dagar eller i stället för fiirl'iirvsarbete deltagit i utbildning.
Denna lag träder i kraft den I juli 1985. I fråga om den som före
ikraftträdandet beviljats kontant arbetsmarknadsstöd gäller 4 § i sin äldre
lydelse under återstoden av ersättningsperioden.
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Undcrhi/aga 12.2

I

Förslag till

Lag om ändring i lagen (1983: 1070) om arbete
offentliga arbetsgivare

ungdomslag hos

Härigenom föreskrivs att 2, 3, 7. 9 och 12 § ~ lagen ( 1983: I070 J om arbete
i ungdomslag hos offentliga arbetsgivare skall ha nedan angivna lydelse.
Nuvarande lydelse

*I

Furesluge11 lydelse

2
Länsarbetsnämnden bedömer hur många platser i ungdomslag som behövs och träffar överenskommelser med landstingskommunen och med
statliga myndigheter. kommunalförbund. församlingar och kyrkliga samfälligheter inom nämndens verksamhetsområde om inrättande av sådana
platser hos dem. De ungdomar som inte placeras hos en sådan offentlig
arbetsgivare skall beredas plats i ungdomslag hos den kommun där de är
kyrkobokförda.
Kommuner och landstingskommuner som bedriver verksamhet i
aktiebolag. ekonomisk förening,
stiftelse eller annan särskild företagsform får träffa överenskommelse med företaget om att platser i
ungdomslag skall inrättas där. Företaget skall då vara arbetsgivare
för de ungdomar som får sådana
platser i ungdomslag.

Kommuner och landstingskommuner som bedriver verksamhet i
aktiebolag, ekonomisk förening,
stiftelse eller annan särskild företagsform får träffa överenskommelse med företaget om att platser i
ungdomslag skall inrättas där. Om
det inte finns synnerliga skäl, skall
företaget då vara arbetsgivare för
de ungdomar som får sådana
platser i ungdomslag.

Efter medgivande av den offentliga arbetsförmedlingen får kommuner
låta ungdomar i ungdomslag utföra arbetsuppgifter åt enskilda arbetsgivare, om arbetet avser avgränsade arbetsuppgifter som annars inte skulle bli
utförda och som inte är lämpligare att utföra inom ramen för någon annan
arbetsmarknadspolitisk stödform.
Skogsvårdsstyrelsen får låta ungdomar i ungdomslag utföra arbete åt
enskilda arbetsgivare inom skogsbruket.
3§

Den offentliga arbetsförmedlingen anvisar ungdomarna arbete i ungdomslag hos den arbetsgivare som förmedlingen efter samråd med den
unge finner lämplig.
Ungdomar som anvisas arbete i ungdomslag skall vara anmälda som
arbetssökande hos arbetsförmedlingen och, om det inte finns starka personliga skäl för annat, vara oförhindrade att arbeta på heltid och beredda
att anta erbjudet lämpligt arbete under tid för vilken de inte har anmält
hinder som kan godtas.

1

Senaste lydelse 1984: 521.
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Nurarande lydelse

Fiireslagen lydelse

Anvisning skall ske om arbetsförmedlingen inte kan finna annan
lämplig anställning åt den unge och
om inte heller lämplig utbildning
kan anordnas eller annan åtgärd
vidtas inom ramen för ett arbetsmarknadspolitiskt program. Ansträngningar att finna annan anställning eller utbildning skall fortsätta
under hela den tid då den unge har
plats i ett ungdomslag.

Anvisning skall ske om arbetsförmedlingen inte kan finna annan
lämplig anställning åt den unge och
om inte heller lämplig utbildning
kan anordnas eller annan åtgärd
vidtas inom ramen för ett arbetsmarknadspolitiskt program. Ansträngningar att finna annan anställning eller utbildning skall fortsätta
under hela den tid då den unge har
plats i ett ungdomslag. Senast när
den unf.?e har arbetat i ett ungdoms/ag under fyra månadn skall arhetsförmedlinf.?en upprätta en särskild plan Ö\·er lwr anställningen i
ungdoms/aget skall överl<(å till annan verksamhet.
7§2

En medlem i ett ungdomslag arbetar under ordinarie eller schemalagd
arbetstid sådana dagar som är arbetsdagar hos arbetsgivaren. dock i genomsnitt högst fem dagar per kalendervecka.
Medlemmarna i ett ungdomslag
arbetar i genomsnitt fyra timmar
per dag. De som har uppfyllt arbets- och medlems villkoren för rätt
till ersättning från en erkänd arbetslöshetskassa får i stället välja att
arbeta på heltid. Arbetsvillkoret
skall dock ha uppfyllts före anvisningen till arbete i ungdomslaget på
annat sätt än genom sådant arbete.

Arbetsgivaren kan med stöd av
kollektivavtal på egen bekostnad
utsträcka den nu angivna arbetstiden, när den unge är underhållsskyldig gentemot annan eller det
annars finns starka personliga skäl
eller när det finns praktiska hindei:
mot avbrott i arbetet eller andra liknande skäl.

2

Senaste lydelse 1984: 521.

Medlemmarna i ett ungdomslag
arbetar i genomsnitt fyra timmar
per dag. De som har uppfyllt arbets- och medlemsvillkoren för rätt
till ersättning från en erkänd arbetslöshetskassa får i stället välja att
arbeta på heltid. Arbetsvillkoret
skall dock ha uppfyllts före anvisningen till arbete i ungdomslaget på
annat sätt än genom sådant arbete.
Detta gäller dock inte de ungdomar
som har uppf>'llt arbet.willkoret genom anställning på de särskilda
1mgdomsp/atser som inrättas för
dem som inte har fyllt arton år.
Arbetsgivaren kan med stöd av
kollektivavtal på egen bekostnad
utsträcka den nu angivna arbetstiden, exempeh·is när den unge är underhållsskyldig gentemot annan eller uppbär ekonomisk hjälp enligt
6 § socialtjänstlagen (1980:620).
Detsamma gäller när det finns andra starka personliga skäl eller när
det finns praktiska hinder mot avbrott i arbetet eller andra liknande
skäl.

Prop. 1984/85: 100

Bilaga 12

Arbetsmarknadsdepartementet 176

Nuvarande lydelse
Föreslagen lydelse
Ungdomar som avses i I§ andra stycket får välja arbete på heltid eller
kortare arbetstid.
9§

En medlem i ett ungdomslag har, om det inte utan svårigheter kan
ordnas på annan tid, rätt till ledighet med bibehållna anställningsförmåner
för att besöka arbetsförmedlingen eller på annat sätt söka arbete.
Ungdomarna skall i genomsnitt
två timmar varje vecka delta i kurser som arbetsförmedlingen anordnar om hur arbetsmarknaden fimgerar och om hur man söker arbete. Sådana kurser bör äi·en ge kunskaper om möjligheterna till vidareutbildning och om arbetsmarknadspolitiska stödåtgärder. De ungdomar som arbetar i ett ungdoms/ag
mer än .l"l'X timmar varje dag har
rätt till ledighet under den tid de
deltar i kursen. Under denna tid
har de rätt till samma anställningsförmåner som om de hade arbetat.
Andra 1111gdomar har rätt till det
utbildningsbidrag som lämnas enligt bestämmelserna om sådant bidrag vid arbetsmarknadsutbildning.
12§

Arbetsförmedlingen skall återkalla anvisningen till arbete i ungdomslag
för den som
I. utför annat förvärvsarbete som inte är enbart tillfälligt eller av obetydlig omfattning,
2. avvisar annat erbjudet lämpligt
2. avvisar annat erbjudet lämpligt
arbete,
arbete, eller
3. utan att uttryckligen avvisa så3. utan att uttryckligen avvisa sådant arbete ändå genom sitt uppträ- dant arbete ändå genom sitt uppträdande uppenbarligen vållar att an- dande uppenbarligen vållar att anställning inte kommer till stånd, elställning inte kommer till stånd.
ler
4. utan giltig anledning inte deltar i sådan kurs som ai·ses i 9 §
andra stycket.
En anvisning får, om det är skäligt, också återkallas för en medlem i ett
ungdomslag som avvisar ett erbjudande om arbetsmarknadsutbildning eller om plats i yrkesinriktad rehabilitering.
Genom återkallelse av en anvisning skiljs den unge från anställningen.
Denna lag träder i kraft den 1 juli 1985. I fråga om ungdomar som före
ikraftträdandet har anvisats arbete i ett ungdom slag gäller 7 § andra stycket
i sin äldre lydelse under återstoden av den pågående anställningen.
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Register
Sid.
I
5
6
6
18
28
31
38
45

Översikt
Sammanställning
Inledning
Arbetsmarknad
Arbetslivsfrågor
Internationellt samarbete
Invandring och svenskt medborgarskap
Jämställdhet mellan kvinnor och män
Behandling av slutbetänkandet Datorer m:h
arbetslivets förändring (SOU 1984: 20)

A. Arbetsmarknadsdepartementet m. m.
50
50
50
51
51
51

I.
2.
3.
4.
5.
6.

Arbetsmarknadsdepartementet
Utredningar m. m.
Extra utgifter
Internationellt samarbete
Arbetsmarknads råd
Jämställdhetsombudsmannen m. ,m.

Anslag kr.
24725000
18321000
320000
15 803000
4029000
2090000
65288000

8. Arbetsmarknad m. m.
53
65
70
77

I.
2.
3.
4.

82
93
94

5.
6.
7.

95

8.

96

9.

97 10.
11.
12.

98
99
100
100
102
104

14.
15.
16.

105
115
115
117

17.
18.
19.
20.

13.

Arbetsmarknadsverkets förvaltningskostnader
Arbetsmarknadsservice
Arbetsmarknadsutbildning
Bidrag till arbetslöshetsersättning och
utbildningsbidrag
Sysselsättningsskapande åtgärder
Statsbidrag till frivilliga försvarsorganisationer
Arbetsmarknadsverket: Anskaffning av utrustning
Arbetsmarknads verket: Förvaltning av utrustning
Arbetsmarknads verket: Inköp för arbetsmarknadsutbildningen
Byggnadsarbeten inom arbetsmarknadsverkets
verksamhetsområde
Arbetsdomstolen
Statens förlikningsmannaexpedition
Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar
Nämden för vapenfriutbildning
Vapenfria tjänstepliktiga
Tillfälligt sysselsättningsbidrag för textiloch konfektionsindustrierna
Statsbidrag för ungdomslag
Bidrag till vissa affärsverksinvesteringar
Medel för insatser inom malmfältskommunerna
Kostnader för ny organisation för den särskilt
anordnade arbetsmarknadsutbildningen m. m.

1411472000
538 483 (){)()
897 083 (){}(}
2645927000
2695470000
6762 000
9500000
1000
22 500000
I 000
5654000
1363000
40000
4513000
93 875 000
166000000
1180000000
I 000
I 000
925775000
10604421000

Prop. 1984/85: IOO

Bilaga 12

Arbetsmarknadsdepartementet 178

Sid.

C. Arbetslivsfrågor
118 I. Arbetsmiljö - Tillsyn och forskning
130 2. Arbctarskyddsstyrclscn: Anskaffning av
vetenskaplig apparatur
132 3. Yrkesinriktad rehabilitering
135 4. Särskilda åtgärder för arbetsanpassning
och sysselsättning
143 5. Bidrag till Stiftelsen Samhällsföretag
155 6. Statsbidrag till offentligt skyddat arbete

274067000
3000000
507 W900(1
2 691 i I 4 \\(JU
2822000000
300 000 (){)()

6598180000

D. Invandring m.m.
158
162
163
166
168
170

I.
2.
3.
4.
5.
6.

Statens invandrarverk
Åtgärder för flyktingar
Åtgärder för invandrare
Översättningsservice
Överföring och mottagning av flyktingar m. m.
Ersättning till kommunerna för åtgärder
för flyktingar m. m.

59328000
2000000
lfl 807 000
400000
59200000
443000000
580735000

Totalt för arbetsmarknadsdepartementet

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1984

17 848 624 000

Bilaga 13 till budgetpropositionen 1985

Prop l98·t185: 100
Bili..iga 13

Bostadsdepartementet
ÖVERSIKT
Till bostadsdepartementet hör ärenden angående bostadsförsörjning,
fysisk riksplanering och bebyggelseplanering samt byggnads-, lantmäterioch kartärenden. Departementet är organiserat på fyra sakenheter, en för
bostadsförsörjningen m. m., en för byggnads väsendet m. m., en för planväsendet m. m. samt en för fysisk riksplanering m. m. Inom byggenheten
bereds, förutom byggärenden, också ärenden angående samlingslokaler,
ärenden om energihushållning i befintlig bebyggelse, ärenden om hyra,
förvärv och förvaltning av hyresfastigheter m. m. samt om bostadsrätt.
Inom enheten för fysisk riksplanering bereds, förutom ärenden om fysisk
riksplanering, också ärenden angående prövning av industriutbyggnader
m. m. enligt 136 a § byggnadslagen (1947: 385), ärenden om utländska
förvärv av fast egendom samt fastighetsdata-, lantmäteri- och kartärenden.
Den ärendefördelning som nu har redovisats gäller i fråga om bygg- och
planenheterna sedan den I mars 1984, då departementet tillfördes vissa
lagstiftningsärenden från justitiedepartementet. Från samma departement
har vidare fr. o. m. den I juli 1984 överförts vissa fastighetsdataärenden.
I det budgetförslag som nu presenteras har hänsyn tagits till kraven på
att begränsa utgifterna på statsbudgeten.
Utgifterna inom bostadsdepartementets område beräknas under budgetåret 1985/86 komma att minska med 6,9 miljarder kr. Minskningen beror i
första hand på att anskaffningen av medel för utbetalning av bostadslån
m. m. fr. o. m. budgetåret 1985/86 kommer att handhas av ett för ändamålet
särskilt inrättat kreditinstitut.

Bostadsförsörjningen m. m.
Riksdagen har nyligen beslutat att införa en statlig fastighetsskatt (prop.
1984/85: 18, SkU 17 och 24, rskr 90). Syftet är att åstadkomma ett rättvist
och solidariskt omfördelningssystem inom bostadssektom och på samma
gång, med hänsyn till det statsfinansiella läget, begränsa bostadssektorns
belastning på statsbudgeten. Riksdagen har samtidigt beslutat om kompensation för de kostnadsökningar som skatten beräknas medföra för fastighetsägare med statliga bostadslån som omfattas av räntebidragssystemet
(prop. 1984/85: 85, BoU 8 och 9, rskr 91).
I

Riksdagen 1984185. 1 sam/. Nr 100. Bilaga 13

Prop. 1984/85: 100

Bilaga 13

Bostadsdepartementet

Genomförandet av det program för förbättring av bostadsbestiinde!. som
riksdagen fastställde hösten 1983, det s. k. ROT-programmet. är nu i full
gång. Särskilda grupper har bildats på regional nivå för att driva pii verksamheten och initiera samverkan mellan olika intressenter.
I budgetpropositionen föreslås att en försöksverksamhet rörande ungas
boende stimuleras med ett tillfalligt statligt bidrag. Bidraget bör vara ett
engångsbidrag som lämnas till kommuner som vidtar särskilda åtg<irder för
att förbättra ungdomars boende och till bostadsföretag som i samriid med
kommunerna vidtar sådana åtgärder. Försöksverksamheten bör bedrivas
under tre år. För budgetåret 1985/86 föreslås att I milj. kr. anvisas för
ändamålet.
Även under nästa budgetår lämnas bidrag till åtgärder i bostadsområden
med en stor andel outhyrda lägenheter. Den del av bidragsgivningen som
sker i samband med att staten löses från sitt ansvar enligt 33 bostadslånekungörelsen ( 1962: 537) eller motsvarande äldre bestämmelser är inte rambegränsad. Bidragsgivningen i övrigt samordnas med stödet till förbällring
av boendemiljön som också lämnas för åtgärder i områden med outhyrda
lägenheter.
I budgetpropositionen föreslås att beslut om boendemiljöbidrag och
bidrag till åtgärder i bostadsområden med en stor andel outhyrda higcnheter får lämnas inom en ram om 80 milj. kr. under budgetiiret 198~186.
Ramen bör få vidgas om det behövs av sysselsättningsskäl.
Lokallån för ombyggnad av outhyrda lägenheter föresliis ni beviljas
inom en ram av 60 milj. kr. under budgetåret 1985186.
Ramen för tillstyrkanden av förhöjt låneunderlag och tilläggsliin till
kulturhistoriskt värdefull bebyggelse föreslås bli av samma omfattning som
under innevarande år, dvs. 60 milj. kr. Likaså föreslås en oförändrad ram
- 60 milj. kr. - för tilläggslån för åtgärder som avser att avhjälpa byggskador och byggfel eller att ändra lägenhetssammansättning samt för grundförstärkning. Ramarna bör liksom hittills få vidgas om det behövs av
sysselsättningsskäl.
Ramarna för lån och bidrag till anordnande och upprustning av allmänna
samlingslokaler föreslås bli av samma omfattning som under innevarande
budgetår. Regeringen begär även riksdagens bemyndigande att vidga ramarna om det behövs av sysselsättningsskäl.
Som ett led i en mer aktiv samhällelig bostadspolitik arrangeras i majjuni 1985 en bostadsmässa "Bo 85 - bygg för gemenskap" i Upplands
Väsby. Syftet med mässan är att ge möjligheter att pröva och förverkliga
nya lösningar för byggande och boende.

*

Energihushållning i befintlig bebyggelse
De gällande riktlinjerna för energihushållning i befintlig bebyggelse lades
fast av statsmakterna våren 1981. Energihushållningsprogrammet kommer
att behandlas i regeringens energipolitiska proposition våren 1985.
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För budgetåret 1985/86 föreslås energibidrag komma att lämnas med i
medeltal 10 % av kostnaden för byggnads- och VYS-tekniska arbeten. Till
information och rådgivning beräknas sammanlagt 116 milj. kr. Därvid förutsätts att de nuvarande bidragen till kommunerna för rådgivning och
besiktning upphör med utgången av år 1985.

Plan· och byggfrågor, fysisk riksplanering m. m.
Ett förslag till ny plan- och bygglag och ett förslag till lag om exploateringssamverkan remitterades hösten 1983 till lagrådet för yttrande. Nyligen har dessutom ett förslag till lag om hushållning med naturresurser
remitterats till lagrådet. Det senare lagförslaget innehåller bl. a. bestämmelser som motsvarar riktlinjerna i den fysiska riksplaneringen och bestämmelserna i 136a § byggnadslagen ( 1947: 385, omtryckt 1981: 872, ändr.
senast 1983: 517) om industrietableringar av väsentlig betydelse för hushållningen med mark och vatten. Propositioner angående dessa lagförslag
avses bli lämnade i sådan tid att de kan behandlas under innevarande
riksmöte.
En arbetsgrupp inom departementet har kartlagt tillämpningen av gällande gatukostnadsregler (Os Bo 1984: 9). Kartläggningen har bl. a. aktualiserat förslag till vissa lagändringar.
Statens planverk har fått uppdrag att utarbeta förslag till de föreskrifter
som kan behövas till vissa bestämmelser i plan- och bygglagen. Uppdraget
innefattar en fullständig revidering av Svensk byggnorm. Planverket har
även fått uppdrag att ställa samman och sprida kunskaper om den gemensamma miljöns utformning. En delredovisning av det senare uppdraget
skall lämnas i augusti 1985.
För att särskilt främja export inom byggsektorn, inom ramen för Svensk
Bygg- och Energiexport som ingår i Sveriges Exportråd, har genom omprioriteringar inom bostadsdepartementets verksamhetsområde 5 milj. kr.
överförts till tredje huvudtitelns anslag E 2. Exportfrämjande verksamhet.

Fastighetsdatareformen
I budgetpropositionen läggs fram förslag om det fortsatta arbetet med
fastighetsdatareformen under perioden den I juli 1987-den 30 juni 1992.
Regeringen föreslår att reformarbetet påskyndas så att det kan avslutas
under den första delen av 1990-talet.
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Sammanfattning
Anslagsförändringarna i förhållande till statsbudgeten för innevarande
budgetår framgår av följande sammanställning (milj. kr.).

A. Bostadsdepartementet m. m.
8. Bostadsförsörjning m. m.

c.
D.
E.

Bostadsförsörjning
Byggnadsforskning, energihushållning m. m.
Planväsendet
Lantmäteriet
1-"astighetsdataverksamheten

Totalt för bostadsdepartementet

Anvisat
1984/85

För~lag

28,2
20482,2
19 585.5

28,4
13532,5
1:!793.0

896.7
34,9
172,l
36,8

7W.6
36,4
182,l
40,2

20754,2

13819,6

h1randring

1985/86

+

0,2
-6949,7
-6 79:!.5

- 157.1

+
+
+

l,5
10,0
3,4

-6934,6
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Utdrag
PROTOKOLL
vid rcgeringssammanträde
1984-12-20

Föredragande: statsrådet Dahl
Anmälan till statsbudgeten för budgetåret 19115/86 såvitt avser bostadsdepartementels verksamhetsområde

Elfte hm•11dtiteln

A. BOSTADSDEPARTEMENTET M.M.
A 1. Bostadsdepartementet
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

23 425 901
20625000
21105000
1984/8.'i

Personal

Beräknad ändring
1985/86

111

Ansla!l
Förvaltningskostnader
(därav lönekostnader)

20625000
18 796000

+480000
(+408000)

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget för nästa
budgetår till 21105000 kr. Jag har därvid räknat med en tvåprocentig
minskning av resurserna i enlighet med den princip som tillämpas generellt
i årets budgetförslag.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Bostadsdepartementet för budgetåret 1985/86 anvisa ett förslagsanslag av 21 105000 kr.
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A 2. Kommittecr m. m.
1983/84 utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

7 596202
7000000
5 500000

Reservation

2 582 371

Med hänsyn till den beräknade omfattningen av utredningwerksamheten bör anslaget uppgå till 5 500000 kr. under nästa budgetår. Beloppet
innefattar I milj. kr. för viss försöksverksamhet rörande ungas boende.
Redogörelse för denna verksamhet lämnas under avsnittet BOSTADSFÖRSÖRJN ING M. M. i det följande.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Kommitteer m. m. för budgetåret 1985/86 anvisa ett reservationsanslag av 5500000 kr.

A 3. Extra utgifter
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

219925
300000
300000

Reservation

519560

Anslagsbeloppet bör under nästa budgetår vara oförändrat.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Extra lltR(fter för budgetåret 1985/86 anvisa ett reservationsanslag av :moooo kr.

A 4. Bidrag till vissa internationella organisationer m. m.
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

706000
321000
1481 000

Reservation

113 145

Från anslaget bestrids kostnader bl. a. för Sveriges bidrag till vissa
internationella organisationer och svenskt deltagande i det internationella
samarbetet inom departementets verksamhetsområde. Jag beräknar anslaget för nästa budgetår till I 481 000 kr. Jag har därvid beräknat medel bl. a.
för svenska insatser i samband med FN: s internationella år (1987) för
bostäder åt de hemlösa och till ett OECD-seminarium i Sverige om servicefrågor i tätorter.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Bidrag till vissa internationella or{.?ani.rntioner m. m. för
budgetåret 1985/86 anvisa ett reservationsanslag av I 481 000 kr.
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B. BOST ADSFÖRSÖRJNING M. M.
Bostadsförsörjning
Allmänt
Samhällets mål för hostadspolitiken är sedan lång tid tillbaka att alla
skall ha tillgi'mg till en sund. rymlig. välplanerad och ändamålsenligt utrustad bostad till rimligt pris. Detta grundläggande bostadssociala mål ligger
fast. M[1lct måste dock ständigt preciseras mot bakgrund av ändrade föruts:ittningar och samtidigt kr:1vs omprövning av de bostadspolitiska medlen.
I Sverige finns i dag 3.7 milj. lägenheter. Mer än 60% är byggda efter år
19~0. Bostiiderna är till övervägande del av god kvalitet. Hushållens
utrymmesstandard har förbättrats avsevärt. Mellan åren 1970 och 1980
minskade andelen omoderna och halvmoderna lägenheter från 22 till 7%
och andelen trångbodda hushåll från 16 till 4 %.
Folkmängden ökar inte längre. Enligt SCB: s befolkningsprognos från år
1983 kommer folkmängden i riket att förbli i det närmaste oförändrad till år
2 000. Flyttningarna inom landet. som är av stor betydelse för bostadsefterfrågan. har minskat.
Detta förändrade läge ger utrymme för att ägna ökat intresse åt kvaliteten i hostadsbesti\ndet. Även om en fortsatt nyproduktion av bostäder
alltj:imt är av stor betydelse finns det nu möjlighet att lägga större vikt vid
vad begreppet god bostad innebär för olika grupper. t. ex. unga. gamla.
handikappade. barnfamiljer och ensamboende.
En viktig del i den sociala bostadspolitiken är nu att vårda och förvalta
bostäderna. De övergripande målen för förnyelse och underhåll samt energisparande har konkretiserats genom det tioåriga proRram för hostadshe.Hclndets fi'irhiittrin1: <ROT-programmet). som riksdagen fastställde hösten
1983 (prop. 1983/84: 40 hil. 9. BoU 11. rskr 63). Riksdagen beslutade då
ocks<°1 om vissa ändringar i reglerna för planering och bostadsfinansiering
m. m. Bl. a. infördes ett särskilt räntestöd för gemensamt underhåll. reparationer och energihesparande åtgärder i hyres- och bostadsrättshus. För
att förhättra tillgängligheten avsattes medel för ett statsbidrag till hissinstallationer under en treårig försöksperiod.
Regeringen heslutade i december 1983 att tillsätta en för bl.a. bostadsdepartementet och socialdepartementet gemensam arbetsgrupp med uppgift
att överväga vissa frågor om de iildres och handikappades boende. Gruppen har avgett betänkandet <SOU 1984: 78) Bo på egna villkor.
Arhetsgruppen har som ett mål för sitt arhete angett att alla människor
oheroende av sjukdom, handikapp eller ålder skall ha rätt till en självslän-
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dig bostad där respekten för den enskildes självbestämmande och integritet kan upprätthållas. De som behöver vård och stöd i sin dagliga livsföring
skall erbjudas detta i den egna bostaden eller när detta inte är möjligt i olika
typer av stöd bostäder. Dessa bostäder för äldre och handikappade skall ha
en god utrymmes- och utrustningsstandard samt en god tillgänglighet för
att ge den enskilde så stor självständighet som möjligt. Gruppen föreslår
bl. a. att staten under en femårsperiod skall anslå 100 milj. kr. för att
stimulera en utbyggnad av lätt tillgänglig boendeservice. Medlen skall
fördelas av en delegation i regeringskansliet. Arbetsgruppen anser vidare
att de s. k. folkrörelserna och andra föreningar. bostadsförvaltare samt
detaljhandelsföretag och andra serviceföretag - vid sidan av samhällsorganen - kan göra större insatser för äldre och handikappade. En på detta
sätt utbyggd boendeservice skulle också innebära förbättringar för andra
grupper av boende.
Betänkandet remissbehandlas f. n. Remisstiden går ut den 15 januari
1985. Chefen för bostadsdepartementet avser att återkomma till regeringen
med förslag under våren.
Bostadskommitten (Bo 1982: 02) har avgett ett delbetänkande i tre delar
(SOU 1984: 34-36; sammanfattning, del I och 2). Betänkandet har remissbehandlats. Remisstiden gick ut den 15 november 1984. Arbetet fortsätter
nu inom kommitten. Det beräknas vara avslutat under år 1985.
Regeringen har tagit initiativ till att genomföra en bostadsmässa (Bo 85).
Det sker i samverkan med organisationer och företag inom bygg- och
bostadssektorn. Avsikten är att skapa en mötesplats för information och
debatt om boendefrågor nu och i framtiden. Mässan omfattar ny- och
ombyggda bostadsområden, ideutställningar och konferenser.
Mässan finansieras till en del genom statsanslag. Huvuddelen av kostnaderna täcks genom bidrag från bl. a. organisationer, företag och kreditinstitut samt avgifter. Medverkande byggherrar och arrangörer bidrar dessutom med egna insatser. Bostadsmässan genomförs den 22 maj-den 19 juni
1985 i Upplands Väsby.

Samhällets stöd till bostadsproduktion och bostadskonsumtion
Bostadsstödet och utformningen av bostadsfinansieringen har stor betydelse för de enskilda hushållens ekonomi. Bostadskostnaden är en tung
post i familjeekonomin. Samhällets bostadsstöd har därför avgörande betydelse för olika gruppers möjlighet att efterfråga en god bostad. En rättvis
fördelning av bostadsstödet ökar förutsättningarna för att bostäderna används på bästa sätt med hänsyn till olika människors behov.
Samhällets stöd till bostadssektorn har också stor inverkan på statens
finanser. Bostadsstödet är omfattande och beräknas under år 1984 uppgå
till ca 27 miljarder kr. Stödet lämnas direkt i form av bostads- och räntebidrag och indirekt i form av skattesubventioner, i första hand till egnahems-
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ägare. Staten tillförs också intäkter från bostadssektorn genom hyreshusavgiften enligt lagen ( 1982: 1194) om hyreshusavgift.
Subventionerna till bostadssektorn har ökat kraftigt sedan mitten av
1970-talet. Framför allt den höga räntenivån har haft betydelse för denna
utveckling. Detta har också ändrat förhållandet mellan de olika stödformerna. Förändringen under åren 1979-1984 framgår av följande tabell.
Rost ads J /1 h ven t ion e rnas och lzyrc sh11sa1·R~(tcns utvecklinR åren 1979-

1984. Miljarder kr .. löpande priser

1

Bostadsbidrag
Räntebidrag 2
Skattesubvention till
egnahemsägareJ
Hyreshusavgift•
Summa

1979

80

81

82

83

84

5,0
3.7

6,0

5,0

6.0
7,2

6.3
8.9

6,7
9.7

7,0
9,.'i

6.3

7,9

9,9

11.5

12,0
-0,4

11,2
-0,6

15,0

18,9

23,1

26,7

28,0

27,1

1
Innefattar såväl de statliga och de statskommunala bostadsbidragen som de kommunala bostadstilläggen till folkpension.
2
Kalenderåret 1979 motsvarar budgetåret 1979/80 osv.
J För åren 1979-1981 redovisas resultatet av riksrevisionsverkets taxeringsstatistiska undersökningar. Såväl fastigheter med överskott som fastigheter med underskott har beaktats.
4
Avgiften tillför staten intäkter. Här redovisas de intäkter som härrör från bostäder.
Totalt inbringar hyreshusavgiften 1.2 miljarder kr. år 1984.

Utvecklingen av subventionerna står i strid med såväl bostadspolitiska
och fördelningspolitiska som samhällsekonomiska mål. Riksdagen har vid
flera tillfällen beslutat om åtgärder för att minska ökningstakten. Det har
skett genom utgiftsbegränsningar inom räntebidragssystemet och genom
begränsning av avdragsrätten vilket påverkar beskattningen av egnahem.
Beslut har också fattats om en budgetförstärkning i form av den nyssnämnda hyreshusavgiften.
Som framgår av tabellen har den kraftiga tillväxten av subventionerna
brutits under åren 1983 och 1984. De kommande åren beräknas dessa åter
öka, även om tillväxttakten kan väntas bli väsentligt lägre än under åren
1979-1982.
Orsaken till dämpningen av tillväxttakten är i första hand de beslut av
riksdagen som jag nyss redovisade. Av betydelse är också att räntenivån
har sjunkit från den historiskt sett mycket höga nivå som rådde under åren
1980 och 1981. Effekterna av den höga räntenivån kvarstår dock till stor
del beroende på att räntan på bottenlånen vanligen är bunden i fem eller tio
år.
I nuvarande statsfinansiella läge är bostadssektorns belastning på statsbudgeten alltjämt för hög. En ytterligare begränsning av belastningen på
statsbudgeten är därför önskvärd. För att en social bostadspolitik skall
kunna bedrivas även i framtiden är det nödvändigt alt åstadkomma en
omfördelning inom hela bostadssektorn som siktar till en rättvis fördelning
av samhällets bostadsstöd.
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Regeringen har därför lagt fram förslag. om en swrliR fastiRl1etsskatt
(prop. 1984/85: 18). Skatten skall omfatta hyreshus. kontorshus. småhus
samt bostadsbyggnader på lantbruksfastigheter. Den skall tas ut fr. o. m. år
1985. Samtidigt avvecklas den nuvarande hyreshusavgiften. En statlig
fastighctsskatt är det instrument som tillsammans med räntebidragssystemct bäst svarar mot kravet på ett rättvist och solidariskt omfördelningssystem inom bostadssektorn.
Fastighetsägare med fastigheter som omfattas av räntebidragssystemet
kommer att kompenseras för de kostnadsökningar som skatten beräknas
medföra. Detta är motiverat med hänsyn till att dessa fastigheter genom
beslut under senare år har blivit föremål för besparingsåtgärder i form av
s. k. extra upptrappningar av den garanterade räntan. I en särskild proposition (prop. 1984/85: 85) har regeringen lagt fram för~lag om hur denna
kompensation bör utformas. Förslaget innebär att räntebidragen justeras
så att den sammantagna effekten för fastighetsägaren i princip blir oförändrade kostnader. Detta gäller alla egnahem. bostadsrättsföreningar och
allmännyttiga eller privatägda hyreshus som har statlig räntegaranti.
Riksdagen har nyligen tagit sina beslut med anledning av de nämnda
propositionerna (SkU 17 och 24. BoU 8 och 9, rskr 90 resp. 91).

Bostadsbyggandet och bostadssektorns betydelse för samhällsekono·
min
Den strukturomvandling som har pågått inom bostadssektorn sedan
mitten av 1970-talet fortsätter. Den innebär att nyproduktionen minskar
och ersätts av ombyggnads- och underhållsverksamhet. Nybyggandet svarar under år 1984 för ca 40 % och ombyggnad/underhåll för ca 60 '7c av
bostadsproduktionen.
Under år 1984 fortsatte nybyggandet att minska, mätt såväl i antalet
färdigställda som i antalet påbörjade lägenheter. Antalet färdigställda lägenheter resp. år under perioden 1979-1984 med uppdelning på flerbostadshus och småhus framgår av följande tabell.

Fiirdi{!ställda lägenheter åren 1979-1984. Källa: SCB
År

1979
1980
1981
1982
1983
1983 J-3 kv. I
1984 1-3 kv. 1
1

Alla
lägenheter

55 500
51450
51600
45100
43400
30950
24 700

Preliminära uppgifter

'7r

Hustyp

Småhus
Flerbostadshus

Småhus

15600
15900
17600
18 350
:!O 250
13900
11750

39900
35 550
34000
:!6 750
D 150
17050
12950

n
69
66
59
53

55
52

Prop. 1984/85: 100

Bilaga 13

Bostadsdepartementet

Il

Minskningen av nybyggandet hart. o. m. år 1983 helt avsett småhusen.
Den procentuella andelen småhus i nyproduktionen har därför gått ned. År
1984 har även tlerbostadshusbyggandet minskat, men i mindre utsträckning än småhusbyggandet. Nybyggandet utan statliga lån har praktiskt
taget upphört.
År 1983 påbörjades knappt 38 000 lägenheter varav ungefär hälften i
flerbostadshus. Under år 1984 kan ca 31 000 lägenheter beräknas bli påbörjade. Det kan antas att påbörjande! dessa år skulle ha varit ännu lägre om
inte regeringen och riksdagen beslutat om olika insatser, bl. a. i form av
hyresrabatter och hyresförlustgarantier (prop. 1982/83: 50 bil. 5, CU 8, rskr
112).
Enligt kommunernas bedömningar i bostadsförsörjningsprogrammen för
perioden 1984-1988 minskar nybyggandet ytterligare. För de tre första
åren av programperioden har kommunerna redovisat ett planerat påbörjande av i genomsnitt 34400 lägenheter per år. Jämfört med närmast
föregående programomgång är detta en minskning med 18%. Erfarenhetsmässigc blir det faktiska påbörjandet lägre.
Däremot har moderniseringsverksamheten ökat kraftigt de senaste åren.
Påbörjande! av ombyggnader ökade även under år 1984. I följande tabell
redovisas utvecklingen av moderniseringar i tlerbostadshus under åren
1979-1984 mätt i antal lägenheter i påbörjade projekt.

Lägenheter i moderniserade flerbostadshus fiire resp. efier modernisering
åren 1979-1984. Pt1började projekt. Källa: SCB.
År

1979
1980
1981
198:!
1983
1983 1-3 kv.
1984 1-3 kv. 1

Antal lägenheter
före modernisering

efter modernisering

11900
I:! 950
14600
19700
22 350
14950
16850

8300
8950
10900
16050
19500
13 250
15 550

1
Siffrorna är uppräknade med 4 %. vilket är genomsnittet för eftersläpningen de
senaste i\ren.

Av tabellen framgår att avgången av lägenheter i samband med moderniseringen har minskat betydligt de senaste åren.
Enligt SCB: s nationalräkenskaper uppgick bostadssektorns utgifter år
1983 i löpande priser exkl. mervärdesskatt till 37 miljarder kr. eller 39% av
landets totalkostnad för byggandet inkl. konsulttjänster. mäklaravgifter
m.m.
Som framgår av följande tabell var den totala byggproduktionen i bostadssektorn mätt i fasta priser ( 1980 års) år 1983 nästan av samma omfattning som i början av 1970-talet då ca 100000 nya lägenheter färdigställdes
varje år.
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/111·1•steringnr och 1111clerhåll i permanenta hostiider åren 1971-1983 i 1980
års priser. Kiilla: SCB
Är

Nybyggnad
milj. kr.

Ombyggnad
inkl.energisparverksam het
milj. kr.

Summa
investeringar
milj. kr.

1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
19111
19!12
19!D

26800
27 600
26450
23 450
21 800
19800
19000
20450
20400
19050
17100
15600
14300

I 5'i0
1300
1550
2000
3 350
3 200
3450
5 l'iO
5 650
5450
6250
7 350
8200

28 350
28900
28000
25 450
25 150
23000
22450
25600
26050
24'i00
23 350
22950
22500

Underhf1ll
milj. kr.

5 050
5 400
5 850
6300
6700
6950
7 500
7900
8200
K 550
9150
9850
10300

Total!
milj. kr.

33 400
34300
33850
31 750
31 850
29950
29950
33 'iOO
34 250
33050
32 500
33800
32800

Regeringens program för bostadsförbättring syftar bl.a. till att hålla uppe
byggproduktionen. Kapacitets- och sysselsättningsproblemen inom byggsektorn kan dock inte lösas enhart inom ramen för bostadspolitiken. Åtgärder måste vidtas även inom andra samhällssektorer. Den av regeringen
tillsatta ledningsgruppen för byggsektorfrågor följer utvecklingen i hela
byggscktorn. Syftet är bl. a. att skapa gynnsamma betingelser för sektorns
långsiktiga utveckling. En rapport om byggsektorns långsiktiga utveckling
har presenterats under hösten 1984. I denna rapport anges att det finns
goda möjligheter att öka den totala byggproduktionen så att sysselsättningen i byggandet i slutet av 1980-talet skall kunna ligga på ungefär samma
nivå som i decenniets början. Förutsättningarna härför är bl. a. att stabil
tillväxt i ekonomin uppnås och att vissa strukturella. yrkesmässiga och
regionala obalanser kan hävas. Arbetet med de långsiktiga frågorna kommer att fortsätta.
Särskilda grupper har bildats på regional nivå för att driva på bostadsförbättringsverksamheten och initiera samverkan mellan olika intressenter.
Initiativet till dessa regionala samverkansgrupper kommer från en central
arbetsgrupp inom bostadsdepartementet med representanter för statliga
myndigheter, organisationer och kommunerna.
Bostadssektorns betydelse för samhällsekonomin kan även uttryckas på
följande sätt. Bostadsbeståndets återanskaffningsvärde (exkl. fritidshus)
beräknas i början av år 1984 ha uppgått till ca I 050 miljarder kr. i 1980 års
priser. Av detta värde faller 53 % på småhusen och 47 % på flerbostadshusen. Värdet motsvarar 48 % av hela byggnadskapitalet i landet. Bostadsförvaltningens förädlingsvärde (exkl. fritidshus). som är ett mått på värdet
av de tjänster som bostadssektorn producerar. utgjorde 8 % av bruttonationalprodukten eller ca 53 miljarder kr. år 1983 i löpande priser.

Prop. 1984/85: 100

Bilaga 13

Bostadsdepartementet

13

Bostadsmarknadsläget
I sin anslagsframställning för budgetåret 1985/86 refererar bostadsstyrclsen rcsullalcl av en enkät till kommunerna om bostadsmarknadsläget i
början av år 1984. Av kommunerna ansåg 93 att del i stort sett var balans
mellan utbudet av bostäder och efterfrågan vid rådande inkomster och
bocndekostnade1. 127 kommuner redovisade att det fanns överskott på
bostäder och 44 alt det var brist på bostäder.
En tredjedel av kommunerna anser att det ganska ofta eller ofta förekommer alt hushåll har svårt all få tillgång till en bostad som överensstämmer med hushållets behov i fråga om utrymme, utrustning och geografisk
belägenhet. I praktiskt taget alla dessa kommuner gäller detta för ungdomarna men i rätt stor omfattning även för barnfamiljer och pensionärer.
För samtliga hushållstyper är den vanligaste orsaken till svårigheterna att
utbudet av bostäder av önskat slag eller önskad belägenhet är för litet. För
barnfamiljerna är alltför höga boendekostnader en nästan lika vanlig orsak
till svårigheterna, vilket däremot inte gäller för ungdomarna och pensionärerna.
Enligt SCB: s årliga undersökning av outhyrda lägenheter i flerbostadshus ökade antalet outhyrda lägenheter kraftigt fram till den I mars 1983. då
nästan 40000 lägenheter var lediga till uthyrning. Den I mars 1984 var
antalet något lägre men fortfarande avsevärt högre än tre år tidigare, vilket
framgår av följande tabell.

Ti// uthyrning lediga bostadsliigenheter i jlerbostads/111s den I mars åren

1981-1984. Källa: SCB
Tidpunkt

1981-03-01
1982-03-01
1983-03-01
1984-03-01

Totalt

18200
30000
39800
38200

Därav i allmänny11iga
företag

14800
21 700
31000
30940

I ':·(av samtliga
lägenheter
Totalt

Allmännylliga
företag

1.0
1.6
2,0
1,9

1.9
2,8
3.9
3,9

Över fyra femtedelar av de lägenheter som var lediga till uthyrning den I
mars 1984 fanns i hus ägda av allmännyttiga företag. Jämför man med
SCB: s redovisning för den I september 1983, har emellertid antalet outhyrda lägenheter hos de allmännylliga företagen minskat med 3 000 från
33 980 till 30940 eller från 4,2 till 3,9 9c.
Minskningen har fortsatt. Den I september 1984 var 3,5%· eller 28309
lägenheter i det allmännyttiga bostadsbeståndet lediga till uthyrning. Kommuner med färre än 75 000 invånare har den största andelen outhyrda
lägenheter - 4,8 </t. För kommuner med mer än 75 000 invånare var ande-

Prop. 1984/85: 100

Bilaga 13

Bostadsdcpartementet

14

len 4,0%. För Stor-Stockholm och Stor-Göteborg var andelen outhyrda
lägenheter 0,5 resp. 4,3 o/c:.
Riksdagen har tidigare besluta! om vissa stödåtgärder för bostadsområden med stor andel outhyrda lägenheter (prop. 1982/83: SO bil. 5, CU 8,
rskr 112). Särskilda låneregler och lån har införts för att underlätta att
bostäderna byggs om och utnyttjas för andra ändamål. Vidare har medel
ställts till regeringens förfogande för bidrag till de värst drabbade företagen. Regeringen har även fått ett bemyndigande att i samband med bidragsgivningcn avlösa statens ansvar för förvaltningsförluster enligt 33 §
bostadslånekungörelsen ( 1962: 537) eller motsvarande äldre bestämmels'er.
Jag kommer i det följande (anslaget B 5.) att redovisa erfarenheterna av
bidragsgivningen. För bostadsområden med outhyrda lägenheter kan även
s. k. boenderniljöbidrag lämnas till åtgärder som förbättrar boendemiljön.
Ökningen i hyrorna var enligt SCB: s årliga bostads- och hyresundersökningar genomsnittligt sett avsevärt lägre under år 1983 än under år 1982. I
följande tabell redovisas förändringar i hyror inkl. bränsle för hyreslägenheter från olika byggnadsperioder.
Procentuella förändringar a1· månadshyran åren 1981 - 1984 för hyres/ägenheterfråTI olika byggnadspcrioder
Byggnads period

Ökning av månadshyran i %
jan 1981jan 1982

jan 1982jan 1983

jan 1983jan 1984

-1940
1941-1950
1951-1960
1961-1965
1966-1970
1971-1975
1976-1982

15,9
15,5
15,7
15.2
15.1
14,5

11,7
12,4
12,6
11,8
11.2
10,7

5,8
5,7
5,0
5,0
4,9
4,7
3,9

Samtliga

15,3

11,6

5,1

Jag har med tillfredsställelse noterat att den överenskommelse för år
1984. som träffades mellan parterna på hyresmarknaden och som anslöt till
regeringens inllationsmål. har lett till att höjningarna har blivit betydligt
lägre än tidigare år. Överenskommelsen innebar att hyreshöjningarna begränsades i den del de avser drifts- och underhållskostnader (exkl. bränsle)
och kopplades till utvecklingen av konsumentprisindex. För år 1985 har
parterna kommit överens om en motsvarande begränsning. Den beräknas
leda till en genomsnittlig hyreshöjning på 3,5 %.
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Byggkostnadernas utveckling
Kostnaderna i bostadsbyggandet steg kraftigt under senare delen av
1970-talet. Ökningstakten kulminerade år 1980 såväl för nerbostadshus i
exploateringsområden som för gruppbyggda småhus. Därefter har ökningstakten varit väsentligt lägre. Under år 1983 ökade emellertid kostnaderna på nytt för såväl nerbostadshus som småhus. Detta framgår bl. a. av
följande uppgifter från SCB: s låneobjektsstatistik. Tabellen visar de genomsnittliga byggkostnaderna för statligt belånade nerbostadshus och
gruppbyggda småhus med preliminärt beslut om bostadslån under åren
1979-1983.

Genomsnittliga hrng/.:ost11adcr åren 1979-1983. Kiilla:SCB
År

Genomsnittlig
yta'. m:

Genomsnittlig byggkostnad
kr.im:
ly

Flerb,1stadshus i
cxploateringsomrad.:n
1979
19KO
1981
19K2
19K3
Fl.:rbostadshus i
saneringsområden
1979
19Kll
1981
1982
1983
Gruppbyggda småhus
1979
1980
1981
1982
1983

79.5
83.3
81.1
80,I
75.K

2685
3 239

76.7
78.4
76.0

3 168
3 753

kr.im:
BRAp

3 114
3 335
3 626
4194

13.3
20.6
7.1
8.7
15,7

15.9

71.9

3465
3973
4014
4 339

1 IK.0
115.4
108.2
106.6
!05.6

2 781
3 112
3 309
3 746

72.9

Ökning
i c;; frän
föregående år

HU
14.7
1.0
8.1
14.3
19.5
11.9
6.3
13.2

1
För år 1979 for 11erbostadshusen bostadslägenhetsyta och för åren 1979-1980 för
småhusen bostadsyta. Därefter primär bruksarca (13RApl.

Även ökningstakten i faktorprisindex har avtagit. Byggkostnaderna har
det senaste året, från oktober 1983 till oktober 1984, ökat med 8,5'k Den
årliga prisökningstakten har sjunkit sedan sommaren 1983, då den var
drygt 11 IJr.
För att minska takten i prisökningarna beslutade regeringen i december
1983 att uppräkningen av tidskoefficienten skulle begränsas till högst 4 %
under år 1984. Samtidigt ändrades metoden för fastställande av tidskoefficienten så att den bestäms månadsvis i efterhand och återger den faktiska
prisnivån under månaden. Bostadsstyrelsen har också tilldelats tillfälliga
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resurser för att utreda formerna för en utvidgad kostnadsuppföljning så att
hegriinsningcn av tidskocfficientuppräkningen inte kompenseras via den
produktionskostnadsanpassade helaningen. I samband med denna utredning gör styrelsen stickprovskontroller av umbyggnadskostnaderna i låneärenden. Till detta kommer att regeringen har beslutat att uppräkningen av
tidskoefficienten skall begränsas till högst 3 % under år 1985.
Byggkostnaderna är enligt SCB: s låneobjektsstatistik högre i stockholmsområdet än i landet som helhet. Det gäller kostnaderna för ny- och
ombyggnad av både flerbostadshus och gruppbyggda småhus.
För att få till stånd en grundlig analys av orsakerna till det höga kostnadslägct i stockholmsområdet har chefen för bostadsdepartementet efter
regeringens bemyndigande <Dir. 1984: 17) tillkallat en särskild kommitte
(Bo 1984: 01). Kommitten skall kartlägga orsakerna samt föreslå åtgärder
för att förhindra fortsatta snabba kostnadsstcgringar. Kommitten kommer
att redovisa sitt arbete under år 1985.

Utvecklingen av kostnaderna för drift och underhåll
Under senare år har drifts- och underhållskostnaderna i fastighetsförvaltningen ökat markant. De utgjorde år 1975 51 % av de totala förvaltningskostnaderna medan kapitalkostnaderna uppgick till 49 %. Motsvarande andelar år 1983 var 61 resp. 39 %. I följande tabell redovisas de olika
kostnadsposterna inom SABO-företagen under åren 1979-1983. Som
framgår har särskilt kostnaderna för uppvärmning ökat.

SABO-flireta,::l'llS kostnader för kapital, underhåll och drift åren 19791983. Kiilla: SABO.
År

Kostnader, kr/m 2
Kapital

1979
1980
1981
1982
1983

69:67
77: 57 1
80:09 1
97:55 1
111: 52 1

Underhåll

35:35
39:43
46:03
47:90
53:68

Drift

Summa

Bränsle

Övrigt

24:05
33:87
42:82
48:39
50:09

49:48
54: 36
60:34
66:26
70:42

178:55
205:24 1
235:29 1
260: 10 1
285: 71 1

1
Inkl. kapitalkostnad för underhållslån och för åren 1982 och 1983 även för reparationslån.

Inte minst mot bakgrund av de ökade kostnaderna för drift och underhåll
anser jag att det är nödvändigt, att hyresgästerna får ett avgörande inflytande över både ekonomi och förvaltning. Det är väsentligt att i detta
sammanhang också beakta att energihushållningsarbetet drivs vidare så att
energikostnadernas andel av hyran begränsas. Både SABO och Sveriges
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fastighetsägareförbund har tillsammans med Hyresgästernas riksförbund
lämnat rekommendationer till sina medlemmar att teckna s. k. boinflytandeavtal.
Den utveckling som pågår på många håll i landet att förbättra de boendes
inflytande är mycket positiv. Enligt min mening bör detta arbete även i
fortsättningen drivas av hyresgästerna och fastighetsägarna, såväl allmiinnyttiga som privata, och bestämmas av de behov och värderingar som
finns på det lokala planet.
Inom bostadsföretagen pågår också en utveckling i riktning mot decentraliserade förvaltningsenheter. Genom att ansvaret för det dagliga arbetet
läggs ut på lokala enheter kan kontakterna mellan fastighetsförvaltningen
och de boende förbättras. Det är viktigt inte minst för att de äldre skall
känna ökad trygghet i sin boendemiljö.
Förslag till högskoleutbildning för bostads- och fastighetsförvaltning har
utarbetats av en arbetsgrupp inom bostadsdepartementet. Universitetsoch högskoleämbetet, som har haft i uppdrag att göra en överarbetning av
förslaget, har hösten 1984 redovisat resultatet av sitt arbete till regeringen.
Chefen för utbildningsdepartementet avser att återkomma till regeringen i
denna fråga.

Övrigt
Hyres/agstiftning m. m.

Från och med den I mars 1984 har till bostadsdepartementet överförts
vissa lagstiftningsärenden rörande fast egendom, bl. a. hyres- och bostadsrättslagstiftningen samt lagstiftningen om förvärv och förvaltning av bostadsfastigheter.
1983 års bostadsrättskommitte (Ju 1983: 06), som bl. a. prövar frågor om
hembud och priskontroll på bostadsrätter, lägger inom kort fram sitt betänkande.
Genom riksdagens beslut att ändra hyreslagen har hyresgästerna fått
möjlighet att utöva ett större inflytande över underhållet i den egna lägenheten. I enlighet med riksdagens önskemål utvärderas erfarenheterna av
detta inflytande av en särskild arbetsgrupp med företrädare för de berörda
intressenterna. Utvärderingen skall redovisas före utgången av år 1985.
Vid sin behandling av prop. 1983/84: 137 om ändringar i hyreslagstiftningen uttalade sig riksdagen för att hyreslagens regler om tjänste- och
personalbostäder borde ses över (BoU 29, rskr 378). En arbetsgrupp med
företrädare för parterna på arbetsmarknaden har inrättats för att utföra en
sådan översyn. Vidare har en nyligen tillsatt kommitte (Bo 1984: 02) fått i
uppdrag att utreda frågan om lokalhyresgästernas ställning på hyresmarknadcn.
2 Riksdagen 1984185. 1 sam/. Nr /00. Bila1ta 13

Prop. 1984/85: 100

Bilaga 13

Bostadsdepartementet

18

Al/111ii1111a .rn111/i111-1slokaler 111. 111.
Det statliga stödet till samlingslokalssektorn fick i huvudsak sin nuvarande utformning är 1973. Prirn:iperna för stödet har sedermera utrelts av
en år 1979 tillkallad parlamentarisk kommitte och redovisats i betänkandet
(SOU 1981: 63) Samhället och samlingslokalerna. Kommittens förslag har
behandlats vid två tidigare riksmöten (prop. 1981/82: 100 bil. 16. CU 15.
rskr 171 och prop. 1982/83: 100 bil. 13. CU 15, rskr ::!06). Det finns enligt
min mening inte anledning att på nytt aktualisera grundläggande föriindringar i de riktlinjer för statens stöd till samlingslokalssektorn som har
antagits av statsmakterna. Däremot finns ett behov av att se över dels hur
stödet har använts i samband med förnyelsen av våra sUider och tätorter.
dels hur man skulle kunna förenkla och samordna stödet till samlingslokaler. Det senare gäller både mellan de olika bidragen till samlingslokaler
och mellan dessa bidragsformer och det övriga bostadsfinansieringssystcmet. Vidare finns det skäl att i fråga om stödet till energihushållning i
samlingslokaler överväga om det i alla avseenden är motiverat friln övergripande energipolitiska synpunkter.
Gatukost ll{u/er

Den I januari 1982 trädde nya gatukostnadsbestämmelser i kraft. Bestämmelserna, som finns i byggnadslagen och byggnadsstadgan. ger kommunerna ökade möjligheter att med bidrag från fastighetsiigare täcka kostnaderna för gator och andra allmänna platser inom omrilden med stadsplan.
Eftersom de nu gällande gatukostnadsbestämmelserna har varit i
tillämpning under endast kort tid. har chefen för bostadsdcpanementet
tidigare föreslagit att de i sak oförändrade tas in i en ny plan- och bygglag.
PBL (se remiss till lagrådet den 20 oktober 1983 s. 163). Sedan kritik från
skilda håll har riktats mot bestämmelserna och deras tillämpning. beslutade han emellertid vid årsskiftet 1983-1984 att en arbetsgrupp inom bostadsdepartementet skulle göra en kartläggning av tillämpningen. Arbetsgruppen redovisade i juni 1984 resultatet av sitt arbete i rapporten (Os Bo
1984: 9) Gatukostnader. I rapporten pekar arbetsgruppen på vissa ändringar i regelsystem m. m. som kan medverka till en bättre och smidigare
tillämpning av gatukostnadsbestämmelserna.
En promemoria med förslag till lagändringar m.m. som kan aktualiseras
med anledning av arbetsgruppens rapport har remissbehandlats under
hösten 1984. Promemorian innehåller dels förslag till ändringar av gatukostnadsbestämmelserna i PBL-förslaget, dels ett förslag till statlig finansiering av vissa gatukostnader. Avsikten är att förslagen till ändringar i
förslaget till PBL skall remitteras till lagrådet vintern 1984/85. Förslaget till
statlig finansiering av vissa gatukostnader behandlar jag i det följande
(anslaget B 3.).
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Krcdizförsörjningcn

Byggnadskreditgivningen till det statsbelänade bostadsbyggandet har
fungerat tillfredsställande under år 1984. Den totala kreditgivningen under
året beräknas komma att något överstiga 1983 års nivå.
Avlyft av byggnadskrediter för färdigställda fastigheter har däremot
under tiden januari-september 1984 skett i väsentligt lägre omfattning än
under motsvarande tid året innan. En orsak härtill har varit vissa svårigheter fr. o. m. andra kvartalet för de tre bottenlåneinstituten - Sparbankernas Intecknings Aktiebolag SPINTAB, Svensk Bostadsfinansiering Aktiebolag BOF AB och stadshypoteksinstitutionen - att sälja prioriterade bostadsobligationer.
Med anledning av det uppkomna läget beslöt regeringen den 6 september
1984. på förslag av fullmäktige i riksbanken, att allmän placeringsplikt
enligt lagen ( 1974: 922) om kreditpolitiska medel får tillämpas i fråga om
allmänna pensionsfonden, såvitt avser de penningmedel som förvaltas av
första, andra och tredje fondstyrelserna. Fullmäktige har utfärdat tillämpningsföreskrifter för fondens placeringar med anledning av regeringens
beslut.
I enlighet med riksdagens beslut (prop. 1983/84: 90, BoU 28. rskr 303)
skall anskaffningen av medel för utbetalningar av i första hand bostadslån
till ny- och ombyggnad fr. o. m. budgetåret 1985/86 handhas av ett för
ändamålet särskilt inrättat statsägt kreditaktiebolag. Det nya bolagets kapitalanskaffning förutsätts ske huvudsakligen genom utgivande av obligationer. Obligations villkoren skall därvid vara i huvudsak desamma som för
sådana obligationer som emitteras av de tre bottenlåneinstituten. Med de
förutsättningar som f. n. gäller innebär detta att det nya bolagets obligationer kommer att betraktas som prioriterade placeringar. Eftersom motsvarande upplåning f. n. sker över statsbudgeten blir anspråken på den
prioriterade kreditmarknaden oförändrade. Bolagets obligationer kommer
att emitteras till vid tidpunkten gällande räntesatser för långa statslån och
med en löptid av 20 år. Räntesatsen kommer att justeras till rådande
ränteläge vart femte år. Jag återkommer i det följande (anslaget B 3.) till
vissa ytterligare frågor rörande det nya kreditaktiebolaget.

Bostäder åt unga
Riksdagen beslöt våren 1983 (CU 1982/83: 22, rskr 233) med anledning
av en motion i frågan att ge regeringen till känna att en översyn av
ungdomens bostadssituation borde göras i lämpligt sammanhang. En arbetsgrupp för ungdomsboendefrågor inom bostadsdepartementct har i betänkandet (Ds Bo 1984: 10) Bostäder åt unga redovisat ett flertal förslag till
hur man kan underlätta för ungdomar att få sin första egna bostad.

Prop. 1984/85: 100

Bilaga 13

Bostadsdepartementet

Utgångspunkten för arbetsgruppens arbete i1r all det idag hehövs insatser från samhällets sida för att underlätta för de unga att komma in pil
bostadsmarknaden. Bakgrunden är bl.a. minskat bosladsbyggand..: och
ökade boendekostnader i nyproduktionen. minska! utbud av billiga srniili1genht:ter samt den allmänt avtagande rörligheten pi\ bostadsmarknaden.
Arbetsgruppens överväganden avser främst möjligh..:l..:rna att öka u1bude1
av bostäder för unga och att förbättra planeringen och förmedlingen av
sådana bostäder.
Arbetsgruppens förslag syftar till att underlätta för kommunerna att fä
fram bostäder åt unga upp till 25 år. Bostäderna avses i första hand fungera
som en "första bostad" för unga fram till dess att de kan få en bostad på
den vanliga bostadsmarknaden. Tillkomsten av sådana bostäder föreslås
underlättas genom s.k. ungdomskontrakt, ekonomisk! stöd från staten till
ny- och ombyggnad samt vissa lättnader i normkraven i fråga om tillgänglighet m.m. Ansvaret att planera för och att förmedla bostäder med ungdomskontrakt bör enligt förslaget ligga på kommunerna inom ramen för
deras ansvar för bostadsförsörjningen.
Arbetsgruppens betänkande har remissbehandlats. Förslagen har fått ett
blandat mottagande. Flertalet remissinstanser instämmer i arbetsgruppens
syn på behovet av åtgärder för att förbättra ungdomars ställning på bostadsmarknaden. Den övervägande delen av remissinstanserna stöder
emellertid inte förslagen om ungdomskontrakt och lättnader i normkrav.
Bara ett fåtal remissinstanser anser att det statliga stödet kan bli ett
effektivt instrument för ombyggnad och nyproduktion av bostäder för
unga.
Med hänsyn till den kritik mot arbetsgruppens förslag som har kommit
fram under remissbehandlingen avser jag inte att föreslå att den gällande
hyres- och byggnadslagstiftningen kompletteras med särskilda bestämmelser om ungdomsbostäder. Det av arbetsgruppen föreslagna statliga produktionsstödet för ny- och ombyggnad är därmed inte heller aktuellt att
genomföra.
Beträffande arbetsgruppens förslag om lättnader i vissa normkrav vill
jag erinra om att kommunerna enligt förslaget till ny plan- och bygglag
genom planbestämmelser får möjligheter att differentiera kvalitetskraven
för ombyggnad inom ett bostadsområde. förutsatt att området ändå får
långsiktigt godtagbara egenskaper. Därmed kommer det att finnas möjligheter för kommunerna att av bostadsförsörjningsskäl och under begränsad
tid behålla vissa lägenhetstyper vilka inte uppfyller dagens kvalitetskrav.
Att bostadslösningar för ungdomar kan vara olika framgår av arbetsgruppens betänkande. Arbetsgruppen visar med exempel på mångfalden
av lämpliga bostäder för unga, vilket flera remissinstanser har noterat med
tillfredsställelse. Av remissvaren kan man utläsa att behov och förutsättningar är olika i kommunerna och även skiftande över tiden. Vissa remissinstanser pekar också på olika lokala lösningar för att tillgodose ungas
bostadsbehov.
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Enligt min uppfattning har utredningen i hög grad bidragit till att ungdomsboendefr<°1gorna har uppm:irksammats runt om i landet. Jag kommer
därför i det följande att föresl[1 att en försöks verksamhet bedrivs under viss
tid. hl.a. för att fr{1gorna :iven fortsiittningsvis skall hållas levande.

Mitt första~: Försöks verksamhet rörande ungas hoende stimuleras med
ett tillfälligt statligt hidrag. Bidraget föreslås som ett engångsbidrag för
att täcka kostnader for försiiksverksamheten. Försöksverksamheten
bör hedrivas under tre i'tr. Ett anslag om en milj. kr. bör anvisas för
ändamålet.

Arbetsgruppens förslag: Arbetsgruppen föreslår att uppdrag ges till bostadsstyrelsen att i samråd med planverket sammanställa exempel på hur
boende för ungdomar kan åstadkommas vid ombyggnad i olika typer av
bebyggelse. Dessutom anser arbetsgruppen att de ""ideer som finns behöver fängas upp och utvecklas i bl.a. praktiska försök'' och att bidrag skall
kunna utgå för sådan försöksverksamhet. Det kan gälla I.ex. formerna för
kollektivt ungdomsboende och de ungas deltagande i planering och förvaltning.
Remissinstanserna: Arbetsgruppens exempel på olika typer av lösningar
har rönt positivt intresse från en del remissinstanscr. Svenska kommunförbundets styrelse understryker i sitt yttrande vikten av att nya boendeformer utvecklas. Intresset för nya lösningar synes vara stort i många
kommuner och bostadsföretag och flera remissinstanser stödjer uttryckligen tanken på att bedriva försöksverksamhet och att samla exempel över
goda bostiider för unga.
Skälen för mitt förslag: Som jag tidigare har påpekat har arbetsgruppens
arbete vunnit bred uppmärksamhet och lett till mycken debatt i kommunerna. De flesta kommuner och bostadsföretag instämmer också i arbetsgruppens syn på behovet av åtgärder i kommunerna för att förbättra
ungdomars situation på bostadsmarknaden. De generella åtgärder som
arbetsgruppen har föreslagit har emellertid inte vunnit gehör, och min
uppfattning är att det i hög grad beror på att kommuner och bostadsföretag
har egna uppfattningar om de lokala behoven och om vilka riktade insatser
som krävs för att förbättra ungas boende i respektive kommun.
Det är med tillfredsställelse som jag noterar att syftet med arbetsgruppen
därmed tycks kunna uppnås utan statliga åtaganden och att vi kan gå
vidare i riktning mot att ge kommunerna en allt mer självständig ställning i
förhållande till staten i frågor som rör markanvändning och bostadsförsörjning.
Frågan om ungas boende är emellertid viktig för vårt samhälle och
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förutsätter många gånger - i synnerhet då inga generella regeHindringar
vidtas - okonventionella arbetsformer och lösningar.
I jämförelse med många andra länder har Sverige få alternativ att erbjuda inom boendet. Jag finner därför att en försöksverksamhet rörande
bostäder åt unga bör stimuleras och att det bör ske i former som innebär
insyn i arbetet och spridning av gjorda erfarenheter. Enligt min uppfattning
bör en sådan försöks verksamhet gälla bl .a. nya former fiir unRdomsh<>städer och unRdomshoende. Den kan också gälla f<>rmcrna fiir unRas
deltaRande i planering, förvaltning och byggande och den kan avse särskilda ätRärder för att fiirmcdla bostäder åt unga.
Jag föreslår därför ett tillfälligt statligt stimulansbidrag för försöksverksamhet rörande bostäder åt unga. En milj.kr. bör ställas till förfogande för
ändamålet för budgetåret 1985/86. Bidraget bör vara ett engångsbidrag som
utbetalas till kommuner som vidtar extra ordinära åtgärder för att förbättra
ungdomars boende och till bostadsföretag som i samråd med kommunen
vidtar sådana åtgärder. Jag har redan i mitt anförande under anslaget A 2.
Kommitteer m. m. föreslagit att medel för försöksverksamheten för budgetåret 1985/86 ställs till förfogande under nämnda anslag.
För information vill jag meddela att en särskild ungdomsboendedelegation kommer att bildas inom bostadsdepartementet. Delegationens uppgift
bör vara. förutom att fördela bidragen för försöksverksamheten. att följa
utvecklingen på området. Den bör dessutom ta initiativ till att försöken
med riktade åtgärder för att förbättra ungas ställning på bostadsmarknaden
utvärderas och sprids i former som gör dem allmänt tillgängliga. Chefen för
bostadsdepartementet avser att bereda representanter från bostadsstyrelsen. Svenska kommunförbundet och statens ungdomsråd tillfälle att medverka i delegationens arbete.

B 1. Bostadsstyrelsen

1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

46534000
52 102 000
49094000

Bostadsstyrelsen är central förvaltningsmyndighet med uppgift att främja bostadsförsörjningen. Den är också chefsmyndighet för länsbostadsnämnderna. Därutöver åligger det styrelsen att handlägga ärenden om
statligt stöd till allmänna samlingslokaler m. m.
Bostadsstyrelsen leds av en styrelse med sju ledamöter. Chef för bostadsstyrelsen är en generaldirektör, som tillika är styrelsens ordförande.
Inom styrelsen finns fyra byråer. nämligen boendebyrån. byggnadsekono-
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mihyrfrn. rättsbyrån och administrativa byrån samt ett personalkontor.
Vidare finns ett revisionskontor. en informationsenhet. en författningsenhet samt ett verkssekretariat vilka iir direkt underställda verkschefen. Till
styrelsen har knutits en samlingslokaldelegation. ett råd för belånings- och
viirderingsmetoder och ett bostadssocialt råd.
1984185

Heriiknad ändring 1985/86
Bostadsstyrclsen

Personal

Föredraganden

151! 1

Utgifter
Förvaltningskosl nader
(thirav lönekostnader)
Lokalkostnader. förslagsvis
lllankcllcr. förslagsvis
Revisionskonlor. siirkoslnader
Ersiillning till kommunerna for
deras medverkan i arhetet
med :'1tgiirder mot stri'tlrisker i
hyggnader. förslags vis

37918000:

23 110 000
5 I02 000

+ 819000

+
+

- I 507 000'
654000•
227 ()()()
160000
117000

+
+
+
+

I 850000
2 257 000

+ :?()()(){)
+ 149000

5000()(Xl

0

- 4 500 ()()()
+2 500()()()

52127000

+1230000

-3003000

Eng~mgsanvisning'

Summa utgifter

185()()()
242000

Inkomster
Pulilikationer
Nettoutgift

25000

52102000

+

5000

+1225000

+

5000

-3008000

1
Exkl. personal vid revisionskontoret och lokalvårdspersonal.
: Inkl. 3000()()(1 kr. för UDS-projektet.
' Exkl. kostnader för U DS: inkl. 480 000 kr. för framställning av inkomstförteckning
för prövning av bt>stadsbidrag.
4
Inkl. kostnader för L-ATF-åtgärder 1258000 kr.) under perioden 19114-07-01191!5-0fl-30.
~ Hostadsstyrelsens kostnader för ändringar i datasystemet m. a. a. beslut om nettoavi,ering och inriillandet av ett statligt kreditakticholag.

Bostadsstyrelsen
I sin anslagsframställning för budgetåret 1985/86 har bostadsstyrelsen i
ett sammanhang lämnat en allmän redogörelse för styrelsens och länsbostadsnämndernas behov av resurser.
Bostadsstyrelsen konstaterar att det är bostadsverkets uppgift att främja
bostadsförsörjningen i landet. inte bara genom att handha låne- och bidragsverksamheten utan även genom utredningar och annan service till
byggare och boende. Under flera år har dock statsmakterna. enligt bostadsstyrelsens mening. inte i tillräckligt hög grad beaktat sambandet mellan skiftande och ökande arbetsuppgifter å ena sidan och resurstilldelningen till verket å den andra. Myndighetsanslagen har under de senaste åren
minskats. Länsbostadsnämnderna har dock med hänsyn till vissa nya
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arbetsuprgifter fått behr1lla realt oförändrade resurser för innevarande
budgct:°ir.
I sin argumentering mot en fortsatt minskning av anslagen framhåller
styrelsen bl. a. följande:
- Bostadskommittens arbete kan resultera i nya och/eller ändrade uppgifter för bostadsverket. l väntan på klarhet om framtida uppgifter hör
resurserna inte dras ned.
- Genomförandet av satsningen på bostadsförbättringsprogrammct ställer
ökade krav på verkets resurser.
- Knappheten på resurser hos i första hand länsbostadsnämnderna leder
till svårigheter för bostadsverket att hålla en tillräckligt hög säkerhetsnivå i beviljande och förvaltning av lån och bidrag.
- Arbetet med den särskilda kostnadsgranskningen har hittills visat att det
finns starka skäl att också fortsättningsvis avdela resurser för sådan
verksamhet.
- Omfattningen av dels exekutiva auktioner. dels inlösen av statliga lån
har ökat mycket påtagligt under 1983/84.
- Ett stort problem för bostadsstyrelsen är att kunna rekrytera och behålla en rätt dimensionerad och sammansatt organisation för ADB-hanteringen, eftersom personalgruppen tillhör en starkt konkurrensutsatt sektor.
När det gäller bostadsstyrelsens verksamhet anför styrelsen bl. a. att
antalet besvärsärenden har minskat med nära 550 jämfört med föregående
budgetår. En påtaglig nedgång vad gäller besvär i ärenden angående omoch tillbyggnad av småhus har kunnat iakttas.
Under budgetåret 1983/84 har bostadssiyi-elsen-lnventerat värde- och
säkerhetshandlingar m. m. vid tre länsbostadsnämnder. Målsättningen är
att inventera samtliga länsbostadsnämnder och avdelningen för länsbostadsnämndsärenden hos länsstyrelsen i Visby under en fyraårsperiod.
För tillsyn av länsbostadsnämndernas arbete med granskning av förmedlingsorganens handhavande av bostadsbidragen har under budgetåret
1983/84 inspektion gjorts vid tre länsbostadsnämnder.
Bostadsstyrelsen konstaterar vidare att man nu har erfarenhet av vad en
tillämpning av huvudförslaget innebär. Det är främst inom tre centrala
områden som brister har visat sig. Det första är styrelsens föråldrade
ADB-system. Det är förenat med stora ekonomiska risker att sköta utbetalning. avisering och bokföring av över en miljon lån värda 74 miljarder
kr. i ett sexton år gammalt ADB-system. Ett annat område är kostnadsuppföljningen och kostnadskontrollen i belåningsverksamheten och det
tredje är verksamhetsplaneringen.
Genom att antalet besvärsärenden har minskat hos bostadsstyrelsen kan
resurser frigöras för uppbyggnad av kompetens för att stödja länsbostadsnämndcrna i deras nya uppgift med fastighetsjuridisk rådgivning. Samtidigt
ökar emellertid andra uppgifter för styrelsens juridiska personal. t. ex.
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genom den starkt ökade rådgivningen till länsbostadsnämnder i frågor som
gäller att trygga statens lånefordringar. t. ex. vid exekutiva auktioner. På
sikt behöver även ett delvis eftersatt utrednings- och utvecklingsarbete
beträffande kreditprövning samt tillsyns- och kontrollfunktioner inom lånesystemet kunna tillgodoses.
Mot denna bakgrund föreslår bostadsstyrelsen bl. a. följande.
I. Förvaltningskostnader beräknas enligt huvudförslaget +819 000 kr.
Lönekostnadsposten hålls dock realt oförändrad + 185 000 kr.
2. Lokalkostnader tas upp med beräknad utgift + 242000 kr.
3. Medel för tryckning av blanketter +20000 kr.
4. Posten för revisionskontor tas upp med realt oförändrat belopp
+ 149000 kr.
5. Posten Ersättning till kommunerna för medverkan i arbetet med åtgärder mot strålrisker i byggnader tas upp med oförändrat belopp.
6. För forskningsverksamhet yrkas 2000000 kr.
7. Intäkterna för publikationer beräknas till 30000kr.

Föredragandens överväganden
Bostadsstyrelsen har i sin anslagsframställning föreslagit att anslaget för
förvaltningskostnader beräknas enligt huvudförslaget, men att lönekostnadsposten hålls realt oförändrad.
Även jag anser att huvudförslaget bör tillämpas på bostadsstyrelsen.
Enligt min mening bör dock besparingarna fördelas jämnt över hela anslaget. Realt oförändrade lönekostnader skulle innebära att relativt sett större
besparingar måste göras på övriga kostnadsposter inom anslaget. t. ex. för
personalutbildning och för information till allmänheten. Detta vore enligt
min mening inte rimligt, framför allt inte sett i ett något längre tidsperspektiv än det nu aktuella budgetåret.
I mina beräkningar av bostadsstyrelsens förvaltningskostnader har jag
också tagit upp 480 000 kr. för framställning av den slutliga inkomstförteckning som används i samband med kommunernas prövning av bostadsbidragen. Medel för detta ändamål hart. o. m. budgetåret 1984/85 anvisats
under anslaget B 7. Bostadsbidrag m. m.
Fr. o. m. budgetåret 1983/84 svarar revisionskontoret vid bostadsstyrelsen för revision av arbetsmarknadsverket, bostadsverket och statens planverk. Bostadsstyrelsen har yrkat att revisionskontorets särkostnader undantas från tillämpningen av huvudförslaget. Enligt styrelsens mening är
detta viktigt för att målet för den nyligen genomförda omorganisationen
skall uppnås.
Med hänsyn till att resurserna för revisionsorganisationen nyligen har
prövats av statsmakterna och tillräcklig erfarenhet av den nya organisationens resursbehov ännu inte har vunnits anser riksrevisionsverket att medel
för myndigheternas revisionskontor för budgetåret 1985/86 generellt bör
beräknas till realt oförändrad nivå.
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Jag delar myndigheternas bedömning att resurserna för revisionsorganisationen under budgetäret 1985/86 bör hållas realt oförändrade. Huvudförslaget bör diirför inte tillämpas i fråga om medlen till revisionskontorets
särkostnader under nästa budgetår.
Jag har tidigare denna dag föreslagit regeringen att hos riksdagen begiira
att ytterligare medel anvisas för innevarande budgetår till bostadsstyrelsens projekt rörande utvidgat datorstöd - UDS - till verksamheten vid
bostadsstyrelsen och länsbostadsnämnderna. Medlen är avsedda för det
fortsatta utredningsarbetet och för genomförandet. Frågan om medel till
UDS för budgetåret 1985/86 kommer att behandlas i ett annat sammanhang.
I beslut den 30 augusti 1984 gav regeringen bostadsstyrelsen i uppdrag
att utarbeta ändrade rutiner för utbetalning av räntebidrag. s. k. nettoavisering. De nya rutinerna kommer att innebära att räntebidrag som avser
räntekostnaderna för bostadslånet avräknas i samband med att kostnaderna för detta lån aviseras låntagaren. medan den del av räntebidraget
som avser räntekostnaderna för bottenlånet i sin helhet överförs direkt till
buttenlängivaren vid den tidpunkt då kostnaderna för bottenlånet skall
betalas.
Riksdagen har i enlighet med. regeringens förslag i prop. 1983/84: 90
beslutat (BoU 28, rskr 303) att det skall bildas ett särskilt av staten helägt
kreditaktiebolag med uppgift att på den prioriterade kredit marknaden låna
upp de medel som krävs för den statliga bostadslångivningen.
Jag har tidigare denna dag föreslagit regeringen att hos riksdagen begära
att särskilda medel anvisas för innevarande budgetår för att göra det
möjligt för bostadsstyrelsen att ändra det nuvarande datasystemet så att de
nya rutiner som föranleds av besluten om nettoavisering och inrättandet av
ett statligt kreditaktiebolag kan genomföras med början under år 1985.
Också för nästa budgetår behöver särskilda medel anvisas för att nettoaviseringsrutinen skall kunna införas även för redan utbetalda lån och för
att styrelsens system för bl. a. avisering och avräkning skall kunna fungera
gentemot det nya kreditinstitutet. Jag har beräknat kostnaderna till
2 500 000 kr. för budgetåret 1985/86.
I enlighet med riksdagens beslut (prop. 1979/80: 97. CU 28. rskr 314)
lämnas stöd till kommunerna för deras medverkan i arbetet med åtgärder
för att minska strålrisken i byggnader. Stödet utgörs av ett schabloniserat
bidrag med I 000 kr. för varje beviljat lån resp. beviljat räntestöd för
åtgärder mot strålrisker. Utbetalning sker budgetårs vis i efterskott genom
bostadsstyrelsens försorg. Riksdagen beslutade att stödet skulle lämnas
under en femårsperiod. Nästa budgetår blir det sista i perioden. Jag har
beräknat att 500 000 kr. behöver anvisas för ändamålet för budgetåret
1985/86.
Bostadsstyrelsens begäran att få disponera vissa medel för forskningsändamål behandlar jag under anslaget B 13. Byggnadsforskning.
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Med hänvisning till vad jag har anfört och till sammanställningen hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen
att till Bostadsstyrelsen för budgetåret 1985/86 anvisa ett förslagsanslag av 49094000 kr.

B 2. Länsbostadsnämnderna
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

48209000
37 401 000
48858000

I varje län utom Gotlands län finns en länshostadsnämnd. Nämnden är
länsmyndighet för den statliga verksamheten för att främja bostadsförsörjningen. I Gotlands län fullgörs motsvarande uppgifter av länsstyrelsen.
1984185

Beräknad ändring 1985186
Bostadsstyrelsen

Personal

Föredraganden

496

Utgifter
74 701000
69140000
12558000
87259000

+
+
+
+

Administrationsavgifter
Aviseringsavgifter
Summa inkomster

21000000
28858000
49858000

-15 500000
- 2 258000
-17758000

- 7600000
558000
- R 158000

Nettoutgift

37 401000 2

+22845000

+11457000

Förvaltningskoslnader
(därav lönekostnader)
Lokalkostnader. förslagsvis
Summa utgifter

4 335000
3666000
752 000
5087000

+
+
+
+

2726000 1
2 543 000
573000
3299000

Inkomster

1

Inkl. kostnader för L-ATF-åtgärder (733000 kr.l under perioden 1984-07-01 till
1985-06-30.
2
Beräknat till 28401000 enligt förslag om utökade inkomster i kompletteringspropositionen våren 1984.

Bostadsstyrelsen

Länsbostadsnämndernas arbetssituation har påverkats på olika sätt under senare tid. Vissa uppgifter har minskat i omfattning, t. ex. heslut om
bostadslån till småhus och bostadsanpassningsbidrag. medan andra har
ökat, i vissa fall mycket kraftigt. Det senare gäller t. ex. beslut om bostadslån till ombyggnad av flerbostadshus samt inlösen av lån och andra uppgifter kring låneförvaltningen. Beslutet om att genomföra ett bostadsförbättringsprogram har inneburit både nya handläggningsuppgifter på grund
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av nya stödformer och en mycket omfattande medverkan i utbildning och
information kring programmet.
Genom en siirskild kampanj och på annat sätt har regeringen uttalat sig
for en förbättrad service från myndigheternas sida gentemot medborgarna.
Fram till ingången av innevarande budgetär har en successiv neddragning
av antalet tjiinster vid länsbostadsnämnderna skett. Följden har enligt
bostadsstyrclsens mening blivit en försämring av servicen till verkets
kunder. lån- L)Ch bidragstagarna. genom ökande ärendebalanser och handliiggningstider. Bristande förmåga hos länsbostadsnämnderna att hinna
med sina uppgifter innebär störningar i verksamheten på kreditmarknaden
i övrigt.
Den markant ökade pressen på de anställda har också medfört en lägre
säkerhetsnivå i lånehantcringen. vilket med hänsyn till de stora kapitalmängder som verket svarar för måste anses vara oroväckande. Bostadsstyreben erinrar om vad revisionskontoret har framhållit i olika rapporter
och vad bostadsstyrelsen har berört i sina senaste anslagsframställningar
om riskerna för ökande förluster i Iånehanteringen om resurserna för
arbetet dras ned.
Enligt bostadsstyrelsens beräkningar skulle en tillämpning av huvudförslaget på liinsbostadsnämndernas lönekostnader innehära en nedskärning med tio till elva tjänster. Detta är i stort sett liktydigt med två procent
av antalet tjänster vid länsbostadsnämnderna.
Bostadsstyrelsen finner att konsekvenserna av en sådan personalminskning skulle bli av två slag. Antingen kommer kvaliteten i nämndernas
arbete rent allmänt att undergå en fortlöpande försämring i form av ökande
handltiggningstider. väntetider för besked i olika frågor. mera summariska
kontroller i granskningen av låne- och bidragsansökningar och minskad
omfattning av information och annat stöd till kommuner m. n. Eller så
måste bostadsstyrelsen genom centrala direktiv till nämnderna inrikta
kvalitetsförsämringen på vissa konkreta arbetsuppgifter med påföljden att
verkets service och säkerhetsnivån i hanteringen av lånestocken försämras.
På ett konkret område kan följderna exemplifieras. Den nu aktiva verksamheten kring bostadsförbättringsprogrammet syftar till att förmå fastighetsägare att utnyttja det nya stödet och snabbt komma igång med ombyggnads- och upprustningsåtgärder i det befintliga husbeståndet. Om
arbetet med bostadsförbättringsprogrammet är framgångsrikt kommer antalet ansökningar om stöd att öka påtagligt. Minskade resurser hos nämnderna skapar risk för onödiga väntetider för dem som har hörsammat
informationen om bostadsförbättringsprogrammet.
I sin anslagsframställning tar bostadsstyrelsen även upp frågan om resurserna för det regionala nämndarbetet och refererar en gemensam skrivelse från länsbostadsdirektörerna. I den betonas vikten av att nämndledamöterna i största möjliga utsträckning engageras i nämndernas arbete och
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ges möjlighi:t att aktivt följa detta. Bl. a. bör nlimndsammanträdena hållas
så ofta och läggas upp på sådant sätt att ledamöterna upplever att de kan
följa arbetet och påverka viktiga beslut. En förutsättning för detta är att
erforderliga medel ställs till nämndernas förfogande. Den främsta anledningen till att flertalet nämnder har endast sex sammantrliden per år torde
vara bristen på resurser.
Bostadsstyrelscn avstyrker huvudförslaget.
Det är bostadsstyrelsens mål att en till inriktningen oförändrad verksamhet för 1985/86 skall kunna klaras av länsbostadsnämnderna med realt
oförändrad resursvolym. Styrelsen avser att fullfölja arbetet med en noggrann anpassning av varje nämnds relativa resursmängd till dess aktuella
arbetsvolym. Samtidigt innebär det att bostadsstyrelsen inte ser några
generella möjligheter för länsbostadsnämndsorganisationen med dess nuvarande omfattning att ta ansvar för nya arbetsuppgifter.
Bostadsstyrelsen föreslår bl. a. följande.
I. Länsbostadsnämndernas
personalresurser
behålls
oförändrade
+ 3 666 000 kr.
, Förvaltningskostnadsposten i övrigt beräknas med utgångspunkt i budgeten för 1984/85. uppräknad med avseende på prisökningar och utan
någon minskning med två procent +669000 kr.
3. Lokalkostnader tas upp med beräknad utgift + 752 000 kr.
4. Inkomsterna av administrationsavgifter beräknas till 5 500 000 kr.
5. Inkomsterna av aviseringsavgifter beräknas till 26600000 kr.

Föredragandens överväganden
Bostadsstyrelsen har i sin anslagsframställning pekat på omständigheter
som enligt styrelsens mening talar för att länsbostadsnämndernas resurser
bör hållas realt oförändrade under nästa budgetår.
För egen del förordar jag att medel för länsbostadsnämndcrnas verksamhet beräknas med utgångspunkt 1 huvudförslaget.
Mitt förslag leder självfallet till att bostadsverket ännu intensivare än
hittills måste pröva möjligheterna att med utgångspunkt i rimliga krav på
säkerhet förenkla granskningen av enskilda låne- och bidragsärenden och
söka få till stånd en resursbesparande arbets- och ansvarsfördelning mellan
kommunernas förmedlingsorgan och länsbostadsnämnderna. Jag kan i
sammanhanget nämna som exempel att bostadsstyrelsen. enligt vad jag har
erfarit, överväger om det är nödvändigt att länsbostadsnämnderna fortsätter att granska kommunernas befattning med ärenden om bostadsbidrag.
För egen del gör jag den bedömningen att kommunerna numera har en god
kompetens i dessa frågor och att det därför och med hänsyn till det delade
kostnadsansvaret mellan staten och kommunerna borde vara möjligt att
slopa nämndernas granskning.
Med anledning av förslag i prop. 1983/84: 150 (bil. 5J. kompletteringspro-
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positionen. har riksdagen bemyndigat regeringen (BoU 33. rskr 419) att
besluta om vissa inkomstförstärkningar för länsbostadsnämnderna genom
utökade avgifter. I förslaget beräknades inkomstökningen till 9 milj. kr.,
vilket innebar behov av ett nettoanslag på 28,4 milj. kr. Bl. a. bemyndigades regeringen att :a ut och bestämma storleken av en särskild
administrationsavgift för statligt räntestöd till underhåll m. m. När jag har
beräknat inkomsterna av administrationsavgifterna för budgetåret 1985/86
har jag räknat med att en sådan avgift införs. Jag har också tagit hänsyn till
att bostadsstyrelsen efter det att anslagsframställningen lämnades har
kommit in med nya uppgifter om de beräknade inkomsterna under anslaget.
Mot denna bakgrund beräknar jag inkomsterna av administrationsavgifterna till 13,4 milj. kr.
Jag vill informera riksdagen om att chefen för bostadsdepartementet i ett
annat sammanhang kommer att föreslå regeringen att förändra den nuvarande administrationsavgiften så att den anpassas \ill övriga avgifter för
statliga lån.
Inkomsterna av aviseringsavgifterna beräknar jag till 28,3 milj. kr. Jag
har därvid tagit hänsyn till den höjning av avgiften från 15 kr. till 16 kr. som
jag informerade riksdagen om i prop. 1983/84: 150 (bil. 5).
I enlighet med förslag i samma proposition har riksdagen även bemyndigat regeringen att ta ut och bestämma storleken av en påminnelseavgift och
en kravavgift. Ersättning för skriftlig betalningspåminnelse och för kravbrev bör tas ut enligt lagen ( 1981: 739) om ersättning för inkassokostnader
m. m. och den till lagen hörande förordningen (1981: 1057) om ersättning
för inkassokostnader m. m.
Med hänvisning till vad jag nu har anfört och till sammanställningen
hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen
att till Lä11sbostads11ämndana för budgetåret 1985/86 anvisa ett
förslagsanslag av 48 858 000 kr.

B 3. Vissa lån till bostadsbyggande 1
1983/84 Utgift

7 965 437 000

1984/85 Anslag

8 360 000 000

1985/86 Förslag

110000000

I statsbudgeten för innevarande budgetår finns under beteckningen B 3.
upptaget förslagsanslaget Lån till bostadsbyggande. Från detta utbetalas
bostadslån, räntelån, räntebärande förbättringslån, reparationslån, lån för
1

Anslaget~

tidigare namn Lån till bostadsbyggande
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förvärv av vissa bostadsfastigheter, hyresförlustgarantil[rn och s. k. särskilda lokallån.
Bestämmelserna om bostadslån finns i bl. a. bostadsfinansicringsförordningen ( 1974: 946, omtryckt 1980: 329, ändrad st:nast den 18 december
1984). Bostadslån lämnas i huvudsak till ny- och ombyggnad av bostadshus. Lånets storlek bestäms så att det utgör en andel av ett i särskild
ordning fastställt låneunderlag. Regler för bestämmande av låneunderlaget
finns i förordningen (1978: 384) om beräkning av låneunderlag och pantvärde för bostadslån (omtryckt 1980: 778, ändrad senast 1984: 744). För
bostadslån skall erläggas ränta efter en räntesats som fastställs av regeringen för ett kalenderår i sänder. Bostadslån och underliggande lån inom
låneunderlaget får räntesubventioner enligt reglt:r som redovisas under
anslaget B 4. Räntebidrag m. m.
Amorteringstiden för lån till nybyggnad är 30 år om lånet avser ett
småhus som skall bebos av låntagaren. Med visst undantag är amorteringstiden för lån till nybyggnad i övriga fall till följd av s. k. uppskjuten
amortering beroende av förhållandet mellan garanterad ränta och faktisk
räntekostnad under lånetiden. För lån till ombyggnad är amorteringstiden
högst 30 år, i vissa fall dock högst 20 år.
Riksdagen beslutade i maj 1984 (prop. 1983/84: 90, BoU 28, rskr 303) om
ändradt: former för finansiering av bostadslån m. m. Bt:slutet innebär bl. a.
att ett nyinrättat statligt kreditinstitut fr. o. m. den I juli 1985, dvs. frän
budgetårt:t 1985/86, skall svara för medt:I till utbetalningar av bostadslån
m. m. Beslutet innebär vidare att den nuvarande ordningt:n med s. k.
uppskjuten amortering för lån till nybyggnad intt: skall gälla för nya lån från
den I juli 1985. I stället införs fem års amorteringsfrihct och 35 års t1tcrbetalningstid. Beslutet innebär dessutom att räntan för nya lån efter den I juli
1985 skall bestämmas mt:d ledning av räntorna på institutets ubligations-

tan.
Bestämmelserna om riintdån finns i räntelånekungörelsen ( 1967: 553,
omtryckt 1976: 790. ändrad senast 1982: 431 ). Räntelån lämnas för bostadshus som har uppförts eller byggts om med bostadslån beviljat enligt de
bestämmelser som gällde före den I januari 1968, dock inte för hus som
färdigställdes före år 1958. Räntelån lämnas dessutom för bostadshus som
har uppförts utan statligt lån. men för vilka räntebidrag förut har beviljats
enligt räntebidragskungörelsen (1962: 541 ). Räntesubventioner lämnas
också i samband med räntelån enligt regler som redovisas under anslaget B
4. Räntebidrag m. m.
En redogörelse för bestämmelserna om .fi'irhiillringslån enligt förbättringslåneförordningen ( 1980: 261. ändrad senast 1984: 298) lämnas under
anslaget B 8. Viss bostadsförbättringsverksamhet m. m.
Lån ji"ir byggnt1dstek11iskt1 åtgiirder i boswdshus, s. k. reparationslån,
lämnas enligt förordningen ( 1982: 644) om lån för byggnadstekniska åtgärder i bostadshus (ändrad senast 1983: 1022). Långivningcn avser åtgärder
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som behövs för alt undanröja mögel-, röt-, fukt- eller korrosionsskador
eller andra byggnadstekniska brister i bostadshus. Lånemöjligheten är
tidsbegränsad och står numera bara öppen för åtgärder i Norrbottens län
vilka pftbörjas före utgången av år 1985 (prop. 1982/83: 120 bil. 5. CU 29,
rskr 309). Lånereglerna är i övrigt snarlika dem som gäller i fråga om
bostadslfrn för ombyggnad. Räntebidrag lämnas dock endast till allmännyttiga bostadsförctag enligt regler som redovisas under anslaget 8 4. Räntebidrag m. m.
Bestämmelser om hyre~förlustgarantilån finns i förordningen
(1982: 1286) om statlig hyresförlustgaranti. Lån lämnas till ägare av 'nybyggda statsbclånade hyres- eller bostadsrättshus för vilka statsbidrag till
hyrcsrabattcr kan lämnas. Lån lämnas med upp till 90 % av hyresförlusterna under en tid av högst tre år räknat från dagen för husets färdigställande. Lånen är ränte- och amorteringsfria i tre år och löper därefter med
bostadslåneränta och amortering. Amorteringstidcn är i normalfallet tio år.
Särskilda lånförfön·än• av vissa bostad4astigheter kan numera lämnas
för förvärv av dels sådana egnahemsfastigheter som har inlösts enligt 56 a §
arbctsmarknadskungörelsen ( 1966: 368) eller som har avstyckats i samband med rationalisering av jordbruk, dels sådana bostadsfastigheter för
permanent bruk som säljs av statlig myndighet enligt förordningen
( 1971: 727) om försäljning av staten tillhörig fast egendom m. m. och dels
vissa fastigheter som har förköpts enligt förköpslagen (1967: 868).
Bestämmelser om förvärvslån i de två första fallen finns i förordningen
(1976: 257) om lån för förvärv av egnahemsfastighet i vissa fall (ändrad
senast 1983: 1028) respektive förordningen (1981: 1123) om lån för förvärv
från staten av bostadsfastigheter för permanent bruk. Lånen i dessa fall
beviljas med viss andel, olika stor för olika låntagarkategorier, av köpeskillingen. Lånevillkoren är snarlika dem som gäller i fråga om bostadslån för
nybyggnad. Lånen är dock inte förenade med direkta räntesubventioner.
Bestämmelser om förvärvslån i det tredje fallet finns i förordningen
( 1984: 614) om lån för förvärv av vissa fastigheter som har förköpts enligt
förköpslagen ( 1967: 8681. Denna lånemöjlighet öppnades den I juli 1984
och avser förvärv för permanent bruk av fastigheter på vilka det finns eneller tvåbostadshus i områden där efterfrågan på fritidshus är betydande.
Lånen kan bara lämnas till kommunen eller den som skall bebo fastigheten
stadigvarande. Lånet får motsvara högst 25 % av för området gållande
tomt- och grundberedningsbelopp. Lånevillkoren är desamma som i fråga
om bostadslån till småhus. Lånen är dessutom förenade med räntesubventioner i samma omfattning som bostadslån.
Särskilda lokal/än lämnas enligt 3§förordningenl1982: 1272) om statligt
lånestöd m. m. till särskilda åtgärder i bostadsområden med outhyrda
lägenheter för ombyggnad av bostadsutrymmen till lokaler för kontor eller
liknande. För lånen gäller i övrigt i princip samma regler som för bostadslån till lokaler.
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Omfattningen m· bostadsltl11gil'f1ingen m. m.
Under budgetåret 1983/84 utfärdades preliminära beslut om h11stwl.1lä11
och beslut om bostadslån i ettbeslutsärenden till ett sammanlagt belopp av
6635 milj. kr. Därav avsåg 4937 milj. kr. nybyggnad och 1698 milj. kr.
ombyggnad. Jämfört med budgetåret 1982/83 minskade de sammanlagt
beviljade lånen med ca 124 milj. kr. De slutliga besluten om bostadslån
under budgetåret 1983/84 omfattade sammanlagt 5 558 milj. kr.

Beslut om bostadslån budgetåren 1981182-1983184
Beslut om
bostadslån, milj.kr.

Beviljat länchelopp,
kr./lägenhet

Budgetår

Budgt:tår

1981/82 1982/83 1983/84 1981/82 1982/83 1983/84

Preliminära be.l"lut
Nybyggnad
Flerbostadshus
Småhus (grupp)
Ombyggnad
Flerbostadshus
Småhus med ett beslut
Nybyggnad
Ombyggnad
Slutliga beslut
Nybyggnad
Flerbosladshus
Småhus (grupp)
Ombyggnad
Flerbostadshus

133000 130400 144100
124 300 134 700 152 700

2 752
1282

2469
I 151

2390
I 041

885

1111

1390

1649
370

1711
317

1506
308

120100 131600 144000
40900 43200 50200

2 135
1761

2589
I 530

3 115
1351

126400 131600 134500
101 700 116400 133 400

558

779

I 092

52600

47600

52900

55400

60500

51400

Skillnaden i gcnomsnittsbelopp mellan olika hustyper beror bl. a. på
olikheter i lånevillkor, lägenhetsstorlekar och - beträffande ombyggnad åtgärdernas omfattning. För flerbostadshusen gäller dessutom att den del
av lånen som avser lokaler har slagits ut på bostäderna.
Fördjupning av bostadslån, dvs. utökning av bostadslån som ersättning
för uteblivna bottenlån upp till bostadslånens normala undre gräns, förekommer huvudsakligen i fråga om nybyggda styckebyggda småhus och
ombyggnad av småhus. Under budgetåret 1983/84 utgjorde fördjupningen
ca 5 resp. 8 % av de totala lånebeloppen för dessa två typer av låneärenden. Jämfört med budgetåret 1982/83 innebär det för nybyggnad en lika
stor och för ombyggnad en minskad fördjupningsandel.
Bostadslån för miljöförbättrande åtgärder i bostadsområden (miljöbidragslån och miljölån) har de tre senaste budgetåren lämnats i följande
omfattning. Möjligheterna att få miljölån togs bort under budgetåret
1983/84.
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Beslut 0111 bostadslå11till111i/jöji'irbiittri11gar hl/(lgettll"l'11 IWl/182-198318./
Beviljat bdopp. milj. kr.

Lån i kombination med bidrag
(miljöbidragslån I
Ovriga lån (miljölån)

1981/IC

198~/83

1983184

9~.6

128.b
1.2

~29.9

8.2

0.1

Bostadslån fiir lw11dikappt111pa.1·.rni11g av bostäder beviljades med ett
belopp av 9.5 milj. kr. under budgetåret 1983/84. Lånemöjligheten inforJc::s
den I januari 1983 och under budgetåret 1982/83 beviljades lån med sammanlagt 3.5 milj. kr.
Rä11tehiircmde fiirbiittringslån har fortsatt att minska under budgetåret
1983/84. Ytterligare uppgifter redovisas under anslaget B 8. Viss bostadsförbättringsverksamhet m. m.
Lån fiir byggnadstek11i.~ka åtgiirder i bostadshus, s. k. reparationslån.
har under budgetåret 1983/84 beviljats med sammanlagt 14.3 milj. kr. Det
är en kraftig minskning i förhållande till året innan. Nedgången beror pii att
denna lånemöjlighet har upphört för nästan hela riket. l fortsättningen kan
sådana lån bara beviljas för åtgärder i Norrbottens län.

Beslut

0111

reparationslun budgetåren 1981182-198318./

Budgetår

1981/82
1982/83
1983/84

Antal lån

I 066
972
159

Antal lägc::nheter
totalt

därav
i småhus

47840
52 211
6290

540
I ~52
303

Beviljat bdopp.
milj. kr.

86.4
94.3
14.3

Lån för förvär\' från staten m· bostäder j('ir pem1t111ent hmk har under

budgetåret 1983/84 beviljats med sammanlagt 20,6 milj. kr. Det är nära nog
en fördubblad långivning i förhållande till budgetåret 1982/83 vilket var det
första år som dessa lån kunde erhållas.
Beslut om lån för förvärv från staten m· bostadsfastigheter budgetåren

1982183-1983184
Budgetår

1982/83
1983/84

Antal lån

86
155

Antal lägenheter
totalt

därav i
småhus

90
172

86
151

Beviljat belopp.
milj. kr.

11.8
20.6
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Medgivande för länsbostadsnämnderna att lämnas. k. särskilda lokal/ån
har under budgetåret 1983/84 lämnats i 18 fall med ett sammanlagt belopp
om 22,0 milj. kr. Det är en stark ökning jämfört med föregående budgetår
då medgivandena avsåg sju fall till ett sammanlagt belopp av 4, I milj. kr.

Utbetalningar lll' lån under budgetåret 1983184
Utbetalningar, milj. kr.

Utbetalningar av:
bostadslån till ny- och ombyggnad
förbättrings lån
lån för miljöförbättringar
reparationslån
hyresförlustlån
förvärv slån
bostadsanpassningslån
särskilda lokallån
räntelån
Förskott, netto
Från budgetåret 1982/83
uppskjuten utbetalning
Summa utbetalningar

Beräknade

Faktiska

6605
20
130
130

7725
19
a
a

15
20
6

15
25
150
0

a

154
+25

100
7175

7964

" Redovisas under posten "bostadslån till ny- och ombyggnad".

Bostadsstyrelsen

Markvillkorets tillämpning i saneringsvmraden
Markvillkoret i bostadsfinansieringsförordningen (6 § andra stycket
punkt 2) gäller inte för mark i områden med samlad äldre bebyggelse om
sökanden har ägt marken eller innehaft den med tomträtt sedan den 8
februari 1983 och ansökan om bostadslån lämnas in före den I juli 1985.
Bostadsstyrelsen anför att denna undantagsbestämmelse tillkom i samband med att markvillkoret återinfördes för saneringsområden våren 1983
(prop. 1982/83: 118) och att departementschefens uttalande om det rimliga i
att därvid göra detta undantag torde få tolkas så att det i annat fall hade
kunnat bli ett alltför kraftigt ingrepp i planeringen av företag i sådana
områden. När det nuvarande undantaget upphör den I juli 1985 kommer
enligt styrelsen behovet av kommunala dispenser från markvillkoret att
öka. Styrelsen anför att eftersom mark i saneringsområden i mycket ringa
utsträckning har förvärvats genom kommunen, blir det i praktiken frågan
om en dispensprövning i det övervägande flertalet låneärenden efter den I
juli 1985.
Bostadsstyrelsen anser att denna dispensprövning - med hänsyn till det
särskilda administrativa förfarande som därvid erfordras - kan försvåra
strävandena att öka ombyggnadsverksamheten under de närmaste åren i
enlighet med intentionerna i bostadsförbättringsprogrammet. Styrelsen fö-
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reslår därför att undantaget skall finnas kvar ytterligare en tid siivitt giiller
sancringsområden. Den nuvarande bestämmelsen hör ändras st1 att undantaget gäller i alla ärenden där ansökan om lån ges in före den 1 juli 1987.
ÅtRärder Ji>r all friimja ji"irl"iin· m· ii/dn• s111äl111s

Bostadsstyrelsen anför att det från många kommuner framhålls vilka
problem för bostadsförsörjningen som skillnader i kostnads- och finansieringssituationen mellan gamla och nya småhus medför. Trots att det finns
ett stort utbud av småhus planeras och byggs nya småhus till kostnader
som är betydligt högre än priset vid förvärv av likvärdiga ~ihhe hus. Enligt
styrelsen är orsaken vanligen den gynnsamma finansieringen av ett nytt
hus med låga kapitalkostnader i början och en låg egen insats. Ett niigra år
äldre hus har en betydligt högre garanterad ränta och statslånet minskas
dessutom vid en överlåtelse.
Framför allt i kommuner med stagnerande hushållstillväxt kan detta leda
till betydande trögheter på marknaden genom att allt ner hushiill .. byggs
fast" i sina bostäder. Dessa trögheter leder enligt styrelsen ocksii till ett
allt sämre utnyttjande av beståndet och till för många småhus. Hushi'ill som
vill sälja och flytta blir inte av med sina småhus. Rörligheten på småhusmarknaden försämras därmed.
Ett sätt att öka rörligheten och därmed förbättra utnyttjandet av bestiindet vore enligt bostadsstyn:lsen att förbättra finansieringsförutsiittningarna vid förvärv av äldre småhus. Styrelsen fön:sliir att en utredning görs
av behovet av åtgärder för att främja förvärv av äldre småhus.

Stödet till komtniirlig 11rs111yck11i11g i bostc1</.w111rcld1•11
Stöd till konstnärlig utsmyckning i bostadsområden lämnas bl. a. i form
av att kostnader för sådana åtgärder får ingå i liineunderlaget för bostadslån till ny- eller ombyggnad. Tillägget för sådana kostnader är maximerat
till 10 kr./m 2 lägenhetsyta. Riksdagen har uttalat <BoU 1983/84: 23) att en
översyn bör göras av gällande bestämmelser för finansieringen av konstnärlig utsmyckning och gestaltning i bostadsområden. Riksdagen betonar
också vikten av att berörda myndigheter på ett aktivt säll medverkar till en
bättre information om gällande regler för konstnärlig utsmyckning m. m.
Bostadsstyrelsen tar med anledning härav upp frågan om en höjning av
låneunderlagstillägget för konstnärlig utsmyckning och gestaltning.
Bostadsstyrelsen konstaterar bl. a. att utnyttjandet har varit och fortfarande är mycket lågt. Utnyttjandet är dessutom ojämnt fördelat. I samarbete med statens kulturråd har styrelsen under våren undersökt skälen till
det låga utnyttjandet. Företrädare för olika intressen har tillfrågats.
Enligt styrelsen har det inte kunnat beläggas att de boendes merkostnader för konstnärlig utsmyckning kan antas vara något hinder i sig. Där de
boende haft inflytande och tillräcklig omsorg har lagts ner på gestaltningen
av helheten och utformningen av konstverket utgör - enligt samstämmiga

Prop. 1984/85: 100

Bilaga 13

Bostadsdepartementet

37

uppgifter fr{m de tillfr<°1gadc - kostnaden för l{metillägget över hyran inget
hinder. Diircmot har det framförts att de hoendc kan vara d{1ligt motiverade för konst ri\ grund av att hclhetsmiljön är bristfällig eller kan vara
kritiska diirför att byggherrcn och/eller konstniircn inte har bemödat sig
tillriickligt om konstens kvalitet.
Bostadsstyrelscn bedömer emellertid att stödets minskade reala värde -

f. n. ca 0.2."i '1- av byggnadskostnaden - utgör en bidragande orsak till det
låga utnyttjandet och att det vid sidan av bättre information kan behövas
en ekonomisk stimulans bl. a. i form av högre lånetillägg. Styrelsen föreslår att tillägget i l{meunderlaget for konstniirlig utsmyckning och gestaltning i bostadsomr{1den höjs till 2."i kr./m ~ rrimiir hruksarea.

Tilliig1: till proc/11ktionskost11ade11 .fi"ir tillskott till St!ftcl.H'/1 Bostadskooperatio11c11s 1:arw1tif(111d
HSB: s riksförbund och Svenska riksbyggen bildade år 1973 Stiftelsen
Bostadskoorerationens garantifond. Den fick till uppgift att uppta lån
enligt kungörelsen ( 1972: 760) om lån avseende kostnader för outhyrda
liigenheter och att bidra med medel för täckande av kostnader för hyresbortfall i bostadsrättsföreningar anknutna till organisationerna.
Umsökande föreningar anslutna till HSB eller Riksbyggen får med stöd
av regeringens beslut den 29 maj 197."i belasta varje låneobjekt som avser
småhus för försäljning med I .."i% utöver den egentliga produktionskostnaden. Detta belopp. som inte får ingå i låneunderlaget för bostadslån, skall
tillföras fonden. En motsvarande ordning tillämpas i fråga om hus som
föreningarna uppför för egen räkning. Den av organisationerna frän början
angivna procentsatsen I . ."i<;;. utgick från ett belopp motsvarande den totala
lånesumman för hyresförlustlånen. Bedömningen utgick frän förhållandena år 1973.
Den statliga hyresförlustlångivningen avslutades i och med hyresförluster som avsåg 1980. Vissa möjligheter att få lån till hyresförluster finns
fr. o. m. den I februari 1983 enligt förordningen ( 1982: 1286) om statlig
hyresförlustgaranti. Denna lånemöjlighet avser även bostadsrättsföreningar där stiftelsen Bostadskooperationens garantifond fyller samma funktion
som under tidigare långivning till hyresförluster.
Bostadsstyrelsen anser det angeläget att frågan om ytterligare tillskott
till fonden tas upp till övervägande. I första hand bör övervägas att slopa
godtaget tillägg till produktionskostnaden för småhus som säljs med äganderiitt.

Ramar fiir siirskilda lokal/ån
Bostadsstyrelsen kan f. n. bevilja lån för ombyggnad av outhyrda lägenheter till andra lokaler än låneunderlagslokaler. s. k. särskilda lokallån.
För beslut om sådana lån gäller en ram på 60 milj. kr. t. o. m. år 1984. I
augusti 1984 återstod ca 30 milj. kr. av denna ram. Bostadsstyrelsens
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beslut om lån innebär att länsbostadsnämnden bemyndigas att bevilja lån
inom ett angivet högsta belopp.
Styrelsen anför att efterfrågan på lån har varit mindre än väntad. Enligt
styrelsen finns dock ett fortsatt behov av dessa lån i samband med åtgärder
för att begränsa antalet outhyrda lägenheter. Styrelsen anser därför att
möjligheten att bevilja sådana lån bör finnas även efter år 1984. Med
hänsyn till den hittillsvarande efterfrågan och bemyndigandet för regeringen att vidga nuvarande ram om det behövs av sysselsättningsskäl avstår
styrelsen dock från att nu föreslå någon höjning av ramen. Det föreslås
bara att gällande ram utsträcks till att gälla även under är 1985.
AnslaRsheriikninR

Utbetalningarna under budgetåren 1984/85 och 1985/86 beräknar bostadsstyrelsen enligt följande.
Beräknade 11thera/ni11gar h11dRetåren 1984185 och 1985186
Beräknade utbetalningar. milj. kr.

19R4/R5

19R5/R6
Anslaget B 3 Institutsmedel

N ybyggnadslån
Ombyggnad slån
Förbättrings lån
Miljöbidragslån
Bostadsanpassningslån
Reparat ionslån
Förvärv slån
Särskilda lokallån
H yresförlustgaranti lån
Skuldökning på räntelån
Förskoll netto

5 R50
1740
15
230
10
15
20
25
5
115
0

150
10
5
20
25
10
85
0

()

Totalt

8025

110

8100

5740
2 150
15

Utbetalningen av 8025 milj. kr. under budgetåret 1984/85 ryms inom
anvisat förslagsanslag på 8 360 milj. kr. Beräkningen är osäker med hänsyn
till svårigheten att bedöma intresset för utbetalning av bostadslån före
budgetårsskiftet. Då kommer delvis nya ränte- och amorteringsvillkor att
gälla i samband med att det nya institutet börjar sin verksamhet.
För budgetåret 1985/86 bör anvisas ett förslagsanslag på 110 milj. kr.
Beräkningen av behovet av medel från det nya kreditinstitutet under
budgetåret 1985/86 är t.v. preliminär.

Föredragandens överväganden
Markvillkorets tillämpning i .rnneringsområden

Markvillkoret i samband med statlig bostadslångivning innebär enligt
huvudregeln att bostadslån i princip bara beviljas om kommunen har
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förmedlat den mark pi'1 vilken byggnadsföretaget skall genomföras. Bostadsli'in får dock Himnas även i annat fall. om kommunen tillstyrker det.
Från huvudregeln har gjorts ett antal undantag, bl. a. i fråga om mark i
sancringsområden som lånesökanden har innehaft sedan den 8 februari
1983. Detta undantag, som gjordes i'ir 1983 i samband med att markvillkoret återinfördes i fri'1ga om mark i saneringsområden (prop. 1982/83: 118.
CU 25, rskr :!75). har till syfte att ge fastighetsägarna viss tid för att kunna
anpassa sig till den nya låneförutsiittningen. Undantaget är därför begrän·
sal på så sätt att det bara gäller om ansökan om li'm ges in före den 1 juli
1985.
Bostadsstyrelsen har föreslagit att nämnda undantag förlängs med två
år. Enligt styrelsen kan en tillämpning av markvillkorets huvudregel i sane·
ringsområden försvi'1ra omhyggnadsverksamheten. eftersom byggnadsfastigheterna i mycket ringa utsträckning har förvärvats genom kommunen. I
praktiken kommer flertalet h'ineiirenden att behöva föregås av en kommunal dispensprövning, vilket kan komma att försvåra slrävandena all öka
ombyggnadsverksamheten under de niirmaste åren enligt intentionerna i
hostadsförbättringsprogrammet.
Jag delar inte bostadsstyrelsens uppfattning i denna fråga. För egen del
anser jag det vara till fördel för bostadsförbättringsprogrammet att kommunerna nu ges ökade möjligheter att styra ombyggnadsverksamheten. De
eventuella nackdelar som den kommunala dispensprövningen medför bör
behandlas i samband med den utvärdering av förbättringsprogrammet som
skall göras år 1986. Jag iir således inte beredd att biträda bostadsstyrelsens
förslag.

Finansit•rinf,!sfiirutsiittninf,!ar l'iclfiin·iin· m· iilclre småhus
Bostadslån och räntebidrag lämnas i dag bara för ny- eller ombyggnad av
småhus. Förvärv av äldre småhus måste finansieras med lån från den
oprioriterade delen av kredit marknaden. Sådana lån betingar regelmässigt
högre ränta och är inte förenade med direkta räntesubventioner.
Bostadsstyrelsen framhåller att det. trots att det finns ett stort utbud av
småhus till salu. planeras och byggs nya småhus till kostnader som är
betydligt högre än priset för att förvärva likvärdiga äldre hus. Detta beror
enligt styrelsen vanligen på att ett nytt hus får en gynnsammare finansiering med lägre kapitalkostnader och lägre egen insats än det några år äldre
huset. Framför allt i kommuner med stagnerande hushållstillväxt kan detta
leda till betydande tröghet på marknaden som innebär att allt fler hushåll
"byggs fast"' i sina bostäder. Ett sätt att öka rörligheten på bostadsmarknaden vore. anser styrelsen. att förbättra finansieringsförutsättningarna
vid förvärv av småhus.
Riksdagen har flera gånger och senast i samband med budgetpropositionen för budgelåret 1984/85 <BoU 1983/84: 23. rskr 264) behandlat förslag
om statliga lån vid köp av äldre småhus och därvid avvisat förslagen med
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hänvisning till möjligheterna att på kreditmarknaden få långfristiga lån för
detta ändamål.
Även chefen för bostadsdepartementet har i olika sammanhang avvisat
tanken på att öppna möjligheter till bostadslån och räntebidrag för förvärv
av äldre smf1hus. främst med hänsyn till den inverkan detta skulle kunna få
på marknadspriserna för äldre småhus. Jag kan inte finna att vad bostadsstyrelsen nu har anfört visar att det finns behov att ompröva tidigare gjorda
ställningstaganden. De problem som styrelsen pekar på måste i första hand
lösas genom en anpassning av prissättningen på äldre småhus. Jag är
således inte beredd att biträda styrelsens förslag om att utreda behovet av
åtgärder för att främja förvärv av äldre småhus.
Stödet till konstniirliR utsmyckning i hostad.rnmrtlden

Beträffande konstnärlig utsmyckning och gestaltning i bostadsområden
har riksdagen uttalat att en översyn bör göras av gällande finansieringsbestämmelser <BoU 1983/84: 23 rskr 264) och att regeringen snarast bör för
riksdagen redovisa sin syn på hur frågan bör lösas.
Stöd till konstnärlig utsmyckning och gestaltning i bostadsområden lämnas vid ny- och ombyggnad genom att kostnaderna för sådana åtgärder får
ingå i låneunderlaget för bostadslån. Det innebär att också räntebidrag
lämnas för sådana åtgärder. I det schablonmässigt beräknade låneunderlaget får tillägg göras med högst 10 kr./m 2 lägenhetsyta.
Möjligheterna att med nuvarande lånestöd tillföra bostadsområden en
konstnärlig utsmyckning utnyttjas mycket litet. Bostadsstyrelsen redovisar att styrelsen vid flera tillfällen har undersökt omfattningen av verksamheten. Den senaste undersökningen. som gjordes våren 1983. visar entydigt att stödet fortfarande utnyttjas i liten omfattning. högst 15 %. Den
visar också att intresset för att utnyttja möjligheterna till stöd är ojämnt
fördelat.
Mot den bakgrunden och med ·anledning av riksdagens uttalande har
styrelsen i samarbete med statens kulturråd undersökt skälen till varför
stödet inte utnyttjas i större omfattning. Styrelsen påpekar att de skäl som
framförs för detta är flera och beroende av vilken part som tillfrågas.
Mot bakgrund av bl. a. att stödet inte utnyttjas mer har bostadsstyrelsen
föreslagit en höjning av det maximala beloppet för lånetillägg till 25 kr./m 2
primär bruksarea såsom en första angelägen stimulansåtgärd.
Med hänsyn till vad bostadsstyrelsen har anfört gör jag för egen del den
bedömningen att det statliga stödets storlek inte är den enda, eller kanske
inte ens den främsta, förklaringen till att stödet utnyttjas dåligt. Det bör för
övrigt i sammanhanget påpekas att möjligheterna att få s.k. produktionskostnadsanpassad belåning gör att lånetillägget för konstnärlig utsmyckning inte utgör taket för vad som kan finansieras med statligt bostadslån.
Mot denna bakgrund och med hänsyn till det statsfinansiella läget kan jag
inte förorda att det statliga stödet till konstnärlig utsmyckning ökas.
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Jag anser emellertid den konstnärliga utsmyckningen i våra bostadsområden angelägen. Det är därför viktigt att bostadsstyrelsen fortsätter med
information om statens stöd till denna verksamhet och ger exempel på hur
lånestödet kan användas för att öka bostadsområdenas trivsel och kvalitet.
TilliifU~ till produktionskostnaden fijr tillskott till Stijiclsen Bostadskooperationens garantifond

Stiftelsen Bostadskooperationens garantifond, som ägs av HSB: s riksförbund och Svenska riksbyggen, har till uppgift att uppta statliga lån för
hyresförluster och att bidra med medel för att täcka kostnader för hyresbortfall i bostadsrättsföreningar anknutna till dessa organisationer. Fonden
erhåller medel för sin verksamhet genom att ett belopp motsvarande 1.5 %
av produktionskostnaden tas ut av varje nybyggnadsprojekt som lånsökande föreningar anslutna till HSB och Riksbyggen genomför. Genom
beslut den 29 maj 1975 medgav regeringen att vid kostnadsprövning och
kostnadsjämförelse i ärenden om bostadslån för småhus som skall bebos
av låntagaren skall bortses från nyssnämnda belopp under förutsättning att
beloppet är avsett att tillföras Stiftelsen Bostadskooperationens garantifond. Mot bakgrund av att den statliga hyresförlustlångivningen avslutades
i och med år 1980 anser bostadsstyrelsen det vara angeläget att frågan om
ytterligare tillskott till fonden tas upp till övervägande. I första hand bör
övervägas att slopa godtaget tillägg vad gäller småhus som föreningarna
bygger för försäljning.
Garantifonden fyller enligt min mening en viktig funktion också i framtiden. Den ger framför allt nybildade bostadsrättsföreningar möjlighet att
fungera utan att medlemmarna tvingas ta ett långtgående ekonomiskt an~
svar för de andelar i föreningen som eventuellt ännu inte har kunnat
placeras.
Medel i fonden kan ha betydelse också när det gäller att vidta aktiva
åtgärder för att reducera förvaltningsförluster till följd av att andelar inte
kan placeras. Jag återkommer till denna fråga när jag behandlar anslaget
B 5. Bl. a. mot denna bakgrund är det av betydelse att avsättningar till
fonden görs också i fortsättningen.
Vad gäller den avsättning till fonden som sker genom avgiftsuttag av
dem som köper ett nybyggt småhus av HSB eller Riksbyggen delar jag
bostadsstyrelsens uppfattning att det kan finnas skäl för att slopa det i
bostadslånesammanhang godtagna tillägget. Enligt vad jag har erfarit vid
kontakter med HSB och Riksbyggen kommer föreningar tillhöriga dessa
organisationer inte i fortsättningen att ta ut någon avgift för avsättningen
till fonden för sådana småhus som dessa organisationer bygger för försäljning. Denna ändring kan genomföras utan att avsättningarna till fonden
minskar i nämnvärd omfattning. Någon åtgärd från statsmakternas sida är
med hänsyn till vad jag här har redovisat inte erforderlig.
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ÅtRiirder för att 1111dcr/iitta försä/j11i11R m· statsbelånade hus niir lclnraRaren iir på ohestclnd

Av bostadsstyrelsens anslagsframställning framgår bl. a. att antalet exekutiva auktioner i fråga om statsbelånade bostadshus. främst småhus. har
ökat kraftigt under senare år. Under budgetåret 1983/84 utlystes I 259
exekutiva auktioner.
Bostadsstyrelsen tog redan i föregående års anslagsframställning upp
frågan om ett alternativt förfarande för att underlätta försäljning av statsbelånade bostadshus när ägarna har kommit på obestånd. Styrelsen anförde därvid bl. a. följande. Exekutiva auktioner innebär dels ett omfattande arbete för berörda myndigheter. dvs. i första hand länsbostadsnämnderna och kronofogdemyndigheterna. dels en personlig tragedi för enskilda
husägare. Förfarandet har på senare tid också blivit mycket utdraget pf1
grund av den ökade ärendetillströmningen till förfång för både fordringsägare och husägare. De ökade handläggningstiderna har medfört ökade
förluster för staten och andra kreditgivare med sämre liggande inteckningar. Även för husägaren har förluster uppstått i de fall ett övervärde "ätits
upp" av de räntor som har uppkommit under förfarandet. Ofta lämnas det
över huvud taget inga bud vid den exekutiva auktionen eller så låga att de
inte kan godtas. Det exekutiva förfarandet medför ocks{1 ofta ett sämre
resultat än en frivillig försäljning bl. a. på grund av att köparkretsen i
praktiken är betydligt mer begränsad vid en exekutiv försäljning än vid en
normal överlåtelse.
Mot denna bakgrund föreslog bostadsstyrclsen att länshostadsnämnderna skulle ges möjligheter att medverka till att underhandsförsäljningar
av pantsatt egendom kunde komma till stånd även om försäljningen skedde
till ett pris som inte täcker statens fordran i fastigheten. Enligt styrelsen
borde nämnderna för detta ändamål på lämpligt sätt bemyndigas att efterge
statens fordran till den del den inte täcks av den överenskomna köpeskillingen.
Ett motsvarande förslag har framlagts gemensamt av Svenska Bankföreningen. Svenska Sparbanksföreningen. Sveriges Föreningsbankers Förbund. Post- och Kreditbanken. Konungariket Sveriges Stadshypotekskassa. Svensk Bostadsfinansiering AB BOF AB och Sparbankernas Intecknings AB SPINT AB.
Antalet exekutiva auktioner av statsbelånade bostadshus fortsätter att
öka. Samtidigt har också förlusterna i samband med sådana auktioner ökat
kraftigt. Enligt bostadsstyrelsen uppgick statens förluster i samband med
exekutiva försäljningar till 17.8 milj. kr. under budgetåret 1983/84. Därtill
kommer förluster för kommuner på grund av ingångna ansvarsåtaganden
samt för övriga kreditgivare och fastighetsägarna. Som har framgått av det
föregående kan det inte uteslutas att en del av dessa förluster beror på det
förfarande som nu måste tillämpas vid försäljning av fast egendom när
ägaren är på obestånd. Det finns därför skäl att överväga åtgärder för att
underlätta försäljning av fast egendom i andra former i sådana fall.

Prop. 1984/85: 100

Bilaga 13

Bostadsdepartementet

43

Frågan bereds f. n. inom regeringskansliet. Chefen för bostadsdepartementet avser att återkomma i frågan så snart beredningen är avslutad.

Förtida inlösen m· mindre lån
Riksdagen har anmodat regeringen att redovisa sin syn på frågan om en
eventuell förtida inlösen av mindre statliga lån som administreras av bostadsverket (CU 1982/83: 22, rskr 233). Regeringen har med anledning av
detta gett bostadsstyrelsen i uppdrag att mot bakgrund av vad som har
anförts av civilutskottet i frågan kartlägga de delar av bostadsverkets
lånestock med avseende på lånevillkor m. m. som kan komma i fråga för
eventuell förtida inlösen. I uppdraget har ingått att föreslå villkor för en
sådan inlösen och att belysa de administrativa konsekvenserna. Bostadsstyrelsen redovisade uppdraget i november 1984, och redovisningen remissbehandlas f. n. Chefen för bostadsdepartementet avser att återkomma
i frågan så snart remissbehandlingen är avslutad.
StatliR finan.\·ierinR m· 1·issa {:atukostnader

Inom bostadsdepartementet har, som jag berörde inledningsvis. utarbetats en promemoria med förslag till ändringar av gatukostnadshestämmelserna i förslaget till ny plan- och bygglag m. m. Promemorian har remitterats till vissa myndigheter och intresseorganisationer. Den remitterade
promemorian innehåller bl.a. ett förslag till statlig finansiering av vissa
gatukostnader. Förslaget innebär i huvudsak följande.
Lån skall lämnas för småhusfastigheter som bebos permanent av ägaren
till belopp som normalt motsvarar 95 % av den avgift som kommunen tar ut
för gatukostnader under förutsättning att avgiften överstiger 20 000 kr.
Den maximala amorteringstiden för lånen. som skall amorteras enligt
annuitetsprincipen, skall vara 25 år.
Som säkerhet för lånen skall ställas kommunal proprieborgen. Lånet får
inte övertas om fastigheten byter ägare.
Räntesubvention bör lämnas för lånen enligt de regler som gäller för lån
till ombyggnad av småhus som skall bebos av låntagaren. Detta innebär
bl.a. att staten, för den del av låneunderlaget som överstiger 25 000 kr..
garanterar låntagaren en räntekostnad om 5.5 % under det första året av
lånets löptid.
Bestämmelserna om lån för gatukostnader föreslås träda i kraft den I juli
1985 och gälla gatukostnader som kommunen debiterar fr.o.m. detta datum.
Den redovisade ordningen medför avsevärt förbättrade villkor för fastighetsägarna. För ett lån på 50 000 kr. och med 25 års amortering blir
årskostnaden (ränta +amortering) det första året ca 4 700 kr. (efter gäldränteavdrag 2 650 kr.) att jämföra med ca 10 200 kr. (efter gäldränteavdrag
7 600 kr.) vid en tioårig avbetalningskredit från kommunen.
Det remitterade förslaget har kritiserats på bl.a. följande punkter. Riks-
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revisionsverket ( RRV) framhåller att förslaget kommer att innehiira att
kostnader för byggande och förbättringsåtgärder, som tidigare har helastat
den kommunala budgeten. indirekt kommer att helasta statshudgeten.
Enligt RRV:s mening borde diirför den föreslagna formen för lilnefinansiering ha föranlett en principiell diskussion om att p:°1 detta siitt utöka de
statliga subventionerna till den kommunala sektorn. Frånvaron av en
sådan diskussion gör att RRV inte kan förorda en lösning inom ramen för
det statliga bostadsfinansieringssystcmct.
Ett antal remissinstanser anser att lånemöjligheterna liven bör avse
hyres- och bostadsrättsfastigheter och att lån hör kunna lämnas vid lägre
kostnader än 20 000 kr. samt att räntebidrag hör ges även vid lägre
kostnader än 25 000 kr. Vidare framhålls att amorteringstiden bör uppgå till
maximalt 30 år och att vanliga regler bör gälla när fastigheten byter ägare.
Kommunförbundet ifrågasätter i sitt yttrande hl.a. om kommunal propieborgen skall vara en förutsättning för lån.
Kostnader för de åtgärder som här benämns gatukostnader beaktas
redan inom ramen för det statliga bostadsfinansieringssystemet i samhand
med nybyggnad av bostäder. Jag delar därför inte RRV:s uppfattning att
det krävs en principiell diskussion för att utöka omfattningen av den
statliga långivningen så att den omfattar gatukostnader även i andra fall än
vid nyhyggnad.
Enligt min mening motiveras dock statligt stöd till av gatukostnader i
andra sammanhang än vid nybyggnad främst av att fastighetsägaren, när
dessa kostnader debiteras. ställs inför utgifter som han har haft små möjligheter att påverka eller förutse. När gatukostnaderna uppgår till större
belopp kan det därför vara motiverat med ett statligt stöd till finansieringen. Statens möjligheter att finansiera gatukostnader måste dock hedömas
med hänsyn till det ekonomiska utrymme som denna reform kan få ta i
anspråk jämfört med det utrymme som andra viktiga reformer kräver.
Kravet på kommunal proprieborgcn syftar till att även ge egnahemsägare med fastigheter som är högt belånade möjlighet att utnyttja lånemöjligheten. Ett sådant krav förenklar också det administrativa arbetet hos
lånemyndigheterna. Det kan också enligt min mening vara rimligt att kräva
ett större engagemang från kommunernas sida vid denna typ av långivning
än vid övrig långivning.
Jag anser således att de i promemorian redovisade reglerna för statlig
finansiering av gatukostnader är väl avvägda mot bakgrund av långivningens syfte och förordar att lånemöjligheter skapas för detta ändamål enligt
de riktlinjer som har föreslagits i den förut nämnda promemorian.
De särskilda Inka/lånen
De särskilda lokallånen enligt förordningen ( 1982: 1272) om statligt lånestöd m. m. till särskilda åtgärder i bostadsområden med outhyrda lägenheter infördes som en åtgärd för att lösa problemen med outhyrda lägen-
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heter i vissa områden. Lånen lämnas för ombyggnad av bostadslägenhetcr
till andra lokaler än boendeservicelokalcr. Långivningen iir inte förenad
med några räntesubventioner.
Långivningen är f.n. rambegränsad. Ramen är på 60 milj. kr. och gäller
för perioden 1983-1985 fram till utgången av juni sistnämnda år (prop.
1984/85: 25 bil. 7, Boll 7. rskr 83). De problem som denna långivning är
avsedd att medverka till att lösa kan, som jag återkommer till under
anslaget B 5. beräknas kvarstå även efter periodens utgång. Vad bostadsstyrelsen har föreslagit i denna fråga innebär att långivningen bör fortsätta
efter utgången av juni 1985. Jag delar styrelsens bedömning. Långivningen
bör även i fortsättningen vara rambegränsad. Eftersom den nuvarande
ramen gäller till utgången av juni 1985 föreslår jag en ny ram avseende hela
budgetåret 1985/86 på 60 milj.kr. Som jag strax återkommer till bör medel
för utbetalning av sådana län från den I juli 1985 tillhandahållas av det nya
kreditaktiebolag som riksdagen har bemyndigat regeringen att bilda.
A 11.1· / 11 i.: s be ril k11i11 i.:

För innevarande budgetår har på statsbudgeten under anslaget B 3. Lån
till bostadsbyggande anvisats medel för utbetalningar av bostadslån, räntebärande förbättringslån. reparationslån, lån for förvärv av vissa bostadsfastigheter. hyresförlustgarantilån och särskilda lokallån. Utbetalningar av
bostadslån för energibesparande åtgiirder enligt tidigare gällande bestämmelser görs med medel anvisade under anslaget B 17. Bidrag till energibesparande åtgärder inom bostadsbeståndet m. m.
Som jag har berört i det föregående har riksdagen bemyndigat regeringen
att bilda ett av staten helägt kreditaktiebolag. Detta bolag skall från den I
juli 1985 med hjälp av bostadsverket svara för större delen av den långivning till bostadsbyggandet som staten över statsbudgeten hittills har svarat
för. Bolagets befattning med långivningen skall vara begränsad till att ställa
de medel som behövs för utbetalningar till lånemyndigheternas förfogande.
Själva utlåningsverksamheten samt förvaltningen av utestående lån kommer även i fortsättningen att handhas av bostadsstyrelsen och länsbostadsnämnderna. Utlåningen skall ske enligt de grunder och riktlinjer som
statsmakterna bestämmer.
Övergången till det nya systemet skall tillgå så att bolaget från och med
den I juli 1985 skall tillhandahålla de medel som behövs för utbetalningar
som sker fr. o. m. detta datum. Detta gäller även i fråga om lån som har
beviljats före nämnda tidpunkt men som då ännu inte är utbetalade.
Av syftet med bolagets verksamhet följer att bolaget skall tillhandahålla
medel för i första hand lån till ny- eller ombyggnad av hus som innehåller
bostadslägenheter och sådana lokaler för boendeservice som betjänar ett
bostadsområde samt till förvärv av siidana hus i vissa fall. Av syftet med
bolaget följer också att någon särskild subventionering inte skall ske genom bolagets försorg. Regeringens förslag om ändrade former för finan-
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siering av bostadslån m. m. (prop. 1983/84: 90 s. 9) innebär att speciella lån.
såsom förbättringslån för äldre och handikappade och ränte- och amorteringsfria tilliiggslån för ombyggnad av bostadshus, inte skall omfattas av
bolagets verksamhet.
Bostadsstyrelsen har vid sin beräkning av anslagsbehovct för budgetåret
1985/86 antagit att bolagets verksamhet inte skall omfatta räntelån, räntebärande förbättringslån och hyresförlustgarantilån. Enligt min mening bör
bolagets verksamhet inte heller omfatta sådana bostadslån för förvärv som
villkorsmässigt är kopplade till sådana bostadslån för ny- eller ombyggnad
som har betalats ut före den I juli 1985. Inte heller bör bolagets verksamhet
omfatta sådana bostadslån för vilka viss ränte- och amorteringsfrihet
medges enligt bestämmelser som gällde före den I januari 1984, dvs.
bostadslån för åtgärder mot radon och bostadslån för nya och förnybara
lokala energikällor.
Vad jag nu har anfört innebär sammanfattningsvis att bolaget bör tillhandahålla medel för lån till ny- eller ombyggnad av hus som innehåller
bostadsutrymmen eller bocndescrvicelokaler, lån till förvärv av sådana
hus, med undantag av lån som villkorsmässigt är kopplade till bostadslån
som har betalats ut före den 1 juli 1985, reparationslån samt s. k. särskilda
lokallån, dvs. lån för att bygga om bostäder till andra lokaler än boendeservicelokaler i bostadsområden med stor andel outhyrda lägenheter. Övriga i
det föregående nämnda låneformer - räntelån. räntebärande förbättringslån, hyresförlustgarantilån samt de ny~snämnda förvärvslånen och lånen
för radonåtgärder och nya energikällor - bör även i fortsättningen finansieras med medel från statsbudgeten. Dessutom bör bolaget, som jag återkommer till i det följande under anslaget B 17. Bidrag till energibesparande
åtgärder inom bostadsbeståndet m. m .. tillhandahålla medel för kvarstående utbetalningar av bostadslån enligt äldre bestämmelser för andra
energisparåtgärder än anordnande av nya energikällor.
De avvikelser från bostadsstyrelsens antaganden som mitt förslag innebär, kommer, såvitt avser förevarande anslag, enligt min bedömning inte
att ge större utgiftseffekt under budgetåret 1985/86 än att det ryms inom det
av styrelsen föreslagna beloppet. Jag beräknar således anslagsbehovet för
nästa budgetår till 110 milj.kr. Beloppet bör anvisas förslagsvis. Med
hänsyn till de ändrade anslagsändamål som jag har redogjort för, bör
benämningen på anslaget ändras. Jag föreslår att anslaget fr. o. m. nästa
budgetår benämns Vissa lån till bostadsbyggande.

Hemstiillan

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen
föreslår riksdagen att
1. medge att statligt stöd lämnas för finansiering av gatukostnader i
enlighet med vad jag har förordat,

Prop. 1984/85: 100
.,

Bilaga 13

Bostadsdepartementet

47

medge att beslut om lån för ombyggnad av bostadslägenheter i
områden med stor andel outhyrda lägenheter till lokaler fär meddelas intill ett belopp av 60 000 000 kr. under budgetåret 1985/86,

3. till Vissa län till hostadshyRi.:andc för budgetåret 1985/86 anvisa
ett förslagsanslag av 110000000 kr.

B 4. Räntebidrag m. m.
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag

9858171000

1985/86 Förslag

I 0 400 000 000

9000000000

Från anslaget betalas räntebidrag enligt bostadsfinansieringsförordningen ( 1974: 946. omtryckt 1980: 329. ~indrad senast den 18 december 1984),
bostadsl[mckungön:lsen ( 1967: 552. omtryckt 1973: 534, ändrad senast
1982: 640). förordningen ( 1977: 332) om statligt stöd till energibesparande
åtgärder i bostadshus m. m. (upphävd 1980: 334), förordningen ( 1983: 40)
om räntebidrag för underhållslfin i vissa fall, eftergift av räntelån m. m.
enligt räntelånekungörelsen ( 1967: 553, omtryckt 1976: 790, ändrad senast
1982: 431) samt räntebidrag enligt 4 §förordningen om lån för byggnadstekniska åtgärder i bostadshus ( 1982: 644. ändrad senast 1983: 1022). Från
anslaget betalas även ersänning till kommunerna enligt 33 § bostadslånekungörelsen (1962: 537. upphävd 1967: 552) och räntebidrag för vissa lån
som har beviljats för att anordna studentbostäder enligt bestämmelser
meddelade den 24 april 1975. Vidare bekostas från anslaget utgifter för
statsbidrag till hyresrabatter i bostadshus ( 1982: 1285. ändrad senast
1983: 1023) och statligt räntestöd vid förbättring av bostadshus ( 1983: 974).
Medel från anslaget används också för utbetalning av sådana bidrag till
t11gärder i bostadsområden med stor andel outhyrda lägenheter, som regeringen har beviljat under förutsättning att kommunen avstår från sin rätt till
ersättning enligt 33 § bostadslänekungörelsen.
Räntebidrag enligt bostadsfinansieringsförordningen lämnas med belopp
som motsvarar skillnaden mellan den verkliga räntekostnaden för bottenlån och bostadslån inom låneunderlaget för bostäder och en garanterad
ränta för det ursprungliga beloppet av dessa lån. För vissa låntagarkategorier lämnas räntebidrag dessutom för en beräknad årlig räntekostnad med
ett belopp som motsvarar 3 % av låneunderlaget för bostäder. Vid ombyggnad av tlerbostadshus kan räntebidrag lämnas för markkostnader. även om
de inte ingår i låneunderlaget. Den garanterade räntesatsen för det första
året av lånetiden varierar fr. o. m år 1985 mellan 2.15 och 5,5 l/{ beroende
på låntagarkategori och tidpunkt för bostadslånets utbetalning. Den garanterade räntan skall årligen höjas på visst sätt.
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För hyres- och bostadsrättshus och för gruppbyggda småhus lämnas
räntebidrag även för tiden mellan färdigställandet och lånets utbetalning.
Med anledning av förslag i prop. 1983/84: 40 bil. 9 har riksdagen fattat
beslut (BoU 12. rskr 95) om att ersätta det s. k. retroaktiva räntebidraget
med ett tillägg till låneunderlaget för räntekostnader under nyssnämnda
period.
Räntebidrag lämnas även för hus med paritetslån eller nominellt lån
enligt 1967 års bostadslånekungörelse.
Vidare lämnas räntebidrag för hus färdigställda efter år 1957 med statligt
lån enligt 1962. 1957 eller för flerbostadshus 1948 års kungörelse, om
låntagaren inte har räntelån.
Räntelån som avser tiden efter utgången av år 1974 efterges med undantag av sådana belopp som motsvarar amorteringar på det statliga bostadslånet eller motsvarande lån.
Räntebidrag enligt förordningen ( 1983: 40) om räntebidrag för underhållslån i vissa fall lämnas till allmännyttiga bostadsföretag och studentbostadsföretag. som för år 1983 beviljades lån på den allmänna länemarknaden till underhåll av bostadshus. Räntebidraget lämnas med belopp som
motsvarar skillnaden mellan räntekostnaden för lånet. beräknad på aktuell
låneskuld. och en garanterad ränta. Den garanterade räntan skall vara
7 .5 % för det första året av lånetiden och höjs för varje följande år med 0.5
procentenheter.
Räntebidrag enligt 4 § förordningen om lån för byggnadstekniska åtgärder i bostadshus lämnas enligt samma principer som räntebidragen för de
nyssnämnda underhållslånen. Bidragsformen gäller numera dock endast
för åtgärder som påbörjas före utgången av år 1985 i hus i Norrbottens län.
Enligt 33 § 1962 års bostadslånekungörelse eller motsvarande äldre bestämmelser har en kommun rätt att under vissa förutsättningar få ersättning av statsmedel för att täcka förlust som har uppstått vid förvaltning av
hus som tillhör ett allmännyttigt företag. Ersättningen uppgår till fyra
femtedelar av vad kommunen har erlagt för hus, vilket har uppförts, byggts
om eller förvärvats med stöd av bostadslån.
Räntt:bidrag för lån till energibesparande åtgärder lämnas i vissa fall med
belopp som beräknas efter grunder liknande dem som gäller för räntebidrag enligt bostadsfinansieringsförordningen.
För vissa lån till studentbostäder betalas räntebidrag med belopp som
motsvarar skillnaden mellan fastställda annuiteter och den verkliga räntekostnaden.
Statsbidrag till hyresrabatter i bostadshus lämnas under vissa förutsättningar till ägare av bostadshus med hyres- eller bostadsrättslägenheter.
Villkoret är att huset har uppförts eller byggts om med stöd av lån enligt
bostadsfinansieringsförordningen och att byggnadsarbetena har påbörjats
under senare delen av år 1982 eller under åren 1983 eller 1984. Maximalt
bidrag under det första året av bidragstiden är 60 kr. per m~ för hus där
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byggnadsarbetcna har påbörjats under åren 1982-1983 och 45 kr. per m~
för hus där byggnadsarbetena påbörjas under år 1984. Bidraget minskar
med en femtedel per år.
Det statliga räntestödet vid förbättring av bostadshus utgörs av ett årligt
räntebidrag. Det lämnas för vissa underhålls-, reparations- och encrgisparåtgärder i hus med hyres- eller bostadsrättslägenheter. Bidraget beräknas
utifrån den godkända kostnaden för utförda åtgärder, och utgör för schablonbeskattade fastighetsägare hälften av en räntesats som är 1,5 procentenheter högre än statslåneräntan. För övriga fastighetsägare är bidraget
två procentenheter lägre. Bidragstidens längd beror på åtgärdernas beräknade livslängd.

Bostadsstyrelsen

Ändrad ordning för att återkräva felaktigt utbetalade räntebidrag
Länsbostadsnämnderna har under senare år ägnat mycket tid åt att
återkräva felaktigt utbetalade räntebidrag. Liknande problem kan uppkomma i framtiden. I åtskilliga fall där möjligheter saknas att kvitta mot
återstående räntebidrag har det visat sig svårt att få låntagaren att frivilligt
betala det återkrävda beloppet. Återkrav är inte direkt utmätningsbara.
Nämnderna måste gå till allmän domstol för att få ett betalningsföreläggande. Detta är en omständlig och tidsödande procedur. Styrelsen föreslår
därför att fordran på räntebidrag skall bli direkt utmätningsbar utan föregående beslut av domstol.

Bidragsgfrningens omfattning
Utgifterna under anslaget för budgetåret 1983/84 uppgick till 9858
milj. kr., vilket är 942 milj. kr. mer än under budgetåret 1982/83. Utvecklingen för de olika posterna under anslaget har varit följande.
Utgifter i milj. kr. under budgetåret

19111/82

1982/83

1983/84

Räntebidrag
Eftergift av räntelån
Hyresrabatter
Ersättning till kommuner
för förvaltningsförluster

6182
I 022

8056
1125

9351
422
I

Il

35

84

Totalt

7215

8916

9858

En del av räntebidragen är utgifter för bidrag till räntor för tiden mellan
husets färdigställande och utbetalningen av det statliga lånet. Detta s. k.
retroaktiva räntebidrag omfattade budgetåret 1983/84 ca 1800 milj. kr.
Jämfört med föregående budgetår har utgifterna för de retroaktiva räntebidragen ökat med 24 % samtidigt som de övriga räntebidragen har ökat med
14%. De retroaktiva räntebidragen upphörde under år 1983.
4
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Ersättningen till kommunerna for forvaltningsförluster har ökat kraftigt
under senare år till följd av det ökade antalet outhyrda lägenh..:ter. Under
budgetåret 1983/84 utbetalades 84 milj. kr.
Räntebidragen i övrigt och eftergifterna av räntel;'in uppgick under budgetåret 1983/84 till 7 969 milj. kr. Därav avsiig 59 % hyres- och bostadsri111shus och 41 % egnahem. Nära 80 '/( av beloppet avsåg riintebidrag för lån
enligt 1974 års bostadslinansieringsförordning. :? </~ avsäg riintebidrag i
samband med energisparlån.
De totala räntesubventionerna tiickte 44 </·{ av brulloriintorna. För arenden med lån enligt bostadsfinansieringsförordningen var motsvarande andel 67% för hyres- och bostadsrättshus och 40</·i- för ägda smiihus.
Antalet lägenheter för vilka rantesubventioner lilmnades för andra halvåret 1983 uppgick till knappt I 500 000. Då ingår inte sildana lägenheter för
vilka räntebidrag lämnades enbart i samband med energisparliin. Från
aviseringen för första halvåret 1983 hade antalet lägenheter ökat med
närmare 60000. Av del totala antalet lägenheter utgjorde hyres- och bostadsrättslägenheterna 8:? %.

Anslag sberiikning
Bostadsstyrelscn beräknar utgifterna under budgetfrret 1984/85 t il! 9 313
milj. kr. för räntesubventioner och till ca 80 milj. kr. för ersättning för
förvaltningsförluster, dvs. sammanlagt 9 393 milj. kr. Det anvisade anslaget för budgetåret uppgår till 9000 milj. kr.
För budgetåret 1985/86 beräknar bostadsstyrelsen utgifterna till 10850
milj. kr.
Bostadsstyrelsens beräkningar utgår från en bunden riinta om 11,:? <:·i-. en
obunden ränta om I :?.5 % och en bostadslåneränta om 11. 75 <:·<.

Föredragandens överväganden
Ändrad ordning för att återkrii1·a felaktigt uthetalaJ<' rii11tehidrng
Bostadsstyrelsen föreslår att statens fordringar till följd av felaktigt
utbetalade räntebidrag skall göras direkt utmätningsbara utan föregående
beslut av domstol. Förslaget läggs fram mot bakgrund av att lånemyndigheterna under senare år har fått ägna relativt stora resurser åt att återkräva
sådana räntebidrag. Enligt bostadsstyrelsen skulle detta arbete kunna begränsas om fordringarna gjordes direkt utmätningsbara.
Den föreslagna ordningen skulle i princip innebära att den ena parten i
ett avtalsförhållande - staten - skulle gynnas genom att inte bara ensidigt
kunna fastställa en fordran utan också kunna få den utmätt utan föregående opartisk prövning. Jag är mot denna bakgrund inte beredd att biträda
förslaget.
Lånemyndigheternas arbete med denna typ av åtgärder hör i stället
kunna minskas genom att reglerna om räntebidrag görs mer lättillgängliga

Prop. 1984/85: 100

Bilaga 13

Bostadsdepartementet

51

för allmänheten. Ett steg i denna riktning är den s. k. nettoaviseringen för
räntebidrag.

Ändrade mtiner för utbetalning m· räntebidrag, s. k. nettoavisering
Bostadsstyrelsen redovisade i föregående års anslagsframställning två
olika metoder för s.k. nettoavisering. Metoderna innebär i korthet att delar
av räntebidraget utbetalas direkt till kreditinstituten i anslutning till bottenlånets förfallodag i stället för att man som nu betalar ut delar av räntebidraget till låntagaren varje halvårsskifte. Den ena metoden, metod I. innebär
att nuvarande ordning behålles så till vida att den ränta och amortering
som skall erläggas för bostadslånet avräknas från det räntebidrag som skall
utbetalas. Den andra metoden, metod Il, innebär att den del av räntebidraget som faktiskt avser bottenlånet utbetalas till bottenlåneinstitutet. Enligt
styrelsens bedömning innebär metod Il att det blir lättare för låntagaren att
konstatera om det räntebidrag som lämnas för bottenlånet bygger på riktiga uppgifter beträffande ränta och amortering. Härmed skulle vissa felkällor enklare kunna undvikas.
Nettoaviseringsrutinerna medför stora interna räntevinster för staten
genom att räntebidragen utbetalas vid en senare tidpunkt än f.n., dvs. vid
tidpunkten för bottenlånens avisering i stället för som nu vid bostadslånens
avisering vid halvårsskiftena. Det totala räntebidrag som låntagaren erhåller under lånets löptid påverkas inte av en övergång till nettoavisering.
I samband med att frågan om nettoavisering behandlades i föregående
års budgetproposition nämnde chefen för bostadsdepartementet att man
vid val av metod för nettoavisering bör välja den som ger den största
vinsten för staten. Vid denna bedömning bör man även beakta möjligheterna att låta systemet omfatta även redan utbetalade lån.
Bostadsstyrelsen har fått i uppdrag att utarbeta de närmare rutinerna för
nettoavisering i enlighet med metod Il. Enligt uppdraget bör arbetet genomföras så att bottenlån som utbetalas fr.o.m. den 1 januari 1985 ansluts
till de nya rutinerna i samband med lånets utbetalning. Lån som har
utbetalats före den I januari 1985 bör anslutas till den nya rutinen i
samband med aviseringen den I juli 1986.
Regeringen har tidigare denna dag på tilläggsbudget Il för budgetåret
1984/85 begärt medel för utredningsuppdraget.
De beräknade räntevinsterna för staten kan vid en intern ränta om 10 %
beräknas till följande belopp, milj. kr.

Räntevinst

1985/86

1986/87

1987/88

1988/89

60

280

340

390

Statens räntevinster till följd av de föreslagna rutinerna blir således
betydande på några års sikt.
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An slags he rii k 11 i ng
Belastningen på räntebidragsanslaget har ökat relativt kraftigt under
~enare

år.
Detta beror dels på den historiskt sett höga räntenivfm. dels p{i att varje
ny årgång bostäder som kommer in i räntebidragssystemet medför bi:tydligt ökade räntebidragsutgifter. En ny årgång bostäder av nuvarande storlek medför vid dagens räntenivå en utgiftsökning om ca 1.9 miljarder kr.
Konverteringar av äldre bottenlån medför en ytterligare utgiftsökning pä
ca 250 milj. kr. under innevarande budgetår.
De normala årliga upptrappningarna av den garanterade r;intan medför
under budgetåret minskade utgifter på anslaget om totalt ca 600 milj.kr ..
medan de beslutade extra upptrappningarna minskar utgifterna med totalt
ca 300 milj. kr.
Anslagsbelastningen under innevarande budgetår kommer dock totalt
sett att bli lägre än under föregående budgetår. Detta är en direkt följd av
riksdagens beslut (prop. 1983/84: 40 bil. 9, BoU 12. rskr 95) att de retroaktiva räntebidragen skall upphöra och att räntebidrag som avser lån för
tillkommande större småhus skall begränsas.
Räntebidragsanslaget påverkas i stor utstrackning av iindringar i det
allmänna ränteläget. Som exempel kan nämnas al\ en ändring av räntenivån med 1 % per den 1 januari 1985 skulle medföra en ändring av anslagsbelastningen under budgetåret 1985/86 med ca 600 milj. kr.
Anslagsbelastningen för budgetåren 1984/85 och 1985/86 beräknas uppgii
till de belopp som framgår av följande tabell. Beräkningarna avseende
budgetåret 1985/86 bygger på en bostadslåneränta om 11.25 '/(. en obundi:n
ränta om 12,5 % och en bunden ränta om 11.2 l/'c.
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Rcriik11i11g m· 1111.1/11g.1hd1w11i11gc11 .fi"ir /J11dgctår1•11 1984185 ocli 1985/8fi
L'rncrorm
An.;lagsp;iverkandc
faktorl'r

Milj kr.

Milj. kr.
198.'i/86

llJIW8~

Hyres- och
ho~tadsr<itts-

Egnahem

Totalt

Hvres- och
ht~stadsriittsHigenheter

Egnahem

Totalt

3 31!0

6580
11!50
400
170
-4.'iO
-100
-430
150

4 370
1420

3400
.'iOO

7 770
1920

- 50
-140

-100
-300
- .'iO
-1()0

-150
-440
- 50
-190
500

8170

6010

3350

9360

1490
80
-140
- 200

1140
10
-130
-190

1140
10
-130
-190

-170

- 70

-

li1gcnhetcr

Lrln enligt
/,, 1s 1ad.< /i 11<111.\ i1•ri 11 i:s.r.-.r11rd11.i11)!e11 f i11I./.
1·111•rgi.1p1ir/1/11)
- llt!!ift I 191!Vl!4
resp. J91!418.'i
- n~· ;fr~.dlng
- retroaktiva riintchidrag
- konverteringar
- normala upptrappningar
- extra upptrappningar
- r<intesiinkning
- hyrcsrahatter
Summa räntehidra2

3 2()()
I ~.'iO
400
.'iO
-)()()

6<Kl

I :!O
-3.'iO
-1()()

-180
l.'ill

-250

4770

3400

.4.ldrc l1l11l'ft1rmrr
- utgift 191!3/1!4
1490
resp. 1984/1!.'i
l!O
- konverteringar
- normala upptrappnin~ar -140
-200
- extra upptrappnrngar
- riinte~iinkning för hostads-170
l?rn
- ersiittning för förvaltKO
ningsfi\rluster m. m.
Summa räntehidrag
R ii 111 C.\ ti)d .fiir .fiirhii t tri ni:
m· ho.11111/.,/111.,:
Total anslagshelastning

1140
90
6000

3400

- 90
500

70

80

80

80

1140

840

840

90

200

9400

7050

200
3350

1
Exkl. retroaktiva riintehidrag.
: Inkl. riintehidrag enligt förordningen ( 191!3: 40) om riintebidrag för underhållslån i vissa fall.
1
De extra upptrappningarna resulterar också i ökade amorteringar.

Jag beräknar således anslagsbehovet för budgetåret 1984/85 till 9400
milj. kr. För budgetåret har anvisats ett anslag om 9000 milj. kr.
Riksdagen har nyligen beslutat tprop. 1984/85: 85. BoU 8 och 9, rskr 91)
om ändringar i räntebidragssystemet i syfte att kompensera de fastighetsägare som har vissa typer av lån som omfattas av räntebidragssystemet för
de kostnadsökningar som fastighetsskatten beräknas medföra. Beslutet
medför bl. a. att ett särskilt räntebidrag skall utbetalas under år 1985.
Kostnaden för detta räntebidrag beräknas till ca I 000 milj. kr. Det ankommer på regeringen att besluta om tidpunkten för utbetalningen av detta
bidrag. Utbetalningen beräknas ske vid halvårsskiftet. Kostnaderna har
inte beaktats i anslagsberäkningen.
Anslagsbehovet för budget{1ret 1985/86 beräknar jag till 10400 milj. kr.

10400
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Jag beräknar att drygt 65 % av de totala räntesubventionerna under
budgetåret 1985/86 kommer att lämnas till hus med hyres- eller bostadsrättsliigenheter. Drygt 90 % av subventionerna kommer att lämnas till hus
med lån enligt bostadsfinansieringsförordningen, dvs. hus som har uppförts eller hyggts om efter år 1974.
Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Rii11tehidra~ m. m. för budgetåret 1985/86 anvisa ett förs\agsanslag av 10400000000 kr.

B 5. Åtgärder i bostadsområden med stor andel outhyrda lägenheter
m.m.
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

42 572000 1
125000000
125000000

Från anslaget betalas ut bidrag till åtgärder i bostadsområden med stor
andel outhyrda lägenheter. Bidrag betalas ut efter beslut av regeringen i
var:ie särskilt fall. Bidrag får beviljas inom en ram för stödverksamheten
som fastställs av riksdagen.
Från anslaget bekostas också utgifter för eftergift av hyresförlustlån
enligt förordningen ( 1976: 260) om hyresförlustlån (ändrad senast
1982: 540). Ansökningar om eftergift m. m. prövas av länsbostadsnämnden. Regeringen beslutar i de fall då låntagaren gör anspråk på avvikelser
från normalvillkoren. J vissa fall kan vidare regeringen, efter ansökan av
kommunen, medge att det lånebelopp som inte efterges får övertas av
kommunen som ett särskilt hyresförlustlån.

Bostadsstyrelscn
Under budgetåret 1983/84 beviljades ansökningar om eftergift av hyresförlustlån till ett belopp av 43 milj. kr. Totalt har det intill utgången av
nämnda budgetår beviljats 667 milj. kr. för sådana eftergifter.
Beslut om hyresförlustlån har t. o. m. budgetåret 1983/84 meddelats till
ett totalt belopp av 1646 milj. kr. S. k. särskilda hyresförlustlån har beviljats till ett belopp av 75 milj. kr., varav 0,2 milj. kr. under budgetåret
1983/84.
' Anslaget Eftergift av hyresförlustlån
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Vid utgilngcn av budgetfiret 1983/84 utestod hyresförlustlfm till ett belopp av 469 milj. kr.
Beräkningen av utgifterna för eftergifter är osiiker eftersom det är svårt
att bedöma i vilken utsträckning lfmtagarna kommer att t.v. föredra ränteoch amorteringsfrihet diirför att eftergift är förknippad med en inlösen av
f1terstoden av l;°met.
Styrelsen uppskattar utgifterna till 50 milj. kr. för vart och ett av budgetåren 1984/85 och 1985/86.

Ftiredragandens överväganden
Stiidclt1:iirderfiir h11st11d.rnmr1/de11 mcd st11r 1111dcl 11111/rvrda lii1:enlreter
Efter beslut av riksdagen om vissa stödåtgärder för bostadsområden
med stor andel outhyrda lägenheter (prop. 1982/83: 50 hil. 5. CU 8. rskr
1121 har dels särskilda l{meregler införts för att underlätta en ombyggnad
av bostäderna s;°1 att de kan utnyttjas för andra ändamål. dels särskilda
medel stiillts till regerin!!ens förfogande för stöd till de värst drabbade
företagen.
De siirskilda ltl11ere1:lerna innebär att bostadslånet och räntebidraget får
heh;°illas även när liigcnheterna utnyttjas för andra ändamål. t. ex. efter en
ombyggnad. För ombyggnad till boendeservicelokaler kan bostadslån lämnas. Vidare kan särskilda lokall{m liimnas för omhyggnad till andra lokaler.
t. ex. kontor. verkstäder och sjukvårdsinrättningar. Långivningen redovisas under anslaget B 3. Vissa Um till bostadshyggande.
Stödet till hostadsföretagen liimnas i form av ett hidra1: till åtf?iirder i
hostad.wmrtlc/1'11 med .\"for andel 11111/rvrda lii1:cnlretcr. Bidragets syfte är
att stimulera företagen att vidta åtgärder som leder till en reell minskning
av antalet outhyrda lägenheter och som samtidigt tillför områdena nya
kvaliteter. t. ex. arbetsplatser. förbättrad service och förenings- och fritidsaktiviteter.
En förutsättning för att bidrag skall lämnas är att bostadsföretaget tillsammans med kommunen har arbetat fram ett åtgärdsprogram för hur man
skall lösa problemen med outhyrda lägenheter.
Bidrag till ombyggnader liksom till andra åtgärder lämnas till sådana
kostnader som inte kan förriintas inom ramen för beräknade hyresintäkter.
Normalt har bidrag lämnats med 50'7r av dessa kostnader. Som princip för
hidragsgivningen gäller också att ansvaret skall delas mellan staten och
kommunen. Huvudregeln har varit att. om staten lämnar bidrag till ett
bostadsföretag. skall kommunen bidra med ett minst lika stort belopp.
Under år 1983 och första halvåret 1984 har regeringen lämnat bidrag eller
reserverat medel för stöd till 29 allmännyttiga bostadsföretag med sammanlagt nästan 65 milj. kr.
En ram om 75 milj. kr. har fastställts för bidragsgivningen under budgetåret 1984/85. Hittills har bidrag (inkl. reserverade medel) lämnats till 12
bostadsföretag med totalt 24 milj. kr.
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Inom ramen för bidragsgivningen till åtgärder i bostadsområden med
stor andel outhyrda lägenheter har fr. o. m. detta budgetår en möjlighet
öppnats att lämna hidrag till hostadsföreta1<en ji"ir att anordna od/ings/ot/er, kolonitriidgårdar m. m. (prop. 1983/84: 145, BoU 23, rskr 264). Bidrag
får beviljas inom en ram av högst 10 milj.kr. Normalt lämnas bidrag med
40% av utgifterna för markarbeten i form av vägar och ledningar m. m.
samt vissa gemensamhetsanläggningar som sophus, förråd. toaletter och
behövliga föreningslokaler.
Regeringen har vidare fått ett bemyndigande av riksdagen att i samband
med bidragsgivningen al'iiisa statens ansmr för Jörl'a/tningsfiirluster enliRt 33 ~ hostads/ånekungiire/sen (1962: 537) eller motsvarande äldre bestämmelser. De nya reglerna (SFS 1984: 337) ger regeringen möjlighet att,
om kommunen medger det, besluta att statens ersättningsskyldighet skall
upphöra helt eller delvis i kommunen.
Den arbetsgrupp inom bostadsdepartementet som bereder bidragsärendena söker nu att förhandlingsvägen komma överens med kommunerna
om åtgärdsprogram för sådana områden där statens ersättningsskyldighet
enligt 33 § gäller.
En del av regeringens bidragsgivning finansieras således genom att statens ersättningsansvar upphör. Bidragsgivningen är i denna del inte rambegränsad. Hittills har bidrag enligt denna modell lämnats till fyra bostadsföretag. Det sammanlagda bidragsbeloppet uppgår till 28,5 milj. kr. Medel
för dessa bidrag tas från anslaget B 4. Räntebidrag m. m. I detta sammanhang kan jag nämna att under budgetåret 1983/84 har nästan 85 miU.kr.
betalats ut från detta anslag som ersättning till kommuner för förvaltningsförluster.
I kommunerna och bostadsföretagen pågår nu ett omfattande arbete med
att komma till rätta med problemen med outhyrda lägenheter och att åter få
liv i de bostadsområden som har drabbats. Det är intressant och stimulerande att se hur mycket ideer och nytänkande som det särskilda bidraget
till bostadsföretagen har fört med sig. Som exempel på åtgärder till vilka
regeringen har lämnat stöd kan jag nämna
- ombyggnad till kontorslokaler för företag och kommunala förvaltningar.
turist byrå
- lokaler för industri och handel, elektronik- och utvecklingscentrum
- ombyggnad och utrustning av olika typer av ungdoms- och elevbostäder, vandrarhem
- ombyggnad till vårdcentral, sjukhem
- ombyggnad till fritids- och aktivitetsanläggning, lokaler för föreningar.
skollokaler.
Det finns också klara tecken på att åtgärderna ger resultat, både genom
att bostadsområdena fungerar bättre och att antalet outhyrda lägenheter
minskar. Inte minst viktigt är att bostäder utnyttjas för olika verksamheter
och att arbetsplatser därigenom lokaliseras till bostadsområdena.
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Enligt SCB: s redovisning av antalet outhyrda lägenheter i flerbostadshus har situationen förbättrats i många kommuner. För landet totalt har
utvecklingen av antalet outhyrda lägenheter nu vänt och antalet ökar inte
längre. I hus ägda av allmännyttiga bostadsföretag minskade antalet lägenheter som är lediga till uthyrning med drygt 5 000 mellan den I september
1983 och motsvarande tidpunkt 1984.
Erfarenheterna av bidragsgivningen visar att de statliga insatserna har
stimulerat det arbete som nu pågår i kommunerna och företagen. Även
under nästa budgetår bör därför ett statligt hidrag kunna lämnas till de
värst drabbade företagen för åtgärder i områden med stor andel outhyrda
lägenheter. Bidrag bör liksom hittills i första hand lämnas till sådana
åtgärder som leder till en reell minskning av antalet outhyrda lägenheter
och som samtidigt tillför bostadsområdet nya kvaliteter, t. ex. arbetsplatser, service eller förenings- och fritidsaktiviteter. Bidrag bör kunna lämnas
i första hand till sådana kostnader för ombyggnader och andra åtgärder
som inte kan förräntas inom ramen för beräknade hyresintäkter.
Utvecklingen inom näringslivet har inneburit att vissa orter har drabbats
särskilt hårt av problemen med outhyrda lägenheter. I fortsättningen bör
bidrag i huvudsak ges till företag på dessa orter. Bidrag till bostadsföretagen för att anordna koloniträdgårdar. odlingslotter m. m. bör emellertid
även under nästa budgetår lämnas enligt hittillsvarande principer.
Bostadsrättsföreningar har också problem med outhyrda lägenheter
även om det är i betydligt mindre omfattning än hos de allmännyttiga
bostadsföretagen. På vissa orter, där problemen har funnits under lång tid,
behövs emellertid genomgripande åtgärder. t. ex. ombyggnad till annan
användning än bostäder. Inom ramen för bidragsgivningen till åtgärder i
bostadsområden med stor andel outhyrda lägenheter finns det inte - med
hänsyn till den nödvändiga prioriteringen - utrymme att lämna bidrag till
bostadsrättsföreningar. De medel som Stiftelsen Bostadskooperationens
garantifond disponerar torde kunna användas för bidrag till samma ändamål som det statliga bidraget.
Överenskommelser träffas nu med kommunerna om att statens ansvar
för förvaltningsförluster enligt 33 § bostadslånekungörelsen skall upphöra.
Enligt min mening är det särskilt angeläget att stimulera till aktiva åtgärder
i sådana områden där statens ersättningsskyldighet gäller. För information
vill jag därför redovisa att fortsatta insatser kommer att göras för att
förhandlingsvägen komma överens med kommuner och bostadsföretag om
åtgärdsprogram för att komma till rätta med problemen med outhyrda
lägenheter och samtidigt avlösa statens ansvar för förvaltningsförluster.
För bostadsområden med outhyrda lägenheter kan även s.k. boendemiljöbidrag lämnas till åtgärder som förbättrar boendemiljön. Även dessa
bidrag har till syfte att tillföra områdena nya kvaliteter. Enligt min mening
finns det skäl att i fortsättningen samordna stödverksamheten till områden
med outhyrda lägenheter. Jag kommer därför i det följande under anslaget
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B 9. Bidrag till förbättring av boendemiljön att föreslå att en gemensam
ram fastställs för boendemiljöbidragen och bidrag under förevarande anslag till åtgärder i bostadsområden med stor andel outhyrda lägenheter.
Enligt min bedömning kan det komma att finnas kvar medel pt1 innevarande års ram för bidrag till åtgärder i bostadsområden med stor andel
outhyrda Higenheter. Jag förordar därför att den del av ramen som inte har
utnyttjats vid budgetårets utgång får användas för stöd till samma ändamål
under budgetåret 1985/86.

Eftcr[:i}f m· hyresfi'ir/ustlån
Enligt riksdagens beslut (prop. 1979/80: 100 bil. 16. CU 22. rskr 240)
upphörde långivningen till hyresförlustcr i och med utgången av år J980.
Bestämmelserna om eftergift av hyresförlustlån gäller emellertid fortfarande. Medel för eftergifter kommer därför att behövas under ytterligare
några år.
Ans/af: sherii knin[:

Bostadsstyrelsen har uppskattat utgifterna för eftergift av hyresförlustlån till 50 milj. kr. under budgetåret 1985/86. Med hänsyn till att möjligheten att få räntefrihet och framtlyttning av amorteringstiden är begränsad till
fem år kan det antas att låntagarna kommer att begära eftergift i något
större utsträckning. Jag beräknar därför att 60 milj. kr. kommer att behövas för utbetalningar av eftergifter under budgetåret 1985/86.
Medel kommer också att behövas för utbetalningar av bidrag till åtgärder i bostadsområden med stor andel outhyrda lägenheter. Jag heräknar att
65 milj. kr. kommer att behövas för utbetalningar av bidrag under hudgetåret 1985/86.
Anslaget för budgetåret 1985/86 bör således bestämmas till oförändrat
125 milj. kr.

Hemställan
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att
1. medge att bidrag till åtgärder i bostadsområden med stor andel
outhyrda lägenheter för budgetåret 1985/86 får beviljas inom ej
utnyttjad del av ramen för budgetåret 1984/85.
2. till Åtgärder i bostadsområden med stor andel outhyrda lii1:en-

heter m. m. för budgetåret 1985/86 anvisa ett förslagsanslag av
125000000 kr.
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B 6. Tilläggslån till ombyggnad av vissa bostadshus m. m.
1983/84 Utgift

12921000 1

1984/85 Anslag

40000000

1985/86 Förslag

70000000

Reservation

11768000 1

Från anslaget betalas ut lån enligt bestämmelserna i förordningen
( 1983: 1021) om tilläggslån för ombyggnad av bostadshus m. m. samt enligt

bestämmelserna i kungörelsen ( 1974: 255) om tilläggslån till kulturhistoriskt värdefull bebyggelse (omtryckt 1982: 428). Tilläggslånen beviljas för
ombyggnad av hus som har förklarats för eller är av sådan beskaffenhet att
det kan förklaras för byggnadsminne samt för åtgärder som avser att
avhjälpa hyggskador och byggfel, åtgärder mot radon samt för ändrad
lägenhetssammansättning och grundförstärkning i vissa fall.
För ombyggnad av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse kan låneunderlaget förhöjas. Bostadslån motsvarande det förhöjda låneunderlaget betalas t. o. m. budgetåret 1984/85 ut från anslaget B 3. Lån till hostadsbyggande. Fr. o. m. budgetåret 1985/86 sker kreditanskaffningen för bostadslån
med förhöjt låneunderlag via det nya statliga kreditaktiebolaget.
Tilläggslånet är ett statligt ränte- och amorteringsfritt lån som beviljas till
skillnaden mellan skäliga investeringskostnader och den kostnad som kan
förräntas på normala villkor.
Enligt bestämmelserna i förordningen (1983: 1021) om tilläggslån för
ombyggnad av bostadshus m. m. omprövas ränte- och amorteringsfriheten
i varje låneärende vart femte år. För lån enligt bestämmelserna i kungörelsen (1974: 255) om tilläggslån till kulturhistoriskt värdefull bebyggelse sker
omprövningen av ränte- och amorteringsfriheten efter tio år.
Riksdagen fastställer årligen en gemensam ram för de antikvariska myndigheternas tillstyrkan av ombyggnader som bör komma i fråga för förhöjt
låneunderlag och/eller tilläggslån. Ramen för år 1984 och preliminärt för år
1985 har fastställts till 60 milj. kr. för vartdera året.
För sådana lån som avser byggskador och byggfel, ändrad lägenhetssammansättning eller grundförstärkning har riksdagen fastställt en gemensam ram på 60 milj. kr. för år 1984 och preliminärt samma belopp för år
1985. För tilläggslån till åtgärder mot radon gäller ingen rambegränsning.
Regeringen har riksdagens bemyndigande att överskrida ramarna om det
behövs av sysselsättningsskäl.

Bostadsstyrelsen
Under första halvåret 1984 har mot ramen för tillstyrkanden om lån till
kulturhistoriskt värdefull bostadsbebyggelse avräknats 56 milj. kr., varav
36 milj. kr. i förhöjt låneunderlag och 20 milj. kr. i tilläggslån. Riksantikva1

Anslaget Tilläggslån till kulturhistoriskt värdefull bostadsbehyggelse
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rieärnbetct har för andra halvåret 1984 med stöd av uppgifter från liinsantikvarierna uppskattat behovet av stöd för kulturhistoriskt viirdcfull hehygge\se till drygt 100 milj. kr. Med h~insyn härtill föreslår bostadsstyrelsen att ramen för år 1984 vidgas med 35 milj. kr. till 95 milj. kr.
Behovet av medel för tilläggslån som avser byggskador och byggfcl.
ändrad lägenhetssammansättning eller grundförstärkning är svårt att uppskatta. Under första halvåret 1984 var verksamheten mycket begränsad,
vilket styrelsen anser hero på att lånemöjligheten infördes så sent som den
I januari 1984 samt på hyggherrarnas planeringssituation. Länsbostadsnärnnderna har uppskattat behovet av lån för de olika åtgärderna till ett
belopp av ca 150 milj.kr. under budgetåret 1984/85 och ca 180 milj.kr.
under hudgetåret 1985/86. Av dessa belopp avser ca :!O % lån till grundförstärkning, ca 40 % lån till rcparationsåtgärdcr och ca 40 % lån till ändrad
lägenhetssammansättning.

Ramar
Bostadsstyrelsen bedömer att lånebehovet när det gäller ombyggnad av
kulturhistoriskt värdefull bostadsbebyggelse kommer att öka under den
närmaste framtiden. Behovet av stöd under år 1985 har av riksantikvarieämbetet angivits till 135-180 milj.kr. För Stockholms län har behovet av
förhöjt låneunderlag och tilläggslån under år 1984 angetts till 40-50
milj. kr. och för Göteborgs och Bohuslän till 17- 25 milj. kr. Bostads styrelsen finner det rimligt att ramen ökas med hänsyn till både det ökade
intresset för ombyggnad av äldre. värdefull bebyggelse och sysselsättningsläget.
Bostadsstyrelsen föreslår att från och med år 1985 endast kostnader
motsvarande tilläggslånet avräknas mot tillstyrkanderamen för ombyggnader av sådan kulturhistoriskt värdefull bebyggelse som bör komma i
fråga för förhöjt låneunderlag och/eller tilläggslån. Styrelsen föreslår att
ramen med dessa avräkningsprinciper fastställs till 40 milj. kr. för vart och
ett av åren 1985 och 1986. Om hittillsvarande avräkningsprinciper skall
gälla även i fortsättningen bör ramen i stället fastställas till 100 milj. kr.
Vidare anser styrelsen att ramen för tilläggslån för andra åtgärder för år
1985 bör fastställas till 100 milj. kr. och för år 1986 preliminärt till samma
belopp.
Lånevillkor rn. m.
Bostadsstyrelsen föreslår att tilläggslån enligt bestämmelserna i kungörelsen (1974: 255) om tilläggslån till kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.
efter den räntefria tidens utgång. läggs om till räntebärande amorteringslån.
Bostadsstyrelsen föreslår vidare att förskott skall kunna betalas ut för
beviljat tilläggslån. Det är enligt styrelsen svårt att på rimliga villkor få
kreditiv eller tillfälliga banklån för kostnaderna.
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A11.\laMsbelw1•

Bostadsstyrelsen bedömer att de totala utbetalningarna kommer att uppgt1 till 35 milj. kr. under budgetåret 1984/85 och till 70 milj. kr. under
budgetåret 1985/86.

Föredragandens överväganden

Ramar
Jag har inte funnit tillräckliga skäl att nu föreslå en ändring av gällande
principer för avräkning mot tillstyrkanderamen på det sätt som bostadsstyrelsen har föreslagit. Hittillsvarande avräkningsprinciper bör gälla även
fortsiittningsvis. Systemet med tillstyrkanderamar ger de antikvariska
myndigheterna möjlighet att prioritera upprustningen av de byggnader som
är mest värda att bevara. Enligt min mening är det särskilt angeläget att en
sådan prioritering sker i nuvarande läge när efterfrågan på stöd kraftigt
överstiger tillgången.
Med hänsyn till att regeringen sedan år 1978 har haft riksdagens bemyndigande att överskrida beslutade ramar om det behövs av sysselsättningsskäl. bör ramen kunna fastställas till oförändrat 60 milj. kr. för år 1985. För
att underlätta handläggningen av ramfrågorna bör en övergång ske från
kalenderårsramar till budgetårsramar. En preliminär ram på 30 milj. kr. bör
därför fastställas för första halvåret 1986.
Jag föreslår att regeringen även nu begär riksdagens bemyndigande att få
vidga tillstyrkanderamen om det behövs av sysselsättningsskiil.
Bostadsstyrdsen föreslår att ramen för tilliiggslån för åtgärder som avser
att avhjälpa byggskador och byggfcl. för ändrad lägenhetssammansättning
samt för grundförstärkning fastställs till 100 milj. kr. för år 1985 och
preliminärt till samma belopp för år 1986.
Enligt min mening bör ramen. bl. a. mot bakgrund av osäkerheten om
byggherrarnas planeringssituation och diirigenom efterfrågan på lånen,
faststallas till oförändrat 60 milj. kr. för år 1985. Fr. o. m. budgetåret
1986/87 bör budgetärsramar fastställas. För första halvåret 1986 bör den
preliminära ramen bestämmas till 30 milj. kr. Jag föreslår att regeringen
begär riksdagens bemyndigande att få överskrida ramarna om det behövs
av sysselsättningsskiil.
Det har nu gått tio år sedan de första tilläggslånen beviljades. Efter
utgången av den IO-åriga ränte- och amorteringsfria tiden skall tilläggslånen enligt bestämmelserna löpa med ränta och amortering. Regeringen
har riksdagens bemyndigande att bestämma vilka kapitalkostnadsvillkor
som skall gälla (prop. 1974: I bil. 14. CU 13. rskr 86). Chefen för bostadsdepartementet avser att i annat sammanhang återkomma till regeringen
med förslag i frågan. För information vill jag dock meddela att avsikten är
att tillilggslånen skall löpa med bostadslåneränta och ha en amorteringstid
på 20 år i normalfallet. De fastigheter som det här är fråga om är högt
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belånade genom bl. a. det förhöjda låneunderlaget. Kostnaderna i fastigheten är därför redan i utgångsläget höga. För att de tillkommande räntorna
och amorteringarna på tilläggslånet inte skall medföra så höga kostnader
att regeringen i normalfallet tvingas förlänga ränte- och amorteringsfriheten för tilläggslånet, bör räntebidrag enligt bestämmelserna i bostadsfinansicringsförordningen (1974: 946) lämnas till räntan på tilläggslånet.
Bostadsstyrelsen föreslår vidare att tilläggslån skall kunna betalas ut i
förskott. Jag ansluter mig till styrelsens förslag och förordar att en sådan
möjlighet införs. Tiden för ränte- och amorteringsfriheten bör i sådant fall
räknas från tidpunkten för utbetalningen av förskottet.
Ans/ag shcräkning
Jag beräknar behovet av medel för utbetalning under budgetåret 1985/86
till 70 milj. kr.

Hemstii/lan
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att
1. medge att ramen för de antikvariska myndigheternas tillstyrkandcn av sådana ombyggnader av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse som bör komma i fråga för förhöjt låneunderlag och tillläggslån bestäms till 60 000 000 kr. för år 1985 och preliminärt till
30000000 kr. för första halvåret 1986.
,., medge att beslut om tilläggslån som avser åtgärder för att avhjälpa byggskador och byggfel, ändrad lägcnhetssammansättning
eller grundförstärkning får meddelas inom en ram av 60000000
kr. för år 1985 och preliminärt inom en ram av 30000000 kr. för
första halvåret år 1986,
3. medge att de under I. och 2. angivna ramarna får överskridas om
det behövs av sysselsättningsskäl.
4. medge att förskott för beviljat tilläggslån skall kunna betalas ut i
enlighet med vad jag har förordat.
5. till Tilläggs/ån till ombyggnad m· l'issa bostadshus m. m. för
budgetåret 1985/86 anvisa ett förslagsanslag av 70000000 kr.
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B 7. Bostadsbidrag m. m.
1983184 Utgift

1444834000

1984/85 Anslag

1530000000 1

1985/86 Förslag

1457000000

1

Pi'1 tillaggsbudget I har anvisats 78 000000 kr.

Från anslaget bekostas statliga bostadsbidrag till barnfamiljer samt statsbidrag till statskommunala bostadsbidrag till barnfamiljer och hushåll utan
barn.
Bidragsbcstämmelserna finns i förordningen ( 1976: 263) om statliga bostadsbidrag till barnfamiljer (ändrad senast 1984: 613) och förordningen
( 1976: 26~) om statskommunala bostadsbidrag till barnfamiljer m. fl. (ändrad senast 1984:615).
De totala kostnaderna för bostadsbidrag till barnfamiljer och hushåll
utan barn (statliga bostadsbidrag och statskommunala bostadsbidrag enligt
statsbidragsreglernal beräknas under år 1984 uppgå till 2920 milj. kr. Av
kostnaderna beräknas 50 milj. kr. avse bidrag till hushäll utan barn. Statsbidragsandelcn för statskommunala bostadsbidrag tir 43 '/(. Statens kostnader för bostadsbidrag under är 1984 beräknas till I 540 milj. kr. Till detta
kommer kostnader för statsbidrag till kommunernas kostnader för kommunalt bostadstillägg till folkpension ( KBTJ, vilka redovisas under socialhuvudtitt!ln.

Bostadsstyrelscn

Bidrag.1g il ·11i11ge11.1 1m1fi1tt11i11g
Det totala antalet hushåll med bostadsbidrag uppgick i maj 1984 till
345 000. Som framgår av följande tabhi var antalet barnfamiljer med bostadsbidrag 315 000. Såväl antalet hushiill med som utan barn med bostadsbidrag har därmed minskat något sedan maj 1983.

Hushall m.:d hostadsbidrag
for maj m~inad
191C

1983

1984

Makar med barn
Ensamstående med barn
Hushåll utan barn

198000
44000

198000
133 000
33000

182 000
133000
30000

Samtliga

37,iooo

36"'000

345000

13~000

Fiirs/ag till ii11dri11gar
Om det skall bli möjligt att genomföra erforderliga ändringar av bostadsbidragen fr. o. m. den I januari 1986 kan bostadskommittens förslag inte
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inväntas. Bostadsstyrelsen framför därför förslag till ändringar från denna
tidpunkt. De föreslagna ändringarna innebär att bostadsbidragen. inom
ramen för nuvarande bidragssystem, anpassas till dagens inkomst- och
hyresni våcr.
Barnfamiljer
Beträffande inkomstgränserna föreslår bostadsstyrelsen följande ändringar. Den nedre inkomstgränsen för makar med barn höjs med 11 000 kr.
till 56 000 kr. och för ensamstående med barn med 4 000 kr. till 41 000 kr.
Bostadsstyrelsen anser att reduktionsfaktorn bör vara enhetlig och· att
endast en inkomstgräns bör gälla. Styrelsen föreslår att reduktionsfaktorn
fastställs till 18 % vilket skulle innebära en förenkling och en begränsning
av marginaleffekterna för merparten av bidragstagarna.
Bostadsstyrelsen konstaterar att närmare 70% av barnfamiljerna med
bostadsbidrag hade bostadsutgifter som översteg gällande övre hyresgränser i maj 1984.
Styrelsen vidhåller sitt tidigare framförda förslag att bidragen bör inriktas på en hyrcsnivå som är vanlig i senare årgångar av hus. Bostadsstyrelsen föreslår att bidragsgivningen inriktas på en utrymmesstandard om tre
rum och kök för hushåll med ett barn och att utrymmet bör öka med ett
rum för varje ytterligare barn. Vidare upprepar styrelsen sitt förslag från
tidigare anslagsframställningar om en differentiering av de övre hyresgränserna för varje barn i familjen. Enligt styrelsen är det samtidigt från
bostadspolitisk synpunkt motiverat att begränsa bidragens storlek för hushåll med låga bostadsutgifter i syfte att ge utrymme för en förstärkning för
hushåll med högre bostadsutgifter. Detta kan åstadkommas genom en
kraftig höjning av den nedre hyresgränsen. Detta skulle vara motiverat
dels från bostadspolitiska synpunkter, dels av den föreslagna höjningen av
inkomstgränserna som annars medför en ökning av bidragen även vid låg
hyra.
Styrelsen föreslår att följande hyresgränser skall gälla fr. o. m. den 1
januari 1986.
Hyresgräns kr. per månad
Förslag

Necirl' hyrcJ1:rä11s
Ö1·re hyre.1·1:riins
Hushåll med I barn
Hushall med 2 barn
Hushåll med 3 barn
Hu~hall med 4 barn
Hushåll med 5 eller flera barn

1985

1986

650

900

1675
1675
2175
2175
2625

2100

2400
2700
3000
3300
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Hushåll utan barn
Bostadsbidragen till hushåll utan barn har, enligt bostadsstyrelsen, förlorat mycket av sin ursprungliga betydelse på grund av att de nedre
inkomstgränserna sedan 1979 har varit oförändrade eller sänkts och att de
övre hyresgränserna har höjts endast i mindre grad.
De gällande övre hyresgränserna är låga i förhållande till faktisk hyresnivå och man kan räkna med att nästan alla hushåll med bidrag år 1986
kommer att ha hyror som överstiger nuvarande hyresgränscr. Bostadsstyrelsen föreslår därför att de övre hyresgränserna för bostadsbidrag till
hushåll utan barn höjs med 150 kr./mån till 1100 kr./mån för gifta/sammanboende och med 150 kr./mån till 950 kr./mån för ensamstående.
En höjning även av den nedre hyresgränsen med 150 kr./mån till 700
kr./mån skulle skapa ett ekonomiskt utrymme för höjningarna av de övre
hyresgränserna. Samtidigt skulle den sammanlagda effekten av höjningarna innebära ett effektivare bostadsstöd till hushåll utan barn inom oförändrade kostnadsramar.
Inkomstgränserna bör enligt styrelsen inte höjas, däremot bör reduktionsfaktorn liksom för barnfamiljerna vara 18 %.
Vissa administrativa regler
Bostadsstyrelsen har även funnit det angeläget att föra fram vissa förslag, främst i förenklingssyfte, som avser förmögenhet, definition av samboende och hushåll med handikappad medlem och som bör kunna genomföras oberoende av bostadskommittens arbete. Styrelsen har också föreslagit att fordran på bostadsbidrag skall vara direkt utmätningsbar utan
föregående beslut av domstol.
Ans/agsheräkning

Under andra halvåret 1985 kan statens utgifter för bostadsbidrag beräknas till ca 850 milj.kr. Styrelsens förslag om höjda inkomstgränser har
beräknats kosta 300 milj.kr. för helt år. För första halvåret 1986 beräknas
kostnadsökningen till 150 milj.kr. Om oförändrade regler skulle gälla under
första halvåret 1986 kan samtidigt utgifterna antas minska med ca 50
milj.kr.
Anslagsbehovet för budgetåret 1985/86 beräknar styrelsen därför till
1800 milj. kr.

Föredragandens överväganden

I kompletteringspropositionen 1984 (prop. 1983/84: 150 bil. 5) föreslog
regeringen vissa höjningar av bostadsbidragen till barnfamiljer. Riksdagen
har beslutat i enlighet med detta förslag (BoU 32, rskr 399). De ändrade
reglerna tillämpas för bidrag fr. o. m. januari 1985.
Ändringarna innebär att hyres- och inkomstgränserna räknas upp. Den
5 Riksdagen 1984185. I sam/. Nr 100. Bilaga 13
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övre hyn.:sgränsen höjs for I- och 2- barnsfamiljer friin 1625 till 1675
kr./mån .. för 3- och 4- barnsfamiljer från 2 100 till 2 175 kr./miin. LKh för
familjer med 5 eller flera barn frän 2525 till 2625 kr./mån. Uppri1kningcn
av inkomstgränserna innebär att den nedre inkomstgriin~en höj~ med 2000
kr. till 37 000 kr. för ensamstående med barn och till 45 000 kr. för makar
med barn samt att den övre inkomstgriinscn höjs med 2 000 kr. till 67 000
kr.
Fr. o. m. januari 1985 uppgär de maximala bostadsbidragcn for hu~hiill
med olika antal barn till följande belopp.
Kr. per ;ir

Hushåll med I barn
Hushåll med :! barn
Hushilll med 3 barn
Hushåll med 4 barn
Hushåll med 5 barn
För varje barn ytterligare

130~0
16~00
~4 180
~7 360

34860
3 180

Med hänsyn till de höjningar av bostadsbidragen till barnfamilj.:r som
genomförs den I januari 1985 föreslfir jag ingen iindring av bidragsreglerna
den I januari 1986. Frågan om bidrag.:ns utformning pii liingr.: sikt utred~
f. n. inom bostadskommittcn (Bo 1982: 02).
Vad gäller bostadsbidrag till hushåll utan barn vill jag anförn följande.
Statskommunalt bostadsbidrag till hushiill utan barn har funnits sedan
den I januari 1974. Som motiv för att införa en möjlighet ocks{1 for siidana
hushåll att få bostadsbidrag redovisade föredragande statsriidet lprnp.
1973: 1 bil. 7) bl. a. att en förhållandevis stor andd av hushilllen utan barn.
särskilt enpersonshushållen. saknade moderna liigenheter.
Antalet bidragshushåll ökade från 56000 år 1974 till 117000 år 1978.
Därefter har det gått ner. I maj 1984 var antalet nere i 30 000. Av dessa var
27000 ensamstående och 3000 samboende.
Under de senaste 10-15 åren har bostadsstandarden för ensamstående
förbättrats påtagligt. Antalet rumsenheter (rum eller kök) per 100 boende
har ökat från 261 till 298 mellan åren 1970 och 1980. Ar 1980 fanns det ett
mycket litet antal lägenheter kvar, som saknade sådana bekvämligheter
som i dag anses höra till en modern bostadsstandard.
Mot bakgrund av den förbättring som har skett av de barnlösa hushållens, särskilt de ensamståendes, bostadsstandard och med hänsyn till det
statsfinansiella läget anser jag att bostadsbidrag inte längre bör lämnas för
dessa hushåll. Till min uppfattning bidrar också att bostadsbidragen till
denna kategori av hushåll är förenade med icke oväsentliga administrationskostnader samtidigt som bostadsbidragen f. n. endast täcker omkring
14 % av bostadskostnaden. Jag anser dock att undantag bör göras för
sådana hushåll i vilka det ingår personer som har umgängesrätt till barn
och som regelbundet har barnet (-en) boende hos sig. Särskilda regler för
bostadsbidrag till sådana hushåll infördes år 1978 (prop. 1977178: 100 bil.
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16. CU 8, rskr 187). De skäl som anfördes för att införa särskilda regler för
hushi\ll meds. k. umgängesrättsbarn är enligt min mening minst lika bärande i dag som de var när reglerna kom till. Därtill kommer att det blir allt
vanligare att barn viixer upp under förhållanden som innebär att de biologiska för:ildrarna inte lever tillsammans.
Jag förordar alltså att möjligheten att erhålla bostadsbidrag avvecklas för
hushåll utan barn med undantag för sådana hushåll med s. k. umgängesrättsbarn som enligt nuvarande regler kan få dessa barn beaktade vid
bestämmande av den övre hyresgränsen för statskommunalt bostadsbidrag. Avvecklingen bör ske vid utgången av år 1985. Efter samråd med
chefen för utbildningsdepartementet får jag meddela att vissa av de medel
som härmed frigörs, kommer att komma studiemedelstagare till godo.
De av bostadsstyrelsen i förenklingssyfte framförda förslagen till ändringar som avser förmögenhet, definition av samboende och hushåll med
handikappad medlem bör anstå i avvaktan på bostadskommittens ställningstaganden. Styrelsen har vidare föreslagit att fordran som har uppkommit däiiör att bostadsbidrag har utbetalats till någon som inte är
berättigad därtill skall vara direkt utmätningsbar utan föregående beslut av
domstol. Jag kan inte biträda detta förslag med samma motivering som jag
tidigare har anfört mot bostadsstyrelsens förslag angående utmätning av
felaktigt utbetalade räntebidrag (anslaget B 4).
Anslagsbehovet under budgetåret 1985/86 beräknar jag till 1457 milj. kr.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att
I. godkänna en avveckling av statskommunala bostadsbidrag till
hushåll utan barn i enlighet med vad jag har förordat,
2. till Bostadshidrag m. m. för budgetåret 1985/86 anvisa ett förslagsanslag av 1457000000 kr.

B 8. Viss bostadsförbättringsverksamhct m. m.
1983/84 utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

296227000
225000000
240000000

Från anslaget bekostas utgifter för förbättringslån i den mån de är ränteoch amorteringsfria, bostadsanpassningsbidrag, temporära bidrag till ombyggnad av flerbostadshus samt bidrag för installation av hissar m. m.
Bestämmelserna om förbättrings/ån finns i förbättringslåneförordningen
(1980: 261, ändrad senast 1984: 298). Lånen är behovsprövade och lämnas
för förbättringar av sådana småhus som bebos av personer som har folkpension, som har fyllt 60 år eller som är handikappade. Lånen får vara
räntefria och stående intill ett belopp av 20000 kr. per lägenhet.
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Bostad.1·w1pas.1·11i11i;shidrai; bt:viljas enligt förordningen ( 1982: 6391 om
bostadsanpassningsbidrag. Bidrag lämnas för sådana anpassningsiltgärder
inom och i anslutning till en bostadslägt:nhet som behövs för att den skall
vara ändamålsenlig som bostad for den handikappade.
Bidrag till 0111hygg11clll m· jlc:rbo.1·tclllsl11n har kunnat lämnas t:nligt tvit
förordningar - förordningen (1981: 4741 om statsbidrag i vissa fall till
ombyggnad av bostadshus (ändrad senast 1982: 643) samt förordningen
( 1982: 642) med samma namn. Bidragsgivningen som var bt:griinsad till
ombyggnader under viss tid har numera upphört.
Bidrag till i11stallatio11 a1· hissar 111. 111. enligt förordningen ( 1983: I025)
om statsbidrag för hissinstallationer i bostadshus m. m. lämnas i första
hand till installation av hissar och andra lyftanordningar och i andra hand
för andra tillgänglighetsskapande åtgärder. Bidrag lämnas med högst 301/~
av den av kommunen godkända kostnaden under förutsättning att kommunen bidrar med minst 20 %. Bidrag lämnas endast efter ansökan av
kommunen. En ram för bidragsgivningen har fastställts för tre år. Frågan
om bidrag prövas av bostadsstyrelsen.
Bostadsst}Telsen

Förbä11ri11gslån
Förbättringslångivningt:n har under flera år minskat. Så har skett även
under budgetåret I 983/84. Det genomsnittliga lånebeloppet per lägenhet
har dock fortsatt att öka.

Beslut om förbiitrri11gslcl11 under budi;etåren /981/82-198118-1
·Budgetår

Antal
beslut

Antal
lägenheter i
besluten

Beviljat belopp.
milj.kr.

Genomsnittligt
länebelopp per
lägenhet. kr.

Totalt

Totalt

varav

räntefritt lån

1981/82
1982/83
1983/84

I 045
722
528

I 055
730
529

38.2
26.8
21.4

13.7
9,4
7.4

varav

räntefritt län

36 176
36689
40460

12966
12 924
14021

Bostadsstyrelsen har tillsammans med Svenska kommunförbundet låtit
ta fram adressuppgifter ur ett av DAF A: s register över personer som kan
vara berättigade till förbättringslån. Av landets 284 kommuner har hittills
216 kommuner utnyttjat denna möjlighet tili information.
Bostadsstyrelsen föreslår att maximibeloppet för räntefria stående förbättringslån höjs från 20 000 kr. till 30 000 kr. den I juli 1985.
Styrelsen föreslår vidare att inkomstgränserna för förbättringslån höjs i
samma takt som folkpensionen med hänsyn till den anknytning som finns
mellan inkomstgränserna för förbättringslån och folkpensionens storlek.
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Bc1s tC1clsa 11pass11i11.r: shicl ra R
Under budgeti'tret 1983/84 heviljades bostadsanpassningsbidrag i hetydligt större omfal!ning iin under niirmast föregf1ende budgetär. Även genomsnittsbeloppet per Higenhet ökade.

Beslut

0111

h11stadrn11pas.rni11gshidrai: under h11di:ctårc11 1981182-1983184

Bml)!ctfll'

Antal
Higcnheter

1981182
1982/tn
19RV84

9442
IOM4
14044

Beviljat
belopp.
mil.i. kr.
84.li

Genomsnittligt
bidragsbelopp
per higenhet. kr.

11~.5

8%4
1051i8

I M. 7

117~5

Denna ökning av hidragsgivningen är en följd av den vidgning av de
stödherättigade åtgärderna som skedde den I januari 1983. En del av
ökningen kan också vara en effekt av den omfattande informations- och
uthildningsverksamhet som bedrevs i samband härmed och inför kommunernas övertagande av heslutanderäl!en den I januari 1984. Bostadsanpassningslfm har lämnats i följande omfattning.

Beslut om hostad.H111pa.u11i111:slå11 under h11d1:etåre11 1982183 och 1983184
Budget[ir

Antal
liigenheter

Beviljat
lrmebelopp.
milj. kr.

Genomsnittligt
lånebelopp per
liigcnhet. kr.

1982/8)
198V84

79
182

3.5
9.5

44 l!lO
52020

Bidrag till omh,·ggnad a1· flerhostadsl111s
Under budgetåren 1982/83 och 1983/84 har beslut om bidrag till ombyggnad av !lerbostadshus meddelats i följande omfattning:

Beslut om hidra1: till omh.1·gg11C1d m· flcrhostadsh11s under h11dgetclren
1982183 och 1983184
Budgetår

Antal
lägenheter

Beviljat belopp.
milj. kr.

Genomsnittligt
bidrag per
lägenhet. kr.

1982/83
19RVR4

4984
9106

66.0
146.4

13 230
16080

Först i samband med slutligt beslut om bostadslån behöver beslut om
bidrag fattas och först då kan konstateras om förutsättningarna i fråga om
påbörjande. färdigställande m. m. är uppfyllda. De slutliga besluten under
budgetåret 1982/83 torde i sin helhet avse projekt påbörjade under den
första bidragsperioden den I augusti 1981 - den 31 januari 1982. men
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sannolikt inte alla. De slutliga besluten under budgctärct 1983/84 avser
såviil företag påbör:jadc under den första bidragspcrioden. som i huvudsak
skulle vara avslutade senast den 31 augusti 1982. som företag påbörjade
under den andra bidragsperioden. dvs. efter utgängen av juli 1982. och i
huvudsak avslutade senast den 30 juni 1983.

H is.1·i11.1· tal la tinner
Den I januari 1984 infördes en möjlighet att bevilja statsbidrag för
hissinstallationer i bostadshus m. m. Bidrag får beviljas inom en ram av 100
milj. kr. under vart och ett av åren 1984-86.
Bostadsstyrelsen anför att länsbostadsnämnderna har gjort en uppskattning av behovet av medel för beslut om dessa bidrag som uppgår till ett
belopp av ca 70 milj. kr. under budgetåret 1984/85 och ca 80 milj. kr. under
budget<°trct 1985/86.
Gällande ramar bedöms av bostadsstyrclsen vara tillräckliga.
Det sökta bidragsbeloppet i inneliggande ansökningar uppgick i slutet av
augusti 1984 till 4.4 milj. kr. Diirutöver fanns ansökningar om förhandsbesked till ett belopp av 1.5 milj. kr.

AnslaRshehm·
Nettoutbetalningarna av räntefria förbättringslån beräknas till 0 kr. under vart och ett av budgetåren 1984/85 och 1985/86.
Utbetalningen av bostadsanpassningsbidrag kommer enligt länsbostadsnämndernas beräkningar att under budgetåren 1984/85 och 1985/86 avse ett
belopp av ca 165 milj. kr. per budgetår.
Med hänsyn till påbörjandets omfattning under de två bidragsperioderna
uppskattas att ombyggnadsbidrag kommer att avse projekt med ca 7 500
lägenheter respektive 11 000 lägenheter. Med ett bidragsbelopp per lägenhet på 13 500 kr. respektive 16500 kr. blir det totala bidragsbeloppet 285
milj. kr. Härav har 175 milj. kr. utbetalats under budgetåren 1982/83 och
1983/84. Återstoden - 110 milj. kr. - antas bli utbetalad under budgetåret
1984/85.
Statsbidrag till hissinstallationer m. m. utbetalas till vederbörande kommun i samband med bidragsbeslutet. En utbetalning av 75 milj. kr. antas
under vart och ett av budgetåren 1984/85 och 1985/86.
De här gjorda bedömningarna innebär att anslagsbelastningen skulle
komma att uppgå till 350 milj. kr. för budgetåret 1984/85 och till 240
milj. kr. för budgetåret 1985/86.

Föredragandens överväganden
FiirhättrinRslän
Inkomstgränserna för förbättringslån höjdes senast den I juli 1984. För
ogifta höjdes gränsen från 37 000 kr. till 41 000 kr. och för gifta från 56 000
kr. till 62 000 kr.
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Bostadsstyrelsen foresl{ir att inkomstgriinserna liksom hittills höjs i samma takt som folkpensionerna.
Med hiinsyn till den höjning av folkpensionerna som har skett sedan
frå~rnn om inkomstgriinserna senast prövades. förordar jag att griinsen för

ogifta faststiilb till 43 000 kr. och för gifta till 65 000 kr. Ändringen hör ske
den I juli 1985.
Bostadsstyrelsen forcsli'tr ocksf1 en höjning av maximiheloppet för riintcfritt sti'1ende förhättringsl[m fri'm 20000 kr. till 30000 kr. Med hiinsyn till
den suhventionering som sker av kapitalkostnaderna for den räntebiirande
ltrnedelen iir jag inte heredd att tillstyrka detta förslag.

Bidrng till hissi11stallatio11cr 111. 111.
Under de första tre kvartalen 1984 kom det in endast 25 ansökningar om
hidrag. Förklaringen till det l<°1ga antalet torde vara dels att kommunerna i
hörjan av firet inte hade hunnit förhereda och planera för hissinstallationer.
dels att riksdagsbeslutet om hostadsförhiittringsprogrammet togs vid en
tidpunkt <lå kommunerna redan hade lagt fast hu<lgctcn för i'1r 1984. Endast
ett fåtal kommuner har diirl"ör haft medel tillgängliga för att tiieka sin del av
hidragsgivningen. Mot slutet av <°1ret har dock verksamheten ökat plitagligt.
Jag har hlivit informerad om att hostadsstyrelsen har tillställt ett stort antal
kommuner en enkät med frågor om deras planer på hissinstallationer och
om deras avsättningar till hisshidrag för kommande hudgetår. Av de nu
inkomna svaren kan man dra slutsatsen att det kommer att bli en markant
ökning av hissinstallationerna under nästa i'1r. Dessutom har jag erfarit att
hostadsstyrelsen avser att öka informationen till fastighetsägarna om hisshidraget.

Ans/agshehm·
Medclshehovet för nästa hudgeti'1r hcräknar jag till 240 milj. kr. För
räntefria förhättringsli'm hlir nettobelastningen 0 kr. På bostadsanpassningshidrag faller 165 milj. kr. och på hisshidrag m. m. 75 milj. kr.

H c 111stiiIla11
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att
I. godkänna de iindringar i fråga om inkomstgränserna för förbätt..,

ringslån som jag har förordat .
till \/i.u hostacl.~fiirhiittri11gnerk.rnmhet m. m. för budgetåret

1985/86 anvisa ett förslagsanslag av 240000000 kr.
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B 9. Bidrag till förbättring av boendemiljön
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

99471 000
85000000
110000000

Från anslaget utbetalas bidrag til! förbättring av boendemiljön enligt
förordningen (1975: 129) om bidrag av statsmedel till förbättring av boendemiljöer Iändrad senast 1983: 328).
Bidrag kan lämnas för åtgärder som förbättrar boendemiljön i fierbostadshusområden, som har färdigställts före år 1975. Ytterligare förutsättningar för bidrag är att åtgärderna behövs på grund av de sociala förhållandena i området eller avser ett bostadsområde där det finns betydande
svårigheter att få avsättning för lägenheterna. För bidragsansökningar
inlämnade under perioden den 10 november 1982 - den 30 juni 1983 gällde
ett undantag från bestämmelserna om särskilda sociala förhållanden eller
uthyrningsproblem som förutsättning för bidrag. Fr. o. m. den 1 juli 1983
gäller att om hyresgästerna i det berörda området har ett inflytande över
den ekonomiska förvaltningen och om förvaltningen sker i begränsade
förvaltningsenheter kan bidrag lämnas även om det inte föreligger sociala
problem eller problem med outhyrda lägenheter. Bidrag lämnas med högst
75 % av den godkända kostnaden för åtgärden, dock högst med 4 500 kr.
per lägenhet. Bostadslån och räntebidrag kan lämnas för de bidragsgrundande kostnader som inte täcks av bidraget.
Från anslaget kan regeringen också bevilja medel till tävlingar och annat
utvecklingsarbete.
För bidragsgivningen fastställer riksdagen ramar budgetårsvis. Regeringen har riksdagens bemyndigande att överskrida ramen om det behövs
av sysselsättningsskäl. I de fall ramen vidgas av sysselsättningsskäl gäller
för folkrörelsekooperativa bostadsrättsföreningar ett undantag från bestämmelserna om särskilda sociala förhållanden eller uthyrningsproblem
som förutsättning för bidrag.

Bostadsstyrelsen
Under budgetåret 1983/84 lämnades bidrag till förbättring av boendemiljön i 370 områden med sammanlagt 72000 lägenheter. Föregående budgetår omfattades 170 områden med 32000 lägenheter av bidragsgivningen.
Det genomsnittliga bidragsbeloppet under budgetåret 1983/84 var 2 600
kr. per lägenhet, dvs. något lägre än föregående budgetår, då det var 2 640
kr.
Under budgetåret 1983/84 har ansökningar motsvarande ett belopp av ca
110 milj. kr. kommit in. P. g. a. det stora antalet inneliggande ansökningar
kommer de först inkomna av dessa ansökningar att kunna få beslut om
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bidrag tidigast under budgetåret 1985/86. Det finns dessutom fortfarande
inneliggande ansökningar om bidrag på ca 100 milj. kr. enligt de temporära
undantagsreglerna. Bostadsstyrelsen prioriterar ansökningar enligt de permanenta bestämmelserna. Det innebär att kvarstående ansökningar enligt
de temporära bestämmelserna med hittills fastställda ramar inte kan få
beslut om bidrag under de närmaste budgetåren.
Bl. a. mot den bakgrunden föreslår bostadsstyrelsen att ramen för beslut
om bidrag fastställs till 110 milj. kr. för budgetåret 1985/86 och bestäms
preliminärt till 85 milj. kr. för budgetåret 1986/87.
Under budgetåret 1985/86 räknar styrelsen med att betala ut resterande
ca 75 milj. kr. av de bidrag som beviljades under budgetåret 1983/84. Med
hänsyn till detta och till utbetalningar av förskott och av bidrag beviljade
efter budgetåret 1983/84 föreslår styrelsen att 110 milj. kr. anvisas anslaget
för budgetåret 1985/86.
Bostadsstyrelsen föreslår att ett särskilt tidsbegränsat bidrag inrättas för
anläggande och drift av bygglekplatser. Bidraget skall lämnas i form av ett
engångsbelopp till en del av kostnaden för anläggande och drift. Bidragstagarkategorier skall vara desamma som för boendemiljöbidragen.

Föredragandens överväganden
Bostadsstyrelsens uppgifter visar att det fortfarande finns ett stort behov
av bidrag för förbättring av boendemiljön i sådana områden som är bidragsberättigade enligt de permanenta reglerna.
Antalet inneliggande ansökningar skulle i och för sig motivera att ramen
för bidrag vidgades. I nuvarande statsfinansiella läge är detta dock inte
möjligt att göra. Det blir därför nödvändigt att ännu hårdare än f. n.
prioritera bland de ansökningar som kommer in och att ge företräde åt
projekt i områden med de svåraste problemen och ett stort antal outhyrda
lägenheter. Jag vill i sammanhanget erinra om de möjligheter som finns att
få bostadslån med räntebidrag för åtgärder som syftar till att förbättra
boendemiljön.
Som jag tidigare har anfört under anslaget B 5. Åtgärder i bostadsområden med stor andel outhyrda lägenheter m. m. bör en gemensam ram för de
två stödformerna fastställas. Mot den bakgrund som har redovisats förordar jag att den gemensamma ramen för dels bidrag till åtgärder i bostadsområden med stor andel outhyrda lägenheter, dels beslut om bidrag till
förbättring av boendemiljön bestäms till 80 milj. kr. för budgetåret 1985/86.
Regeringen har för innevarande budgetår riksdagens bemyndigande att
överskrida ramen för boendemiljöbidrag om det behövs av sysselsättningsskäl. Jag föreslår att regeringen begär ett sådant bemyndigande vad
gäller den gemensamma ramen för budgetåret 1985/86.
Bostadsstyrelsens förslag om bidrag till anläggande och drift av hygglekplatser kan jag inte biträda av de skäl som jag nyss anförde.
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Anslagsbehovct för utbetalningar av boendcmiljöbidrag beriiknar jag till
110 milj. kr. för n~ista budgett1r.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att
I. medge att beslut om bidrag till förbättring av boendemiljön samt
bidrag till fttgärdcr i områden med stor andel outhyrda liigcnheter
meddelas inom en gemensam ram av 80000000 kr. under budgetftrct 1985186.
2. medge alt den under I. angivna ramen får överskridas om det
behövs av sysselsättningsskäl.
3. till BidraR tillfiirhiittri11R 111• hoendl'mi(iön för budgetåret 1985/86
anvisa ett förslagsanslag av 110000000 kr.

B 10. Anordningsbidrag m. m. till allmänna samlingslokaler
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

13 732 000
5 000000
73 000000

Reservation

50978000

Från anslaget betalas ut dels anordnings- och inventariebidrag till allmänna samlingslokaler enligt bestämmelserna i kungörelsen ( 1973: 400) om
statligt stöd till allmänna samlingslokaler (omtryckt 1976: 794. ändrad senast 1983: 326). dels bidrag till riksorganisationerna för samlingslokaler.
Bidrag får även lämnas för stöd enligt förordningen ( 1984: 703) om statsbidrag till vissa teaterlokaler m. m. Anslaget är fr.o.m. innevarande budgetår
ett förslagsanslag. För anordnande av allmänna samlingslokaler utbetalas
även lån från anslaget B 11. Lån till allmänna samlingslokaler.
Bestämmelserna om anordningsbidrag och lån för allmänna samlingslokaler innebär i korthet att bidrag och lån kan liimnas till aktiebolag.
föreningar eller stiftelser som är fristående i förhållande till kommunen och
kommunala företag. Bidrag och lån lämnas för nybyggnad. ombyggnad
eller köp av byggnader i syfte att tillgodose behovet av allmänna samlingslokaler. Första året av lånetiden är amorteringsfritt. Anordningsbidrag
lämnas med högst 30 % eller. när särskilda skäl föreligger. med högst 35 I/i:
av låneunderlaget. Lån lämnas med högst det belopp som tillsammans med
anordnings bidraget motsvarar 50 % av låneunderlaget.
Bestämmelserna om inventariebidrag innebär att sådant bidrag kan lämnas för att anskaffa inventarier till allmänna samlingslokaler. Inventariebidrag kan medges med högst 10 % av låneunderlaget till den del detta inte
överstiger 500 000 kr. och med 5 llc· av det överskjutande beloppet. Bidraget får dock inte överstiga 400000 kr.
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Bestämmelserna om statsbidrag till vissa teaterlokaler m. m. inm:biir att
bidrag under vissa förutsättningar kan lämnas för nybyggnad eller ombyggnad av teater-, konsert- och museilokaler som tillhör någon annan än
staten. Anordningsbidrag till tearerlokaler m. m. kan lämnas med högst
30% eller, när särskilda skäl föreligger, med 35 % av kostnaden för
anordnande av sådana lokaler.
För beslut om bidrag och lån fastställer riksdagen för varje budgetftr en
gemensam ram. av vilken en viss angiven del får tas i ansprf1k för bidrag.
Ärenden om bidrag och lån handläggs inom bostadsstyrelsen av en
samlingslokaldelcgation.

Bostadsstyrelsen
Ramen för beslut om lån och bidrag under budgetåret 1983/84 fastställdes ursprungligen till 30 milj. kr., varav högst 20 milj. kr. för bidrag.
Genom beslut av regeringen den 6 oktober 1983 och den 12 april 1984
vidgades ramen av syssclsättningsskiil med sammanlagt 115 milj. kr.
Också ramen för budgetåret 1984/85 har fastställts till 30 milj. kr., varav
högst 20 milj. kr. för bidrag. Genom beslut av regeringen den 23 augusti
1984 vidgades av sysselsättningsskäl de sammanlagda ramarna för anordningsbidrag m. m. och upprustningsbidrag m. m. med 32 milj. kr. Av beloppet har 13 milj. kr. använts till anordnings- och inventariebidrag enligt
förordningen 0984: 703) om statsbidrag till vissa teaterlokaler m. m.
Samlingslokaldelegationen hade den I augusti 1984 ansökningar om lån
och bidrag på sammanlagt 85 milj. kr. Dessutom har delegationen förhandsgranskat och lämnat positiva besked för projekt för vilka lån och
bidrag har sökts med ca 100 milj. kr.
Bostadsstyrelsen föreslår i enlighet med yttrande frftn samlingslokaldelegationen att ramen för lån och bidrag för budgetåret 1985/86 utökas till 60
milj. kr.. varav högst 40 milj. kr. för bidrag.
Bostadsstyrelsen beräknar behovet av medel för utbetalningar av bidrag
under budgetåret 1984/85 till 56 milj. kr.. vilket täcks av en behållning på
det tidigare reservationsanslaget på 51 milj. kr. och av det för innevarande
budgetår beräknade beloppet av 5 milj. kr. Utbetalningarna av bidrag
under budgetåret 1985/86 beräknas till 60 milj. kr. Hänsyn har inte tagits till
den vidgning av ramen som regeringen beslutade om i augusti 1984.
Bestämmelserna om inventariebidrag innebär att bidraget inte får överstiga 400000 kr. Bostadsstyrelsen föreslår att denna gräns. som har varit
oförändrad sedan den I juli 1980. höjs till 600000 kr.
I fråga om bidraget till riksorganisationerna understryker bostadsstyrelsen betydelsen av att de samlingslokalägande riksorganisationerna tillförs
de medel som är nödvändiga för den rådgivnings- och konsultverksamhet
som har anknytning till lån- och bidragsgivningen. Styrelsen föreslår i
enlighet med förslag från samlingslokaldelegationen dels att bidraget till
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organisationerna räknas upp till 2.25 milj. kr. för att kompensera kostnadsökningar, dels att bidraget utökas med 500000 kr. for att bereda utrymme
för motsvarande bidrag till Folkparkernas centralorganisation. Av det
sammanlagda beloppet om 2,75 milj. kr. bör 200000 kr. avse sftdant tekniskt/ekonomiskt utrednings- och projekteringsarhete som bedrivs inom
riksorganisationerna.

Föredragandens överväganden

Innan jag går in på ram- och anslagsfrågorna vill jag ta upp bostadsstyrelsens förslag att den krets av samlingslokalägande riksorganisationer som
får stöd för sin verksamhet utökas med Folkparkernas centralorganisation
<FPC).
Enligt gällande bestämmelser lämnas samlingslokalstöd även till folkparkerna om lokalerna uppfyller de krav som ställs på allmänna samlingslokaler. FPC. som har liknande uppgifter gentemot de stödberättigade folkparkerna som de tre övriga riksorganisationerna på området har gentemot
sina medlemmar, får emellertid f. n. inget verksamhetsbidrag. Riksdagen
har mot den bakgrunden förordat (BoU 1983/84: 20. rskr 194) att även FPC
skall kunna ingå i kretsen av riksorganisationer som erhåller sådant stöd.
En skrivelse med motsvarande innebörd har tidigare getts in av FPC.
Skrivelsen har remitterats till samlingslokaldelegationen som i yttrande
den 12 juni 1984 har föreslagit att FPC beviljas ett verksamhetsbidrag på
500000 kr. Jag delar den uppfattning som härvid har kommit till uttryck
och förordar att bidraget till riksorganisationerna för budgetåret 1985/86
ökas med 500000 kr. för att bereda utrymme för bidrag till Folkparkernas
centralorganisation.
Jag övergår nu till ram- och anslagsfrågorna.
Bostadsstyrelsen har föreslagit att den gemensamma ramen för beslut
om bidrag och lån för anordnande av allmänna samlingslokaler m. m.
fördubblas från 30 till 60 milj. kr. för budgetåret 1985/86. Jag kan inte
biträda bostadsstyrelsens förslag om ökade ramar. Samhällets insatser för
att främja investeringarna inom samlingslokalssektorn måste enligt min
mening bli beroende av de samhällsekonomiska resurserna och sysselsättningsläget på byggarbetsmarknaden. Den långsiktiga investeringsnivå som
de ordinarie ramarna ger uttryck för bör liksom tidigare kunna frångås när
det behövs av sysselsättningsskäl. Sådana ställningstaganden bör göras i
ett samlat sysselsättningspolitiskt perspektiv. fag förordar att ramen för
beslut om anordningsbidrag m. m. och lån till allmänna samlingslokaler
under budgetåret 1985/86 fastställs till 30 milj. kr .. varav högst 20 milj. kr.
för bidrag. Regeringen bör begära riksdagens bemyndigande att få överskrida ramen om det behövs av sysselsättningsskäl.
Anslagsbehovet för nästa budgetår beräknar jag till 73 milj. kr. Hiinsyn
har då tagits till de vidgningar av ramen som har gjorts av sysselsättnings-
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skäl. Jag har därvid beräknat medel även för bidrag till riksorganisationcrna för samlingslokaler med sammanlagt 2 750 000 kr. Av beloppet bör
200000 kr. få användas för sådant tekniskt/ekonomiskt utrednings· och
projcktcringsarbete som utförs av riksorganisationerna.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att
I. medge att beslut om anordnings- och inventariebidrag samt lån
till allmänna samlingslokaler under budgetåret 1985/86 meddelas
inom en ram av 30000000 kr., varav högst 20000000 kr. får tas i
anspråk för bidrag,
2. medge att den under I. angivna ramen får överskridas om det
behövs av sysselsättningsskäl.
3. till A11ord11i11RsbidraR m. 111. Till allmänna samlingslokaler för
budgetåret 1985/86 anvisa ett förslagsanslag av 73 000000 kr.

B 11. Lån till allmänna samlingslokaler
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

11874000
3000000
25000 000

Reservation

30576000

Från anslaget betalas ut lån till nybyggnad. ombyggnad eller köp av
samlingslokaler enligt kungörelsen ( 1973: 400) om statligt stöd till allmänna
samlingslokaler (omtryckt 1976: 794, ändrad senast 1983: 326). Anslaget är
fr. o. m. innevarande budgetår el! förslagsanslag. En redogörelse för lånebestämmelserna har lämnats under anslaget 8 10. Anordningsbidrag m. m.
till allmänna samlingslokaler.
För varje budgetår fastställs en ram för långivningen. Denna ram omfattar också bidragsgivningen som har redovisats under anslaget 8 10. Ramfrågan har behandlats där.

Bostadsstyrelsen
Under budgetåret 1982/83 beviljades lån till ett belopp av 19.7 milj. kr.
medan 34, I milj. kr. beviljades under budgetåret 1983/84. Med ledning av
detta beräknar bostadsstyrelsen utbetalningarna under budgetåret 1984/85
till ca 24 milj. kr.
Utbetalningarna för budgetåret 1985/86 kan beräknas till ca 31 milj. kr.
Med hänsyn till oregelbundenheter i utbetalningarna bör enligt styrelsens
uppfattning anslaget ge utrymme för utbetalning av ett större belopp,
förslagsvis 35 milj. kr.
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Föredragandens överväganden
Anslagsbehovet för nästa budgetår beräknar jag med hänsyn till behållningen på det tidigare reservationsanslaget till 25 milj.kr.
Jag hcmställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Lån till allmänna .rnmlinRslokaler för budgetåret 1985/86
anvisa ett förs lagsanslag av 25 000 000 kr.

B 12. Upprustningsbidrag m. m. till allmänna samlingslokaler m. m.
1983/84 utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

46307000
45000000
85000000

Reservation

15 708000

Från anslaget betalas ut upprustningsbidrag. medel för s. k. särskild
eftergift och energisparbidrag till allmänna samlingslokaler samt encrgisparbidrag för vissa lokaler m. m. Bidrag får även lämnas för upprustning
av teater-, konsert- och museilokaler som ägs av någon annan än staten.
Anslaget är fr. o. m. innevarande budgetår ett förslagsanslag.
Bestämmelserna om upprustningsbidrag och s. k. särskild eftergift finns
i kungörelsen l 1973: 400) om statligt stöd till allmänna samlingslokaler
(omtryckt 1976: 794. ändrad senast 1983: 326). Bestämmelserna innebär i
korthet att bidrag lämnas med högst 50 o/c av kostnaderna för upprustning
av allmänna samlingslokaler. inkl. utbyten eller kompletteringar av inventarier i sådana lokaler och betalning av skulder. I fråga om samlingslokaler
som har färdigställts efter den 30 juni 1973 lämnas bidrag endast för sådan
lokalanpassning och inventarieanskaffning som avser handikappades särskilda behov. För lokalanpassningar och inventarieanskaffningar som
avser handikappades särskilda behov lämnas upprustningsbidrag med ett
belopp som motsvarar utgiften för åtgärderna intill i regel 100000 kr. För
överskjutande utgifter medges bidrag med högst 50 l/t. Enligt kungörelsen
kan vidare statligt lån enligt äldre bestämmelser under vissa förutsättningar efterges. s. k. särskild eftergift.
Bestämmelserna om energisparbidrag för vissa lokaler m. m. finns i
förordningen ( 1982: 264 l om statsbidrag till energibesparande åtgärder i
byggnader m. m. som tillhör vissa organisationer och stiftelser (ändrad
1983: 1115). Bidrag lämnas med högst 35 % av kostnaderna för energibesparande åtgärder i byggnader m. m. som tillhör organisationer eller stiftelser som inte bedriver näringsverksamhet och som inte har landstingskommun. kommun eller svenska kyrkan som huvudman. Bidrag lämnas
inte för åtgärder till vilka statligt stöd kan lämnas i annan ordning. t. ex. om
stöd kan lämnas enligt kungörelsen ( 1973: 400) om statligt stöd till allmänna
samlingslokaler.
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[kstiimmelserna om upprustningsbidrag till teaterlokaler m. m. finns i
förordningen ( 1984: 703) om statsbidrag till vissa teaterlokaler m. m. Bidrag till upprustning av s[1dana lokaler Himnas på samma villkor som gäller
för upprustningsbidrag till allmänna samlingslokaler.
För varje budgetår faststiiller riksdagen ramar för beslut om stöd. Upprustningsbidrag för handikappanpassning bmnas dock utan rambegränsning.
Ärenden om bidrag och särskilda eftergifter handliiggs inom bostadsstyrelsen av en samlingslokaldelegation.

Bostadsstyrelsen
Ramen for beslut om upprustningshidrag m. m. under budgetåret 1983/84
faststiilldes ursprungligen till 24 milj. kr. Fr. o. m. ingången av budgetåret
vidgades ramen av sysselsiittningsskäl till 49 milj. kr. Genom beslut av
regeringen den 6 oktober 1983 och den 12 april 1984 vidgades ramen av
sysselsättningsskäl med ytterligare sammanlagt 55 milj. kr.
Ramen för budgetåret 1984/85 fastställdes av riksdagen till 24 milj. kr.
Genom heslut av regeringen den 23 augusti 1984 vidgades av sysselsättningsskiil de sammanlagda ramarna för anordningsbidrag m. m. och upprustningshidrag m. m. med 32 milj. kr. Av beloppet har 19 milj. kr. använts
till upprustningsbidrag enligt förordningen ( 1984: 703) om statsbidrag till
vissa teaterlokaler m. m.
Mot hakgrund av de kraftiga ramvidgningar som har genomförts av
sysselsiittningsskäl finns det enligt samlingslokaldelegationen inget skäl au
iindra den ordinarie ramen for sedvanliga upprustningsiitgiirder. Behoven i
folkparkernas anläggningar samt det ökade intresset för energihesparande
iitgärder motiverar dock en ökning av ramen till 30 milj. kr. för budgetåret
1985/86.
Bostadsstyrelse11 föresUr vidare att ramen för heslut om energisparbidrag till vissa lokaler m. m. faststiills till 10 milj. kr. för budgetåret 1985/86.
Bostadsstyrelsen beräknar behovet av medel för utbetalningar av bidrag
under budgetiiret 1984185 till 60 milj. kr. Deua belopp täcks av det för
innevarande budgetår beräknade förslagsanslaget på 45 milj. kr. och en
behållning på det tidigare reservationsanslaget på 15.7 milj. kr. Styrelsen
beräknar att det behöver anvisas ett anslag av 65 milj. kr. för utbetalningar
under budgetilret 1985/86. Hänsyn har då inte tagits till den vidgning av
ramen som regeringen beslutade om i augusti 1984.
Från anslaget betalas f. n. två olika former av stöd till energisparåtgiirder. Det gäller dels stöd till allmänna samlingslokaler som lämnas med
501/i- av godkänd kostnad. dels stöd till byggnader m. m. som tillhör vissa
organisationer och stiftelser som lämnas intill 35 r;;- av godkiind kostnad.
Bostadsstyrelsen föresl{1r. i syfte att förenkla och samordna bidragsgivningen. att förordningen (1982: 264) om statsbidrag till energihesparande
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åtgärder i byggnader m. m. som tillhör vissa organisationer och stiftelst:r
upphävs och att dessa bestämmelser oförändrade inarbetas i kungörelsen
I 1973: 400) om statligt stöd till allmänna samlingslokaler. Det skulle även
innebära att beslutanderätten i sådana ärenden övert'örs från bostadsstyrelsen till samlingslokaldelegationen.

Föredragandens överväganden

Bostadsstyrelsens förslag om samordning av stödet till energisparåtgärder innebär i princip en återgång till den ordning som gällde före den 1
juli 1980. Dessförinnan handlade samlingslokaldelegationen även ärenden
om statsbidrag till energisparåtgärder i byggnader m. m. som tillhör vissa
organisationer och stiftelser. Jag kan för min del inte se att det finns
tillräckliga motiv för att återgå till denna ordning. Bl. a. de krav i fråga om
verksamhetens inriktning m. m. som gäller för allmänna samlingslokaler
gäller inte för sådana lokaler som avses i förordningen (1982: 264) om
statsbidrag till energibesparande åtgärder i byggnader m. m. som tillhör
vissa organisationer och stiftelser. Jag kan därför inte biträda bostadsstyrelsens förslag i denna del.
Bostadsstyrelsen har föreslagit att ramen för budgetåret 1985/86 för
upprustningsbidrag m. m. till allmänna samlingslokaler fastställs till 30
milj. kr.
På samma sätt som när det gäller nyinvesteringarna inom samlingslokalssektorn måste avvägningen av samhällets insatser för att främja upprustningarna enligt min mening bli beroende av de samhällsekonomiska
resurserna och sysselsättningsläget på byggarbetsmarknaden. Jag förordar
att ramen för beslut om upprustningsbidrag m. m. till allmänna samlingslokaler för budgetåret 1985/86 fastställs till oförändrat 24 milj. kr. Regeringen
bör begära riksdagens bemyndigande att få överskrida ramen om det
behövs av sysselsättningsskäl. Liksom för innevarande budgetår bör bidrag till handikappanpassning av allmänna samlingslokaler få medges utan
rambegränsning.
Vidare förordar jag att ramen för beslut om energisparbidrag för vissa
lokaler m. m. under budgetåret 1985/86 fastställs till oförändrat 4,2 milj. kr.
Anslagsbehovet för nästa budgetår beräknar jag till 85 milj. kr. Hänsyn
har då tagits till de vidgningar av ramen som har gjorts av sysselsättningsskäl.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att
1. medge att beslut om upprustningsbidrag m. m. till allmänna samlingslokaler meddelas inom en ram av 24000000 kr. under budgetåret 1985/86,
2. medge att den under I. angivna ramen överskrids om det behövs
av sysselsättningsskäl,
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3. medge att beslut om energisparbidrag för vissa lokaler m. m.
meddelas inom en ram av 4200000 kr. under budgetåret 1985/86,
4. till Upprustningsbidrag m. m. till allmänna samlingslokaler

m. m. för budgetåret 1985/86 anvisa ett förslagsanslag av
85000000 kr.

Lån till förvärv av bostadsrätt
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag

21000
I 000

Reservation

24979000

Bestämmelser om lån till insats vid förvärv av bostadsrätt finns i förordningen (1982: 541) om lån till grundavgiften vid ombildning av hyresrätt till
bostadsrätt.
Insatslånen är behovsprövade. De lämnas med ett belopp som motsvarar 80% av grundavgiften. Lånet får dock inte överstiga 20% av lägenhetens andel av anskaffningskostnaden för fastigheten eller tomträtten. Lånebeloppet måste också uppgå till minst 5 000 kr. För insatslån skall
betalas ränta efter en räntesats som fastställs av regeringen för ett kalenderår i sänder. Amortering betalas enligt de villkor som gäller för annuitetslån med 10% ränta. Eftergift av hela eller en del av lånet kan medges
om det finns synnerliga skäl med hänsyn till låntagarens inkomst- och
förmögenhetsförhållanden på längre sikt.

Bostadsstyrelsen
Under budgetåret 1982/83 beviljades inga lån och under budgetåret
1983/84 beviljades två lån till ett sammanlagt belopp av 38 000 kr.
Bostadsstyrelsen anser att reglerna om behovsprövning bör anpassas till
den inkomst- och förmögenhetsutveckling som har ägt rum efter införandet
den I juli 1982.
Med hänsyn till reservationen på anslaget behöver några medel inte
anvisas för budgetåret 1985/86.

Föredragandens överväganden
Sedan år 1982 har det funnits möjligheter att få statliga behovsprövade
lån till att betala grundavgiften vid ombildning av hyresrätt till bostadsrätt.
Låneformen infördes för att vissa hushållskategorier inte av ekonomiska
skäl skulle behöva avstå från att delta vid ombildningen. Långivningen tar
således sikte på hushåll med låga inkomster i förhållande till försörjningsbördan.
6
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Efterfrilgan på lån för detta :indam{il har hittills varit mycket liten. Under
de två första budgetåren heviljades endast tvä lån. Bostadsstyrelsen anser
att en förldaring till den ringa efterfrågan kan vara att banker och kreditinstitut i allt större utsträckning medverkar vid finansiering av hostadsrättsförvärv. En annan förklaring kan enligt styrelsen vara att de hush;lllskategorier som avses med långivningen inte i någon större utstrlickning deltar i
ombildningar. En tredje förklaring menar styrelsen kan vara att grlinserna
för behovsprövningen har varit för snävt satta. Styrelsen föreslår att ytterligare erfarenheter av långivningen avvaktas.
För egen del anser jag att den låga efterfrf1gan pä län visar att längivningen inte fyller någon större praktisk funktion. Jag vill erinra om att långivningen inte är förenad med några direkta subventioner. Jag föreslilr därför
att låneformen avvecklas. I ärenden i vilka ansökan har kommit in till
förmedlingsorganet före den I juli 1985 hör dock lån kunna beviljas iiven
efter detta datum. Behållningen på anslaget vid utgången av innevarande
budgetär räcker för de utbetalningar som kan komma i fråga under budgetåret 1985/86. Något anslag för nu ifrågavarande ändamål behöver diirför
inte tas upp på statsbudgeten för budgetäret 1985/86.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att godkänna vad jag har förordat i fråga om Lcln till .fi"in·iin- 111·
bostadsrätt.

Byggnadsforskning, energihushållning m. m.
Byggnormer
Den nya plan- och bygglagen. som avses träda i kraft den 1 januari 1986.
kommer bl. a. all ersätta byggnadsstadgan (8S). Föreskrifter och allmänna
råd till bestämmelserna i byggnadsstadgan finns i Svensk byggnorm
(SBN). Dessa regler måste ses över och anpassas till den nya lagstiftningen. Regeringen har därför i november 1984 uppdragit åt statens planverk som har att utöva den allmänna uppsikten över byggnadsväsendet - att
utarbeta förslag till de författningar som kan behövas till plan- och bygglagen. I uppdraget ingår som ett grundläggande mål att kostnaderna i byggandet skall kunna sänkas utan några avgörande förluster i välfärd. hälsa
och säkerhet för dem som använder byggnaderna. Förutom regler för hur
nya byggnader och anläggningar skall vara beskaffade, skall i byggnormen
ges de föreskrifter som skall gälla vid ombyggnad. Inom ramen för denna
översyn kommer också att tas fram förslag till de ändrade bestämmelser
om takskyddsanordningar, som riksdagen tidigare har begärt (CU 1978/
79: 30, rskr 307).
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Byggnadsforskning
Inom bostadsdcpartementcts ansvarsomrfidc bedrivs forskning och utvecklingsarbete (FoU-arbctc) som omfattar stora delar av samhiillsbyggandet. Arbetet har sin tyngdpunkt i frågor om markanvändning och byggande. Forskningen iir till sin karaktär sektorsövergripande och finns företrädd inom flera vetenskapliga discipliner.
Forskningsorganisationen omfattar ett finansierande organ - statens råd
för byggnadsforskning <BFR) - och ett forskningsutförande organ - statens institut för byggnadsforskning (SIB).
Långsiktig k1111skapsupphnutnad ochforsk11ingssam1·erka11 med intressenterna

BFR har enligt riksdagsbeslut våren 1983 (prop. 1982/83: 151. CU 30,
rskr 351) ansvaret för den långsiktiga kunskapsuppbyggnaden för sektorns
behov. I detta innefattas också grundforskningens utveckling och resursförsörjning.
Rådet bedömer att f. n. ca 40%· av forskningsmedlen går till långsiktig
kunskapsuppbyggnad. Under innevarande verksamhetsperiod avser rådet
att öka denna volym till 50 %. Rådet redovisar i sin anslagsframställning att
ingående diskussioner har förts med de tekniska högskolorna och med
vissa institutioner vid universiteten i syfte att teckna långsiktiga ramavtal i
enlighet med statsmakternas intentioner.
Jag vill stryka under vikten av att den lå!1gsiktiga kunskapsuppbyggnaden i största möjliga utsträckning sker i forskarmiljöer med kontinuerlig
verksamhet. Detta är enligt min mening en förutsättning för att denna
kunskapsuppbyggnad även i realiteten skall bli långsiktig och byggas upp
på ett från metodsynpunkt riktigt sätt och med hög vetenskaplig kvalitet.
Riksdagsbeslutet våren 1983 innebar också att rådet ålades att bl. a.
genom samverkan med byggsektorns intressenter öka deras engagemang i
FoU-verksamheten.
Rådet uppger att under innevarande verksamhetsperiod uppskattningsvis 200-250 milj. kr. kommer att tillföras sektorsforskningen i form av
medel från olika intressenter. Den övervägande delen utgörs av samfinansierade projekt där intressenterna bidrar med minst halva kostnaden.
Rådet redovisar sina hittillsvarande erfarenheter av arbetet med att
tillsammans med olika intressenter upprätta mer långsiktiga avtal om
forskningssamarbete inom definierade områden. Sådana samarbetsavtal
avseende såväl programinriktning som samfinansieringsprinciper har slutits med några intressenter. Diskussioner pågår om inriktning och omfattning av ytterligare ett antal långsiktiga samarbetsavtal.
Jag noterar med tillfredsställelse att rådets verksamhet på detta område
bidrar till en väsentlig ökning av FoU-volymen inom sektorn. För en mer
långsiktig bedömning av olika intressenters insatser är det emellertid ange-
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läget att de samfinansierade projekten i större utsträckning övergår i eller
ersätts av långsiktiga samarbetsavtal mellan rådet och olika avtalspartcr.
Jag ser innevarande verksamhetsperiod som en försökstid, under vilken
erfarenheter skall vinnas från samverkan med byggsektorns olika intressenter. Jag vill stryka under att det givetvis är angeläget att intressenterna i
ökande utsträckning tar ansvar även för den långsiktiga kunskapsuppbyggnaden.
Inför beslut om inriktningen av byggnadsforskningen för nästföljande
treårsperiod ( 1987/88-89/90) krävs bl. a. en realistisk uppskattning av den
totala byggforskningsvolymen och kunskap om inom vilka områden som
branschen är beredd att ta ökad del av ansvaret för kunskapsuppbyggnaden. Det är nu för tidigt att göra en mera långsiktig avvägning mellan den
statligt och den av andra parter finansierade FoU-verksamheten.
Den ökade inriktningen på forskningssamverkan med intressenterna får
emellertid inte leda till en tyngdpunktsförskjutning mot den alltför markerat tekniskt inriktade forskningen. Det är angeläget att man även framöver slår vakt om den humanistiskt och samhällsvetenskapligt inriktade
FoU-verksamheten på området.
Många frågor inom byggforskningens område kan inte belysas utan
forskningsinsatser inom samhällsvetenskap och humaniora. Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet, HSFR. har ett särskilt ansvar för
grundforskning inom humaniora och samhällsvetenskap. Enligt min mening bör HSFR ta ett större ansvar för den långsiktiga kunskapsuppbyggnaden inom de områden som har relevans för byggforskningen. Det gäller
forskning inom många discipliner vilken bl. a. kan belysa sambandet mellan förändringar i den byggda miljön och människors välfärd i stort, byggsektorns roll för samhällsekonomin, m. m.
Ett större ansvarstagande från HSFR: s sida kan emelle,rtid inte åstadkommas utan att särskilda resurser ställs till HSFR: s förfogande. I samråd
med statsrådet Ingvar Carlsson förordar jag således att under återstoden
av planeringsperioden sammanlagt 5 milj. kr. per år av de medel som
anvisas till byggnadsforskning skall disponeras av HSFR. Jag återkommer
till detta under anslagen B 13. Byggnadsforskning och B 14. Lån till experimentbyggande.

Myndigheterna som forsknings be ställare
Myndigheterna under bostadsdepartementet - bostadsstyrelsen, statens planverk, statens lantmäteriverk och centralnämnden för fastighetsdata - bedriver praktiskt inriktat utvecklings- och utredningsarbete i anslutning till sin verksamhet. Statens lantmäteriverk bedriver dessutom viss
forskning, främst inom programmet Landskapsinformation. Myndigheterna har f. n. inte medel för att i nämnvärd utsträckning stödja sådant
forsknings- och utvecklingsarbete som bedrivs utanför myndigheterna.
I proposition 1982/83: 151 förordade chefen för bostadsdepartementet att
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hostadsstyrelsen. lantmäteriverket och planverket skulle ges samma ställning som andra forskningsheställare och även få möjlighet att samfinansiera projekt med BFR. Detta skulle ses som ett led i strävandena att
hredda rclevansprövningen av angelägna forskningsbehov. Myndigheterna
skulle få särskilda FoU-medel för denna verksamhet. Medlen för detta
skulle avdelas av de totalt tillgängliga byggforskningsmedlen. Då myndigheterna inte på den korta tid som stod till buds hade kunnat överblicka sina
FoU-hehov angavs i 1984 års forskningspolitiska proposition (prop.
1983/84: 107 hil. 8. BoU 391. rskr 409) att övervägandena i frågan fick anstå
till hudgctarbetet hösten 1984.
Rådet, lantmäteriverket och planverket anger att det fortfarande är för
tidigt att ha en uppfattning om hur verkens framtida FoU-hehov skall
tillgodoses. Man redovisar att ett samrådsarbete har påbörjats i syfte att ge
såväl BFR som verken möjlighet att se över de egna FoU-behovcn och att
initiera sådant arbete. Dessa myndigheter anser vidare att detta samrådsarbete bör fortsätta och utvecklas samt utvärderas efter treårsperiodens slut.
Bostadsstyrelsen har i sin anslagsframställning begärt egna medel för att
kunna tillgodose sina FoU-behov.
Även om det fortfarande måste anses betydelsefullt att myndigheterna
mot bakgrund av sina erfarenheter kan uppträda som fullvärdiga
forskningsbeställare ser jag ingen anledning att nu fatta beslut som går
emot myndigheternas önskan. Rådet. lantmäteriverket och planverket bör
därför få fortsätta sitt samarbete på det sätt som de har planerat. Jag anser
att även centralnämnden för fastighetsdata bör beredas möjlighet att delta i
detta samarbete. Av samma skäl bör bostadsstyrelsen få möjlighet att i
enlighet med intentionerna i proposition 1982/83: 151 disponera medel för
att själv beställa forskning. Jag återkommer till detta under anslaget B 13.
Byggnadsforskning.
Det är enligt min mening väsentligt att den av myndigheterna finansierade forskningen uppvisar samma vetenskapliga kvalitet som byggforskningen i övrigt. Detta garanteras vanligen bäst genom att FoU-arbetet utförs
vid forskningsinstitut eller vid universtitets- och högskoleinstitutionerna.
Den utvärdering av samrådsarbetet som rådet. lantmäteriverket och
planverket förestår bör enligt min mening även inkludera de erfarenheter
som kan vinnas från bostadsstyrelsens verksamhet som FoU-beställare.
Chefen för bostadsdepartementet kommer i annat sammanhang att ange att
denna utvärdering bör ligga så i tiden. att den kan ligga till grund för
ställningstagande i nästa treårsplan.
BYt:Rnadsfnrsknil1t:ens inriktnint: och re.mrshehnv
I 1984 års forslrningspolitiska proposition angav chefen för bostadsdepartementet tre utvecklingstendenser som bör bilda utgångspunkten för
sektorsforskningen inom samhällsplaneringens område. Han pekade på att
byggsektorn är en bransch i förändring, att bostadspolitiken alltmer för-
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skjuts frän ny- till ombyggnadsverksamhet samt att en markant decentralisering av beslutsfattandet sker inom hela samhällshyggnadsprocessen.
Denna beskrivning exemplifierades därefter genom att några FoU-områden angavs.
I propositionen redovisades även en sammanfattning av den verksamhetsplan för perioden 1984/85-1986/87 som rftdet lämnade i anslutning till
sin anslagsframsrnllning för budgetåret 1984/85.
I det sammanhanget framhölls vidare att riksdagen och regeringen hör
begränsa sig till att ange de övergripande prioriteringarna i fråga om
forskningens inriktning. lnom denna politiskt definierade ram bör forskarvärlden ha stor frihet alt välja både vilka problemområden som skall
prioriteras och självfallet de metoder med vilka problemen skall angripas.
Rådet anger i sin anslagsframställning för budgetåret 1985/86 att verksamheten i allt väsentligt svarar mot de utgångspunkter för hyggnadsforskningen som angavs i den forskningspolitiska propositionen. På några punkter har rädet dock redovisat revideringar i verksamhetsplanen i syfte att
bättre svara mot statsmakternas forskningspolitiska intentioner.
Jag finner inte behov av att mer i detalj kommentera rådets verksamhetsplan. Den inriktning av rådets verksamhet som kommer till uttryck i
verksamhetsplanen. med de korrigeringar som rådet har gjort i årets anslagsframställning, ligger väl i linje med intentionerna i den forskningspolitiska propositionen.
Rådet redovisar i sin anslagsframställning såväl ett huvudalternativ som
ett ökningsalternativ.
Ökningsalternativet förs fram mot bakgrund av bostadsförbättringsprogrammet och resultaten av arbetet med att ta fram underlagsmaterial inför
omprövningen av gällande riktlinjer för energisparverksamheten (ENERGI-85). Det utgår därvid från att ett fortsatt och fördjupat experimentbyggande inom vissa områden är angeläget.
Jag vtgår i det följande från rådets huvudalternativ.

Bostadsförbättring - energihushållning
De tioåriga bostadsförbättringsprogram som riksdagen har beslutat om
syftar bl. a. till att åstadkomma en nödvändig förbättring och ett ökat
underhåll av vårt bostadsbestånd. Bland målen för programmet ingår att
förbättra energihushållningen i bostadsbeståndet. Som ett generellt villkor
för statligt stöd till åtgärderna gäller också att underhålls- och förbättringsarbetena skall kombineras med de energisparåtgärder som skäligen kan
krävas.
De gällande riktlinjerna för energihushållning i befintlig bebyggelse lades
fast av statsmakterna våren 1981 (prop. 1980/81: 133, CU 37. rskr 384).
Riktlinjerna innebär bl. a. att verksamheten riktas in på att minska den
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iirliga energianviindningen i 1978 års hyggnadshestånd med ca 48 TWh
hrutto i huvudsak under tiden fram t. o. m. år 1988. Energihushållningsprogrammet skall omprövas av statsmakterna under vf1ren 1985.
Som jag tidigare har niimnt svarar hostadssektorn i dag för ca 40 '7c av
den totala hyggproduktionen. Mer iin hiilften av denna andel är omhyggnadsinvesteringar och underhållsarheten. s. k. ROT-arheten. Det innebär
all en fjärdedel av den totala hyggproduktionen består av ROT-arbeten
inom hostadsscktorn. ROT-sektorns expansion har hidragit till att den
totala hyggproduktionen har kunnat hållas på en realt oförändrad nivå.
trots att nyhyggnadsinvesteringarna har minskat. Insatserna i fråga om
underhåll och förhällring av byggnadshestfmdet har emellertid trots detta
under lång tid varit otillriickliga. Betydande insatser behövs också i fortsiittningen på energisparomd1dct. Jag räknar med att de åtgärder som har
vidtagits inom ramen för hostadsförbiillringsprogrammet skall leda till att
s{1viil undcrhf1llet som energisparandet kan öka.
Under senare f1r har konstaterats hrister i bebyggelsens tekniska egenskaper. t. ex. fuktskador i grunder. brister i infästningen av balkonger.
förekomst av mögel och radon samt hiilsorisker av skilda slag. Dit hör även
hrister i frf1ga om hebyggelsemiljöns tillgänglighet och problem med sophanteringen. Det är en viktig uppgift såväl för forskningen som för planverket m. fl. myndigheter att fortlöpande söka bedöma omfattningen av olika
brister i den hefintliga behyggelsen och att ge förslag till hur dessa kan
undanröjas och förehyggas.
En betydande eftersläpning när det gäller underhålls- och förbättringsverksamhet kan också konstateras beträlTande kommunernas och landstingskommunernas byggnader och anläggningar. Jag ser det som väsentligt
all kommunernas insatser på detta omrf1de kan öka. Kommunernas möjligheter att planera och genomföra en utökad ROT-verksamhet kan därför
behöva ses över.

Information och utbildning m. m.
Informations- och utbildningsinsatserna inom bostadsdepartementets
ansvarsomr<'tde har tidigare varit inriktade enbart på energisparande i
byggnader. Bostadsförbättringsprogrammet innebär emellertid att insatserna nu också mf1ste riktas in mot att allmänt förbättra boendemiljön. En
stadsförnyelse som skall möta framtidens behov kräver samlade grepp inte
bara i de enskilda byggnaderna utan också över bostadsområdena som
helhet. Jag nämnde nyss att reinvesteringarna i underhåll och förbättring
av byggnadsbeståndet under lång tid har varit otillräckliga. Det är en viktig
utg;'mgspunkt för den fortsatta informations- och utbildningsverksamheten. Verksamheten. som nu har fått denna bredare inriktning, har därmed
blivit ett instrument inte bara för att nå målen i energisparprogrammet utan
ock~å för att öka investeringarna inom ROT-området.
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En annan viktig uppgift för informations- och utbildningsverksamheten
är att snabbt föra ut de reformer som beslutas om planering och byggande.
Förslag om en ny plan- och bygglag, en lag om hushållning med naturresurser och en lag om exploateringssamverkan avses komma att redovisas
för riksdagen under detta riksmöte. Reformerna inom dessa områden
sUiller krav på stora utbildningsinsatser. som måste anpassas efter skilda
målgruppers behov av kunskaper i de aktuella frågorna. Utbildningen. som
förbereds av planverket i samråd med Svenska kommunförbundet, bostadsdepartementet och lantmäteriverket. bör enligt planverket i huvudsak
ha följande inriktning.
Allmänheten, intresseorganisationer m. fl. bör få en allmän orientering
om såväl de övergripande målen för plan- och bygglagen som de instrument som avses att användas för att nå dessa. En basutbildning planeras
för förtroendevalda och tjänstemän i kommunerna och för anställda vid
länsstyrelserna och hos statliga myndigheter m. fl. Utbildningen i denna
del avses omfatta dels planläggning och plangenomförande, dels byggandet
och planverkets tillämpningsföreskrifter {SBN). Basutbildningen kan behöva kompletteras med en specialutbildning för den handläggande personalen i kommunerna och den stalliga förvaltningen.
Jag kan i allt väsentligt ställa mig bakom en utbildning med den inriktning som planverket har redovisat. Utbildningen bör i huvudsak genomföras inom ramen för de resurser som myndigheterna redan förfogar över.
Jag bedömer det dock som ofrånkomligt att vissa särskilda medel ställs till
förfogande för verksamheten. Till den frågan återkommer jag under anslaget B 18. Information och utbildning m. m.
Kommunerna har för sin besiktnings- och rådgivningsverksamhet inom
energiområdet enligt beslut av riksdagen garanterats ett statligt bidrag
t. o. m. budgetåret 1985/86. Chefen för bostadsdepartementet har tidigare
gett en särskild arbetsgrupp i uppdrag att komma med förslag om den
framtida inriktningen av besiktnings- och rådgivningsverksamheten. I sin
rapport {Ds Bo 1984: 11. Vidgad rådgivning för energihushållning och bostadsförbättring - förslag till inriktning) understryker gruppen den kommunala besiktnings- och rådgivningsverksamhetens betydelse för genomförandet av energihushållningsprogrammet och annan bostadsförbättring.
Man förordar fortsatt statligt stöd till en utvidgad besiktning och rådgivning även efter den I juli 1986. Bidraget för besiktning kan enligt arbetsgruppen successivt trappas ned och vara avvecklat år 1990. Bidraget för
allmän rådgivning bör däremot lämnas under hela den tid bostadsförbättringsprogrammet genomförs.
Jag ansluter mig till arbetsgruppens bedömning av behovet av besiktning
och rådgivning. Den statligt stödda besiktning och rådgivning, som kommunerna har svarat för exempelvis inom energiområdet. har verksamt
bidragit till att energisparandet har kunnat hållas uppe på en högre nivå än
som annars skulle ha varit fallet. Jag vill dock erinra om att det statliga
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bidraget till kommunerna främst har tillkommit för att stimulera uppbyggnaden av en långsiktig verksamhet av tillräcklig omfattning under kommunalt ansvar. Det statliga stödet har nu utgått under åtta år med totalt ca 800
milj. kr. Statsmakternas beslut innebär att kommunernas rådgivning och
övriga service inom energiområdet förutsätts svara mot de behov som
finns lokalt ute i kommunerna även efter den I juli 1986.
Enligt riksdagens beslut (prop. 1983/84: 40 bil. 9, Bo V 11, rskr 63) har
verksamheten vidgats till att också omfatta insatser för annan bostadsförbättring än energisparåtgärder. Bostadsförbättringsprogrammet är fortfarande i ett uppbyggnadsskede. Kommunerna måste ha ett huvudansvar för
att planera, förbereda och initiera genomförandet av programmet. För att
de nödvändiga reinvesteringarna inom bostadssektorn skall komma till
stånd. är det enligt min mening av stor betydelse att det finns en kommunal
besiktnings- och rådgivningsverksamhet som har en med hänsyn till de
lokala behoven lämplig nivå. Det ankommer på kommunerna att bedöma
vilken omfattning och inriktning på verksamheten som är mest ändamålsenlig.
När det gäller statens bidrag till kommunerna m. fl. anser jag att de i hög
grad måste bli beroende av de tillgängliga resurserna. Frågan om statligt
stöd skall lämnas till en fortsatt besiktnings- och rådgivningsverksamhet
måste därför prövas i ett samlat samhällsekonomiskt och statsfinansiellt
perspektiv. I fråga om statens bidrag finns det skäl - bl. a. mot bakgrund
av det statsfinansiella läget - att redan nu minska stödets omfattning. Som
jag återkommer till i det följande bör bl. a. andra former för finansiering än
statliga bidrag övervägas.
Den besiktning som kommunerna m. fl. tillhandahåller är en naturlig del
av ett underhålls- eller ombyggnadsprojekt. Kostnaderna för besiktning
räknas därför in i underlaget för räntestöd och i låneunderlaget för bostadslån. Jag bedömer bl. a. av det skälet att ytterligare statligt stöd till besiktning inte är motiverat. Kommunerna bör kunna överväga en avgiftsfinansiering av besiktningar som utförs i kommunal regi. Det statliga stödet till
den kommunala besiktningsverksamheten bör därför upphöra redan vid
utgången av år 1985.
Med rådgivningen förhåller det sig delvis annorlunda. Jag är medveten
om att det kan vara förenat med vissa svårigheter att finna ett lämpligt
avgiftssystem som täcker samtliga kostnader för en allmän rådgivning. För
egen del finner jag att övervägande skäl ändå talar emot ett fortsatt statligt
stöd till kommunernas rådgivning. Jag vill erinra om att det i bostadsförsörjningslagen (1947: 523, ändrad senast 1984: 35) numera tydligare än
tidigare framgår att kommunernas ansvar för bostadsförsörjningen inte
bara innefattar bostadsbyggandet utan även utvecklingen av den befintliga
bebyggelsen. Också det kommunala ansvaret för energiplaneringen är
reglerat i lag. Riksdagens beslut (BoU 1984/85: 6, rskr 82) med anledning
av förslagen i proposition 1984/85: 5 om utvecklad kommunal energiplane-
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ring m. m. innebär att energiplaneringen vidgas till att omfatta såväl tillförsel och distribution som anviindning av energi. Kommunernas ökade ansvar på bostadsförsörjningens och encrgihushWningens omrf1dc ffir anses
innefatta ocksf1 rådgivning och annan service till fastighetsägare m. fl. i
dessa frågor. Jag vill i sammanhanget erinra om att bostadsförsörjningslagen och lagen om kommunal energiplanering lämnar stort utrymme för en
anpassning till varje kommuns förutsättningar i skilda avseenden. På samma siitt mf1stc inriktningen och amhitionsnivån vad gäller rådgivning hli
beroende av de aktuella förutsättningarna i kommunerna. Det som jag nu
har anfört talar för att även stödet till kommunernas allmänna rf1dgivning
bör upphöra vid utgången av år J985.
Stöd har lämnats också till de större bostadsförvaltarna och deras organisationer för att dessa effektivt och genom egna kanaler skall medverka
till ett ökat intresse för energisparande och annan hostadsförbiittring. De
olika organisationerna har med stöd av dessa medel prövat sinsemellan
skilda vägar att öka takten i genomförandet av förbättrings[1tgiirder. Många
intressanta och förtjiinstfulla initiativ har därvid tagits. Som exempel vill
jag nämna de pilotprojekt kring en sammanhållen upprustning inom hostadsbcbyggelsen som Sveriges Fastighetsägareförbund har initierat på
sammanlagt 15 orter. Sveriges Ailmännyttiga Bostadsföretag CSABO) har
för sin del lagt ned ett betydande arbete på att i direkt samverkan med de
anställda i företagen förbättra driften och underhållet av fastigheterna. Jag
anser att det är värdefullt om stöd kan lämnas till olika initiativ av detta
slag även under nästa budgetår. Jag kommer därför i det följande att
förorda att stöd i begränsad omfattning skall kunna lämnas till andra än
kommunerna under budgetåret 1985/86. I likhet med vad som giiller för
kommunerna kan emellertid de besiktningar som de större bostadsförvaltarna och deras organisationer utför finansieras på annat sätt än genom
direkta bidrag. Stöd bör därför inte lämnas för sådan verksamhet för tiden
efter år 1985. Jag återkommer till frågan om statens stöd till kommunerna
m. fl. under anslaget B 18. Information och utbildning m. m.

B 13. Byggnadsforskning
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

188014372
144000000
162000000

Reservation

2469383

Från anslaget betalas bidrag till forsknings- och utvecklingsarbete inom
samhällsplanerings- samt byggnads- och anläggningsområdet. Medlen fördelas av statens råd för byggnadsforskning <BFR).
Riksdagen beslutade våren 1983 om vissa riktlinjer för byggnadsforskningens organisation och arbetsformer (prop. 1982183: 151. CU 30. rskr
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351). Beslutet innebär att BFR skall ha ansvaret för den långsiktiga forsk-

ningsplaneringen och kunskapsuppbyggnaden inom bebyggelseområdet. I
detta innefattas också grundforskningens utveckling och resursförsörjning.
Tyngdpunkten i det statliga forskningsstödet förskjuts successivt mot mer
långsiktig kunskapsuppbyggnad.
Branschens m. fl. intressenters insatser för FoU inom byggsektorn bedöms vara för liten. Riksdagsbeslutet innebär därför att BFR åläggs att
bl. a. genom samverkan med byggsektorns intressenter öka deras engagemang i FoU-verksamheten.
Enligt det forskningspolitiska beslutet våren 1982 (prop. 1981/82: 106,
UbU 37, rskr 397) skall FoU-verksamheten inom byggsektorn inordnas i
den samlade forskningsplaneringen samt ingå i det forskningsprogram som
riksdagen vart tredje år skall besluta om.
I anslutning till sin anslagsframställning för budgetåret 1984/85 bifogade
rådet en treårig verksamhets plan för åren 1984/85- 1986/87.
Rådets verksamheter finansieras under innevarande budgetår över följande anslag på statsbudgeten.
Under bostadsdepartementets huvudtitel:
B 14. Byggnadsforskning
B 15. Lån till experimentbyggande.
Under industridepartementets huvudtitel:
E 12. Energiforskning.
I följande sammanställning redovisas med fördelning på program och
anslag det totala beslutsutrymmet under budgetåret 1984/85 (milj. kr.).
Beslutsramar anslagsvis i milj. kr. 1984/85
Program

I. Kommunal och statlig
resurshushållning
2. Bebyggelsens
utformning
3. Byggnads- och
anläggningsteknik
4. Lokala energikällor
5. Information
6. Dokumentation
7. Kansli

Summa'

B 14.

B 15.

Totalt
elfte
huvudtiteln

E 12.
tolfte
huvudtiteln

21,5

21.5
21.2
} 10.0

115,9

28.7

28.7

84,7
} 12.3

} 12.3

13,3

13.3

153,0

38,7

191,7

41.1
} 7,0

48,I

1
Rådet disponerar dessutom under industridepartementets huvudtitel högst
5000000 kr. av den under anslaget E 12. Energiforskning. anslagsposten 4. Energitillförsel, uppförda delposten 4a för att slutföra projekt inom de områden som den
I juli 1984 fördes över från rådets till statens energiverks ansvarsområde.
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Statens råd för byggnadsforskning

I sin _anslagsframställning för budgetåret 1985/86 har rådet angett att
verksamhetsplanen för perioden 1984/85-1986/87 i huvudsak ansluter till
de utgångspunkter som angavs i 1984 års forskningspolitiska proposition
(prop. 1983/84: 107 bil. 8. BoU 31, rskr 409) för den framtida inriktningen
av byggnadsforskningen.
Verksamhetsplanen byggde på förutsättningarna att ROT-verksamheten
får ökad betydelse. att energihushållningen och ny energiteknik ger stora
hyggnadsuppgifter under 1980-talet samt att planering. bostadsförsörjning
och förvaltning fortsätter att vara angelägna FoU-områden. I planen framhölls även att byggsektorns roll och betydelse i samhällsekonomin borde
belysas bättre samt att det bl. a. genom ökade FoU-insatser finns förutsättningar att behålla och eventuellt öka exportöverskottet från byggsektorn.
Av den redogörelse för de olika programområdena som lämnas i anslagsframställningen framgår dock följande avvikelser m. m. i förhållande till
verksamhetsplanen.
Program 1. Kommunal och statlig re.wrshuslulllning omfattar de statliga
och kommunala verksamheter som ger förutsättningar för samhällsbyggandet i form av regelsystem. finansiering. planer och program för byggande,
förvaltning och förnyelse av den hyggda miljön. Inom programområdet
kommer frågor om byggandets samhällsekonomiska roll och dess långsiktiga betydelse att få en mer framskjuten plats än i rådets verksamhetsplan.
Detsamma gäller frågor om regelsystemets effekter i anslutning till att den
nya plan- och bygglagen genomförs. där lagens roll som förbindelselänk
mellan politiska beslut och genomförande kommer att belysas. Rådet
anger att man därvid tvingas skjuta på den tidigare föreslagna forskningen
om samverkan mellan länsstyrelser och kommuner liksom formerna för
mellankommunalt samarbete.
Inom program 2. Bebyggelsens u((ormning, anl'ändning och fiin·altning
behandlas frågor om människors krav på den byggda miljön. byggnaders
ombyggbarhet. funktion och förvaltning samt standardfrågor i bebyggelsen. Rådet anger här endast smärre förskjutningar i förhållande till sin
verksamhetsplan. Rådet avser .dock att uppmärksamma arkitektur- och
gestaltningsfrågorna i byggandet. För s. k. svaga brukargruppcr sker en
förskjutning från frågor om äldres boende till andra grupper såsom invandrare och ungdomar.
Program 3. Byggnads- och an/äggningsteknik. produktion och energihushållning omfattar FoU om material och konstruktioner. byggsystem
och energihushållning, mark- och anläggningsteknik samt byggprocessfrågor. Rådet pekar på några förskjutningar i förhållande tili verksamhetsplanen inom programområdet. Rådet planerar bl. a. att inom va-teknikens
område ytterligare stimulera kommunala försök med förnyelse av ledningsnäten. Avsikten är att arbetet skall bedrivas i anslutning till utveck-
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lingsprojek1 som samfinansieras med kommunerna. Studier kommer även
all initieras om den samhällsekonomiska betydelsen av en fungerande
kommunal infrastruklur.
I enlighet med det forskningspolitiska beslutet våren 1984 kommer rådets materialspecifika FoU att i stor utsträckning koncentreras till trämaterial och träbyggnadsteknik. BFR har tillsammans med styrelsen för
teknisk utveckling (STU). Sveriges lantbruksuniversitct (SLU ), statens
naturvårdsverk (SNV) och branschen utarbetat ett program för insatserna
på träområdet. Där har också förvaltarnas synpunkter fångats upp.
Under det gångna budgetåret har inom energiområdet tagits fram ma1erial som underlag för riksdagens omprövning av energisparplanen. Rapporten Energi-85 är en sammanfattning av de satsningar inom bl. a. energihushållningsområdet som de senaste åren har genomförts med BFR-medel. En
del av fukt- och mögelprojekten har avslutats och publicerats. Radonforskningen. som främst syftade till att finna metoder att sänka radonhalten i
inomhusluften, har i stort sett avslutats. Forskningen har resulterat i
lösningar på dessa radonproblem till !äga kostnader. Studier av brister i
befintliga ledningssystem har presenterats.
För program 4, Energianl'ändning Ji>r bebyggelse - nya energisystem,
har rådet till följd av beslut våren 1984 om energiforskningens inriktning
(prop. 1983/84: 107 bil. 9, NU 45 rskr 407) utarbetat en reviderad verksamhetsplan för treårsperioden. Program 4 har som en följd av detta ändrat
benämning. Insatserna inom programmet riktas in på frågor om bebyggelsens energianvändning, med särskild betoning på insatser som anknyter till
byggnads- och anläggningsteknik. Verksamheten syftar bl. a. till att i mindre värmesystem utnyttja lågvärdiga naturliga energikällor samt öka effektiviteten i användningen av högvärdiga energikällor såsom el och olja.
Tyngdpunkten i verksamheten kommer att ligga på värmepumpssystem
och naturvärmeteknik.
Inom programmet har utarbetats ett underlag för det förestående energipolitiska beslutet våren 1985 O•:h en utvärdering av det s. k. SOL-85
programmet som beslutades av riksdagen år 1979 (prop. 1978179: 115, NU
60, rskr 429).
Utöver de fyra forsknings programmen omfattar verksamheten tre stödprogram. Program 5. Jnforma1io11, syftar till all föra ut FoU-resultaten i
praktisk tillämpning. Över program 6. Dok11111e111atio11 m. m .. finansieras
stöd till Byggdok. Byggstandardiseringen, Byggtjänst samt sådan verksamhet som avser klassificerings- och nomenklaturfrågor (TNC). Program
7. Kansli, är ett administrativt hjälpprogram som svarar mot rådets förvaltningskostnader.
Rådet redovisar att etl omfattande utvecklingsarbete pågår med informationsfrågorna på såväl kort som lång sikt. Arbetet syftar till att få bättre
kontakt med definierade målgrupper, att bättre länka samman forskningen
med mottagarnas behov samt att få informationsfrågorna bättre integrera-
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de i forskningsplaneringen. Rådet anger även att ambitionen är att minska
det kvantitativa informationsflödet från rådet och att i stället satsa mer på
kvalitet i informationen. Rådet planerar ökad satsning på information i
anslutning till vissa prioriterade FoU-områden (s. k. primärprojekt). Bland
de aktuella ämnena för denna verksamhet kan nämnas Bostadsfrågan bostadspolitik och bostadsmarknad, BO 85-småhusområdet, samt energirapporten ENERGl 85.
Rådet har i sin anslagsframställning för budgetåret 1985/86 redovisat
såväl ett huvudalternativ som ett ökningsalternativ.
Verksamhetens omfattning för budgetåret 1985/86 enligt huvudalternativet framgår av rådets förslag till beslutsramar (milj. kr.)
BFR:s förslag
Beslutsramar anslagsvis i milj. kr. 1985/86
Program

B 13.

B 14.

Totalt
elfte
huvudtiteln

E 12.
tolfte
huvudtiteln

I. Kommunal och statlig

resurshushållning
2. Bebyggelsens
utformning
3. Byggnads- och anläggningsteknik
4. Energianvändning för
bebyggelse
- nya energikällor
5. Information
6. Dokumentation
7. Kansli
Summa

21,9
21.6}

21.9
10,2

118,1

22,0

22,0
4,5
8,1
14,0

32.6
0,8
1,2
6,5

32.2

188,6

41,l

86,3

4,5
8,1
14,0
156,4

Inom huvudalternativet hemställer rådet att beslut om bidrag till den
allmänna byggforskningen för budgetåret 1985/86 skall få meddelas inom
en ram av 156,4 milj. kr. Ökningsalternativet innebär att ramen ökas med
2 milj. kr. Rådet hemställer vidare att för budgetåren 1985/86-1988/89 få
göra åtaganden inom en ram av 110, 78 resp. 52 milj. kr.
Rådet beräknar att det för huvudalternativet behöver anvisas ett anslag
om 165 milj. kr. för budgetåret 1985/86.

Bostadsstyrelsen
I sin anslagsframställning för budgetåret 1985/86 hemställer bostadsstyrelsen att 2 milj. kr. ställs till styrelsens förfogande för finansiering av
FoU-verksamhet inom dess verksamhetsområde.
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Föredragandens överväganden
Jag har redan anslutit mig till rådets uppfattning att verksamhetsplanen,
med de iindringar som förs fram i årets anslagsframställning, ligger i linje
med vad ~om nngavs i den forskningspolitiska propositionen våren 1984.
Jag har ocks~I sagt att jag inte finner skäl att i detalj diskutera rådets
verksamhetspbn. Två frågor vill jag dock nilgot beröra.
Den ena gäller gestaltnings- och miljöfrågorna. Bl. a. i den förnyelseverksamhet som pågår är det angeläget att ett större intresse än tidigare
agnas :'it dessa friigor. Jag delar diirför rf1dets uppfattning att gestaltningsO(;h miljöfrågorna i ökande utsträckning bör uppmärksammas i FoU-arbetet.
Den andra avser d1dets ambition att integrera informations- och forskningsvt:rhamheten. En sådan ordning ger enligt min uppfattning biittre
möjlighet att välja informationsviigar, dokumentationsform m. m. efter
varje projekts art och att tidigt viiga in detta i planeringen. Därigenom blir
det ocksf1 möjligt att för varje projekt och problemomriide pii ett mer
ändam~tlsenligt sätt fördela resurserna mellan forskning och information.
Med hiinvisning till vad jag tidigare har anfört förordar jag en ram av
155 milj. kr. för beslut om stöd till den allmänna byggnadsforskningen.
t:xklusiw expcrimentbyggnadsverksamheten, under budgetåret 1985/86.
Detta belopp inkluderar även bostadsdepartementets del av kanslikostnaden. I 1984 ars forskningspolitiska proposition angavs beslutsramarna för
budgetåret 1984/85 med hänsyn till en tillfällig omfördelning mellan experimentbyggnads- och lånemedel. De 2 milj. kr. som diirvid fördes över från
liine- till bidragsmedd har för budgetiirct 1985/86 återförts till lfinemedel.
I t:nlighet med vad jag tidigare har anfört (sid. 85) bör 1,5 milj. kr.
fördelas enligt beslut av bostadsstyrelsen. Av anslaget bör dessutom 4 milj.
kr. dispont:ras av humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådt:t.
A. ven för nästa budgetår beriiknar jag mt:delsbehovet för den särskilda
trt:åriga insatsen på träområdt:t till 7 milj. kr.
För åtaganden som avser de t'<å påföljande budgetflren förordar jag en
preliminär ram av 90 resp. 50 milj. kr. I dessa belopp har jag inte inkluderat
kanslikostnaderna hos BFR.
Anslagsbehovet för budgetåret 1985/86 bedömer jag till 162 milj. kr. Jag
har därvid tagit hänsyn bl. a. till att tiden från det att medel bi:viljas till dess
att de betalas ut har minskat under senare år.
Jag hemställer att regeringi:n föreslår riksdagen att
I. medge att beslut om stöd till hyggnadsforskning, t:xkl. stöd till
expi:rimi:ntbyggande. får meddelas inom t:n ram av 155000000
kr. under budgetåret 1985/86 .
.., mt:dge att beslut om stöd till byggnadsforskning, exkl. stöd till
experimentbyggande. under budgetåren 1986/87 och 1987 /88 preliminärt får meddelas inom en ram av 90000000 kr. resp.
50 000 000 kr ..
3. till B.'·gg11adsfvrsk11i11g för budgetåret 1985/86 anvisa ett rest:rvationsanslag av 162 000000 kr.
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B 14. Lån till experimentbyggande
1983/84 utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

38371000
36000000
37000000

Reservation

17 634000

Från anslaget betalas utgifter för lån till fördyrade byggnadskostnader i
samband med forskningsinriktat experimentbyggande inom bostadsförsörjningen och inom energiområdet.
Lån till experimentbyggande inom bostadsförsörjningen kan lämnas för
alla typer av hus. Lånen är avsedda att göra det möjligt att genomföra
byggnadstekniska experiment- och utvecklingsprojekt som syftar till lösningar som har god möjlighet att få en mer allmän tillämpning inom den
närmaste tioårsperioden.
Lån till experimentbyggande inom energiområdet används f. n. för att
systematiskt pröva nya energikällor samt ny byggnads- och installationsteknik i full skala. Ett antal experimentbyggnader avses dessutom kunna
utnyttjas som demonstrationsanläggningar då ny teknik skall introduceras
för mer allmän tillämpning. Experimentbyggande syftar även till att utveckla och demonstrera metoder för genomförande av energi- och ROTprojekt med såväl ny som känd och beprövad teknik.
Kostnader för uppföljning och utvärdering m. m. i samband med experimentbyggandet betalas från de bidragsanslag som finansierar de olika
forskningsprogrammen.
Statens råd för byggnadsforskning (BFR) beslutar om lånen. På framställning av statens energiverk får rådet bevilja lån till sådant experimentbyggande som ingår som ett led i den forsknings- och utvecklingsverksamhet som den I juli 1984 fördes från rådets till statens energiverks ansvarsområde. Lånen kan vara ränte- och amorteringsfria under en utvärderingstid på upp till tio år. Lånen skall omprövas individuellt efter genomförd
utvärdering. Därvid skall också villkoren för en eventuell återbetalning
fastställas.

Statens råd för byggnadsforskning

Lån till experimentbyggande kommer till användning i forsknings- och
utvecklingsarbetet inom tre av rådets forskningsprogram, nämligen program 2 Bebyggelsens utformning, användning och förvaltning, program 3
Byggnads- och anläggningsteknik, produktion och energihushållning samt
program 4 Energianvändning för bebyggelse - nya energisystem.
I sin anslagsframställning har rådet beräknat att vid oförändrad ambitionsnivå behövs för beslut om lån till experimentbyggande under budgetåret 1985/86 ett beslutsutrymme av I0.2 milj. kr. inom programmen 2 och 3
samt 22,0 milj. kr. inom program 4, utöver vad som då ännu inte har tagits i
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anspråk av tidigare års ramar. Vidare hemstiiller rådet om att fä. göra
åtaganden för budgetåren 1986/87 - 1988/89 intill följande belopp. niimligcn 23 milj. kr.. 16 milj. kr. resp. 11 milj. kr.
Experiment- och demonstrationsprojektcn inom program 2 inriktas mot
bostadshus med flexibilitet och föränderbarhet i organisation och funktion,
nya bostadsformer i flerbostadshus där inslag av gemensamt arbete eller
samvaro är framträdande samt mol särskilda bostäder fört. ex. ungdomar.
Inom program 3 bedrivs verksamhet avseende tekniska lösningar inom
områdena energihushållning, bostadsförbättring, hälsoskydd eller arbetsmiljö. Alla experimentprojekt skall utvärderas med avseende på relationen
mellan kostnad och kvalitet/funktion.
Vad beträffar det experimentbyggande som planeras inom rådets pmgram 4 föreslår rådet att experimentbyggande inom solvärmeomdidct koncentreras till sådana projekt som är nödvändiga för verifiering av kostnader för nya tekniska rön och framsteg. Delprogrammet värmepumpar
prioriteras högt. Verksamheten inriktas på husindividuella systern och
gruppcentralteknik med värmepumpar, nya systemkombinationer samt
avancerade värmepumpar och absorptionsvärmepumpsystcm. När det gäller indirekt solvärme (naturvärme) inriktas verksamheten på att utvärdera
redan byggda anläggningar och att initiera fullskaleexperiment för att sprida och demonstrera tekniken. De minskade resurserna till utveckling av
teknik för värmelagring medför att endast ett fåtal sådana experimentprojekt kan byggas.
Inom värmedistributionsområdet kommer tyngdpunkten att ligga på användningen av lokala energikällor för hus i utspridd bebyggelse samt för
gruppcentraler. Särskild uppmärksamhet kommer att ägnas åt systemens
tillförlitlighet och långtidsegenskaper.
Rådet anger mot bakgrund av bostadsförbättringsprogrammet och det
material som har tagits fram inför omprövningen av encrgihushållningsprogrammet (Energi -85) att ett fortsatt experimentbyggande är angeläget i
anslutning till FoU-områdena bostadsförbättring, energihushållning och ny
energiteknik. Rådet har därför utöver sitt huvudalternativ hemställt om
ytterligare 5 milj. kr. för lån till experimentbyggande inom bostadsförsörjnings- och energihushållningsområdena samt ytterligare 13 milj. kr. för lån
till sådant experimentbyggande som avser ny energiteknik.

Föredragandens överväganden
I såväl propositionen om bostadsförbättring (prop. 1983/84: 40 bil. 9)
som 1984 års forskningspolitiska proposition (prop. 1983/84: 107 bil. 8)
betonades rådets ansvar för forsknings- och utvecklingsarbete som ligger
inom den s. k. ROT-sektorn. Av stor vikt därvidlag är att forskning inom
energihushållningsområdet samordnas med sådan forskning som är mer
byggnadstekniskt inriktad.
7

Riksdagen 1984185. I sam/. Nr /00. Bilaga 13
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Ett experimenthyggamk med denna inriktning har nu kommit igilng.
Budgetåret 1984/85 uppförs lkra projt:kt med denna ansats. Under budgetåret 1985/86 avses flera projekt komma till utförande avseende skilda
aspekter på bostadsförb;ittring. stadsförnyclse. hissinstallationer och arbetsmiljö.
Vad gäller siiviil forskningen som experimentbyggandet inom r<'idels
program 4 har rådet planerat sin verksamhet i enlighet med uttalandena
och intentionerna i 1984 ars forskningspolitiska proposition. Dt:t av rildet
planerade experimentbyggandet knyter viil an till energiforskningsprogrammet.
Under budgetiiret 1984/85 gjordes en tillfällig omfördelning mellan experimentbyggnads- och bidragsanslagen i syfte att öka möjligheterna att
med bidragsmedel förbereda vissa experimentbyggnadsprojekt inom bostadsförsörjningsområdet. Medlen återförs nu till experimenthyggnadsanslaget.
För beslut om lån till experimenthyggande under budgetåret 1985/86
förordar jag mot bakgrund av vad jag nu har anfört en ram om sammanlagt
34,2 milj. kr. Jag har därvid beräknat att ca 11 milj. kr. skall avse experiment inom bostadsförsörjningen inkl. energihushållningen. dvs. rådets
program 2 och 3. Vidare bör I milj. kr. disponeras efter beslut av humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet. Program 4 omfattar silledes ca
22 milj. kr. Vad gäller åtaganden för budgetåren 1986187 och 1987 /88
förordar jag preliminärt beräknade ramar om 22 milj. kr. resp. 12 milj. kr.
Jag beräknar att reservationsanslaget behöver föras upp med ett belopp
av 37 milj. kr.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att
I. medge att beslut om lån till experimentbyggande får meddelas
intill ett belopp av 34 200000 kr. under budgetåret 1985/86 och att
outnyttjad del av denna ram får utnyttjas även under budgetåret
1986/87,
2. medge att beslut om lån till experimentbyggande under budgetåren 1986/87 och 1987 /88 preliminärt får meddelas intill ett belopp av 22000000 kr. resp. 12000000 kr..
3. till Lån till experimentbyggande för budgetåret 1985/86 anvisa ett
reservationsanslag av 37 000 000 kr.
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B IS. Statens institut för byggnadsforskning
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

1000
1000

Statens institut för byggnadsforskning (SIB) är ett sektorsforskningsinstitut inom samhiillsbyggnadsområdet. Institutet svarar för den långsiktiga
kunskaps- och kompetensuppbyggnaden för sektorn inom ett antal olika
områden.
Institutets nuvarande forskningsorganisation infördes vid budgetårsskiftet den I juli 1982. Forskningsenheten omfattar åtta forskningsavdelningar
och en avdelning för mät- och datateknisk service. Institutet har också ett
kansli och en informationsavdelning.
Till varje avdelning är knuten en rådgivande sakkunniggrupp, vars ledamöter är praktiskt verksamma inom sektorn eller forskare från universitet
och högskolor. I sakkunniggrupperna prövas löpande avdelningarnas verksamhet och planer framför allt med avseende pä relevansen.
Verksamheten vid SIB finansieras fr. o. m. budgetåret 1984/85 med basanslag under bostadsdepartementets huvudtitel samt med projektanslag
och uppdragsmedel. Basanslaget skall användas för stöd till sådan forskning som bidrar till en långsiktig kunskapsuppbyggnad för byggsektorns
behov samt för forskning inom områden som statsmakterna har angett som
viktiga, men där särskilda uppdragsgivare saknas. Övrig verksamhet inom
institutet finansieras via uppdragsmedel eller projektanslag.
Verksamhetens omfattning och utveckling framgår av följande sammanställning.
Ekonomisk plan
000-tal kr. J

1984/85

Beräknad ändring 1985/86

(I

SIB

föredraganden

Kostnuda
I. Förvaltning
2. Information
3. Forskning

8296
2553
28506

8930
2671
29999

8780
2 571
29599

Summa

39355

41600

40950

lntiikter
I. Bidrag över statsbudgeten
2. Forskning och utveckling på
uppdrag

34000

36050

34550

5 355

5 550

6400

Summa

39355

41600

40950

Statens institut för byggnadsforskning
I syfte att komma i fas med BFR: s planperioder har SIB i anslutning
till sin anslagsframställning utarbetat en verksamhetsplan för perioden
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1985/86-1986/87. Därutöver har SIB utarbetat en liingtidsbeJömning för
perioden 1985/86-1989/90.
Forskningsverksamheten vid in~titutct inriktas mot omrf1dena
- bostadsanvändning, bostadsplanering och bostadspolitik
- offentlig planering och styrning av byggande och markanvändning
- byggnaders och byggnadsmaterials tekniska egenskaper
- klimat- och installationsfrågor samt energihushållning
Forskningsområdena har valts på ett sådant sätt att de ligger centralt
inom bostads- och byggnadssektorn. att de förväntas ha en över tiden
bestående aktualitet och angelägenhet och att de kan bli föremål för en
sammanhållen bearbetning inom institutet.
För verksamheten under budgetåret 1985/86 hemställer institutet att
statens bidrag i form av basanslag uppgår till 36050000 kr. SIB har därvid
utgått från att huvudförslaget med krav på två procents besparing inte skall
tillämpas på institutet. Uppdragsintäkterna beräknar institutet till
5550000 kr.

Föredragandens överväganden

I enlighet med vad jag har anfört i fråga om rådets verksamhctsplan har
jag inte heller vad gäller SIB ambitionen att gå in med detaljerade synpunkter på verksamhetens inriktning.
Min uppfattning är att institutets verksamhetsplan ligger väl i linje med
vad som angavs i 1984 års forskningspolitiska proposition som utgångspunkter för den statligt finansierade byggforskningen. Jag kan konstatera
att BFR i sin anslagsframställning gjort samma bedömning.
Institutet har hemställt att huvudalternativet inte skall tillämpas för SIB.
Rådet har för sin del ansett att SIB: s anslag därför bör räknas upp efter
samma grunder som forskningsrådens anslag. Min uppfattning är emellertid att SIB med hänsyn till sin uppbyggnad med en fast forskarstab i detta
hänseende kan jämföras med en myndighet och att institutets anslag bör
beräknas enligt samma principer som för andra myndigheter. Även om SlB
är en forskningsinstitution anser jag att det bör finnas möjlighet för SIB att
rationalisera verksamheten. Det finns i dagens statsfinansiella situation
inget skäl att behandla anslaget till SIB på annat sätt än andra myndigheter. Det innebär att jag utgår från att SIB för budgetåret 1985/86 skall följa
huvudalternativet.
Som chefen för bostadsdepartementet har angett vid tidigare tillfällen
(prop. 1982/83: 151 samt 1983/84: 107 bil. 8) bör SIB öka sina ansträngningar att finansiera en större del av sin verksamhet med medel från andra
uppdragsgivare. I likhet med vad som gäller för högskolan bör SIB för sin
uppdrags verksamhet ta ut en ersättning som ger full kostnadstäckning. För
uppdrag som har särskild betydelse för forskningen inom SIB bör dock
undantag i enskilda fall kunna göras från denna huvudregel.
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Mot denna bakgrund l">er~iknar jag under anslaget B 16. i det följande
statens bidrag för budgetåret 1985/86 till institutet till 34 550 000. Jag utgår
därvid fr{m att SIB skall öka intiikterna friin uppdragsverksamheten med
ca I milj. kr. i förh[1llande till budgetåret 1984/85.
Under förevarande anslag skall redovisas samtliga in- och utbetalningar
för SIB: s verksamhet. Anslaget tas upp med ett formellt belopp och skall
normalt inte få belastas. För att täcka svängningar i likviditeten under
verksamhetsåret disponerar institutet härutöver en rörlig kredit.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Statens instit11t.fi.ir h.''!!f!'lllcl.~forskninf! för budgetåret 1985/86
anvisa ett förslagsanslag av I 000 kr.

8 16. Bidrag till statens institut för byggnadsforskning
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

34 000000
34 550 000

Med hänvisning till vad jag har anfört under anslaget B 15. Statens
institut för byggnadsforskning hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen
att till BidraR till statens in.Hitut fiir h_1'Rf!llad.~forsk11in1< för budgetåret 1985/86 anvisa ett reservationsanslag av 34550000,kr.

B 17. Bidrag till energibesparande åtgärder inom bostadsbeståndet
m.m.
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

I 140148000
500 000 000
390000000

Reservation

945 466000

Från anslaget betalas utgifter för statens ekonomiska stöd till energibesparande åtgärder i bostadshus.
Under innevarande liksom nästa budgetår belastas anslaget alltjämt med
utbetalningar som avser tidigare beslutade lån och bidrag till kommunala
och landstingskommunala byggnader m. m. Från anslaget bestrids under
innevarande budgetår även kostnader för energisparande åtgärder i statliga
byggnader. exkl. affärsverkens hyggnader.
Det statliga ekonomiska stödet till energibesparande åtgärder i bostads-
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hus ändrades genom beslut av riksdagen i december 1983 (prop.
1983/84: 40 bil. 9, BoU 11, rskr63). Innebörden av beslutet vad gäller energibesparande åtgärder exkl. stöd till uppvärmningsanHiggningar är i huvudsak följande.
Lån tas upp på den oprioriterade kreditmarknaden. Kommunen förutsätts lämna en kompletterande borgen i form av fyllnadsborgen i de fall
som säkerhet inte kan lämnas inom 85 % av pantvärdet.
Till kapitalkostnaderna för åtgärderna lämnas räntestöd enligt bestämmelserna i förordningen ( 1983: 974) om statligt räntestöd vid förbättring av
bostadshus. En redogörelse för dessa bestämmelser har lämnats under
anslaget B 4. Räntebidrag m. m. i det föregående.
Ett riktat bidrag, energisparbidrag, lämnas till vissa åtgärder för att
balansera de ändrade villkoren för räntebidrag. Bestämmelserna om sådana bidrag finns i förordningen (1983: 1112) om statliga cnergisparbidrag
för vissa åtgärder i bostadshus.
Kommunerna. länsbostadsnämnderna och bostadsstyrelsen handhar
stödet till energibesparande åtgärder enligt bestämmelserna i räntestödsförordningen och energibidragsförordningen.
Riksdagen har vidare beslutat om ett investeringsprogram (prop.
1983/84: 62, NU 9, rskr 124) vari ingår ändringar beträffande det statliga
stödet till cnergitillförselåtgärder (värmeanläggningarl i byggnader. Bidrag
till installationer för uppvärmning m. m. förutsattes därvid komma att
lämnas med ca IOO milj. kr. Regeringen har - med hänsyn till att de för
ändamålet beräknade medlen inte bedöms hinna tas i anspråk under år
1984 - i prop. 1984/85: 25 föreslagit att ev. medel som inte har ianspråktagits av beräknade IOOmilj kr. får användas även efter den I januari 1985.
Bestämmelserna om bidrag finns i förordningen ( 1983: 1108. ändrad
1984: 1045) om statligt bidrag till installationer för uppvärmning m. m.
Räntebidrag lämnas till tillförselåtgärder i samma ordning som till energibesparande åtgärder. Beslut om bidrag i dessa fall fattas av länsbostadsnämnderna och kommunernas förmedlingsorgan.

Anslagsframställningar m. m.
Bostadsstyrelsen redovisar bl. a. följande.
Omfattningen av beslut om bidrag och lån till energibesparande åtgärder
i bostäder under de tre senaste budgetåren framgår av följande sammanställning.
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Antal liigenheter
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Under hudget:°1ret 1983/84 ökade efterfr1'1gan på statligt stöd till energibesparande i'1tgiirder kraftigt i samhand med omHiggningen av stödsystemet
samt avvei.:klingen av det tillfälliga syssclsiittningssti.idet till arbeten för
ökad viirmeisolering. Endast en hegränsad del av de redovisade heloppen
avser hidrag enligt de di'1 nyinförda stödreglerna. Si\lunda har hidrag avseende värmeanliiggningar enligt förordningen ( 1983: 1108) om statligt hidrag
till installationer för urrviirmning m. m. under första halvi'iret 1984 heviljats med 7.8 milj. kr. för drygt I 500 liigenhcter. varav drygt I 000 i småhus.
Bidrag till energisparåtgärder enligt förordningen ( 1983: 1112) om statligt
cnergisrarhidrag för vissa i'1tgärder i hostadshus har under samma tid
hcviljats med 2.8 milj. kr. avseende i'1tgiirder i ca 2400 lägenheter.

Föredragandens överväganden
Riktlinjerna för energihush{1llningen i befintlig bebyggelse lades fast
vf1ren 1978. De innehiir i stora drag att under 10-årsperioden 1978-1988 bör
den årliga energianvändningen i 1978 års hyggnadshestånd minska med ca
48 TWh hrutto. Enligt underlagsberäkningar kan minskningen fördelas
enligt följande: 28 TWh avser bostäder. l.'i TWh lokaler och 5 TWh
industrins hyggnader. En omprövning av energihushållningsprogrammet
skall ske under i'1r 198.'i.
Statens råd för byggnadsforskning. statens planverk. bostadsstyrelsen
och statens institut för hyggnadsforskning har haft i uppdrag att utarbeta
material som kan läggas till grund för en omprövning av gällande riktlinjer
för energisparverksamheten i hyggnader m. m. (prop. 1980/81: 133). Byggforskningsn°1det har planerat och samordnat arbetet. Resultatet av uppdraget överHimnades i augusti 1984 i form av en rapport från rådet <G26: 1984)
Energi 85 - Energianvändning i hehyggelse. Materialet har remisshehandlats.
Jag avser att i detta sammanhang ta upp vissa frågor som rör det statliga
stödet till energibesparande åtgärder. Som hakgrund vill jag återge huvudresultaten i det nyss niimnda underlagsmaterialet.
Bruttoenergianvändningen beriiknas i 1978 års byggnadshestånd ha
minskat Mm ca 121 TWh år 1978 till preliminärt ca 98 TWh år 1983.
Minskningen är att hänföra till ca 15 TWh i bostäder och ca 8 TWh i
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lokaler. I materialet analyseras inte fritidshusens och industribyggnadernas uppvärmningsbehov och sparmöjligheter. I rapporten konstateras att
niir fem år har gått, har hälften av sparmålet infriats. Sparandet har relativt
sett varit störst i flerbostadshus och lokaler och hittills i stor utsträckning
åstadkommits med enkla åtgärder såsom tätning och injustering av uppvärmnings- och ventilationssystem. En utveckling mot mer omfattande
åtgärder. ofta i samband med reparation och ombyggnad, kan enligt rapporten noteras under periodens senare del.
I materialet har återstående sparpotential i befintlig bebyggelse bedömts
till 23 TWh, varav ca 10 TWh i småhus och ca 6 TWh i flerbostadshus.
Bedömningen gäller vid ett genomsnittligt energipris av 25 öre/kWh. lnvesteringsbehovet för byggnads- och installationstekniska åtgärder anges till
ca 34 miljarder kr. för bostäder och ca 10 miljarder kr. för lokaler.
Den redovisade sammanfattande bedömningen är att det av riksdagen
uppsatta sparmålct bör vara möjligt att uppnå. För att nivån på energisparandet skall kunna hållas uppe torde det emellertid enligt rapporten krävas
fortsatt statligt ekonomiskt stöd.
Jag är inte beredd att i detta sammanhang kommentera rapportens
slutsatser om energisparandets resultat och fortsatta inriktning eller remissinstansernas yttranden i dessa delar. l frågan om utformningen av
statens ekonomiska stöd till energibesparande åtgärder i bostäder kan
remissinstanserna sägas gruppera sig i tre skilda åsiktsriktningar. Enligt
den första är en fortsatt gynnsam finansiering nödvändig. Enligt den andra
- som företräds av bl. a. statens planverk och näringslivets byggnadsdelegation - kan de särskilda stimulanserna för energibesparande åtgärder nu
gradvis avvecklas. Till den tredje gruppen hänför jag dem som av skilda
skäl ställer sig avvisande till att finansieringsmodellen används som styrmedel för att minska energianvändningen. Till denna grupp hör bl. a.
statens energiverk.
För egen del vill jag anföra följande.
De investeringar i energisparåtgärder i bostäder som har genomförts
med stöd av statliga lån och bidrag har varit betydande. Som har framgått
av det föregående har de åtgärder som har stötts med det särskilda energisparstödet under de senaste åren uppgått till 2-3 miljarder kr. per år.
Omfattande energisparåtgärder har genomförts också i samband med sådana ombyggnader till vilka bostadslån har lämnats. Av en årlig volym på
ca 6 miljarder kr. för sådana ombyggnader kan sålunda uppskattningsvis ca
1 miljard kr. antas avse direkta energisparåtgärder. Ett betydande energisparande genomförs också utan statligt stöd. Man kan emellertid enligt min
mening inte utgå från att det nuvarande stödet nu helt kan avvecklas utan
effekter för sysselsättningen inom byggnads- och byggmaterialindustrin.
Det nyligen beslutade bostadsförbättringsprogrammet (prop. 1983/84: 40
bil. 9, BoU 11, rskr63) utgår bl. a. från att den lediga kapaciteten inom
byggsektorn skall tas i anspråk för en angelägen upprustning av bostäder
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och bostadsområden. Upprustningen skall genomföras på ett samlat sätt,
så att kompletteringar, ombyggnader, reparationer, underhållsarbeten och
energisparåtgärder samordnas med varandra. I anslutning till programmet
genomfördes också en omläggning av finansieringen av de reparationer.
underhållsarbeten och energisparåtgärder som omfattas av programmet.
Arbetena finansieras sålunda med underhållslån. som förmedlas över den
oprioriterade kreditmarknaden enligt överenskommelser mellan staten och
de berörda finansieringsinstituten. I syfte att utjämna olikheter i den skattemässiga behandlingen av skilda ägarkategorier är åtgärderna förenade
med statliga räntebidrag till ägare av hyres- och bostadsrättshus.
Det bör enligt min mening givetvis inte komma i fråga att nu på nytt
särbehandla energisparåtgärder på sådant sätt att de bryts ut ur detta
system och att räntebidragen avskaffas för deras del.
För energisparåtgärder lämnas emellertid härutöver i vissa fall också
särskilt riktade stimulanser i form av energisparbidrag eller investeringsstöd. enligt vad jag har redogjort för i det föregående. Syftet med energisparbidragen var i första hand att motverka den minskning av räntesubventionerna som följde av omläggningen från bostadslån till lån på den
oprioriterade kreditmarknaden.
Riksdagens beslut med anledning av prop. 1983/84: 40 innebär bl. a. att
regeringen har bemyndigats att besluta om för vilka åtgärder och med vilka
belopp som riktade energisparbidrag skall lämnas. Normalt skall energisparbidrag lämnas endast för åtgärder i hyres- och bostadsrättshus. Om det
är motiverat av hänsyn till sysselsättningen får bidragen tillfälligt utökas
och därvid också avse egnahem. Denna senare möjlighet har emellertid
inte använts under år 1984.
Riksdagens beslut med anledning av förslagen i 1984 års budgetproposition (prop. 1983/84: 100 bil. 13, BoU 21. rskr 195) innebär att stödet t.v. i
medeltal skall svara mot 20% av den normala kostnaden för åtgärderna.
Med hänsyn till det statsfinansiella läget men även mot bakgrund av vad
remissinstanserna har anfört beträffande behovet av statligt ekonomiskt
stöd till energibesparande åtgärder anser jag att det riktade energisparbidraget nu bör kunna minskas. Bidragen bör under budgetåret 1985/86 i
medeltal svara mot 10% av den normala kostnaden för åtgärderna. De
ändrade stödreglerna bör gälla för de ansökningar som kommer in till
kommunerna efter det att riksdagen har tagit ställning till budgetpropositionen i denna del. Besparingseffekten på statsbudgeten är givetvis beroende av efterfrågan på energisparbidrag. Jag beräknar dock nu denna besparing till ca lOOmilj. kr. Det bör liksom hittills ankomma på regeringen att i
övrigt besluta om de närmare villkoren för stödet.
Chefen för finansdepartementet har tidigare denna dag redovisat att
medel avseende kostnader för energisparåtgärder i statliga byggnader
fr. o. m. budgetåret 1985/86 förs upp under sjunde huvudtiteln i anslutning
till övriga resurser som anvisas till byggnadsstyrelsen m. fl. Utbetalningar
under budgetåret 1984/85 belastar förevarande anslag.

Prop. 1984/85: 100

Bilaga 13

Bostadsdepartementet

106

Jag gf1r därmed över till anslagsberäkningen.
Vid min heräkning har jag riiknat med att det statliga kreditinstitutet.
som inleder sin verksamhet den I juli 1985. finansierar alla vid denna
tidpunkt ännu inte uthetalade lån som har lämnats enligt bostadsfinansieringsförordningen ( 1974: 946) med undantag för sådana lån för vissa nya
och förnybara lokala energikällor för vilka riintefrihet under viss tid har
medgivits.
Utbetalningarna över detta anslag under budgetåret 1985/8(, heräknar jag
till 390 milj. kr. I beloppet ingfir ränte- och amorteringsfria lån till vissa nya
och förnybara lokala energikällor om 115 milj. kr .. tidigare beslutade bidrag och lån till kommunala och landstingskommunala byggnader om 25
milj. kr. samt bidrag avseende sparande och tillförsel med sammanlagt 250
milj. kr .. varav 55 milj. kr. avser bidrag enligt äldre bestiimmelser. Det
iindrade energisparbidraget bedömer jag inte skall påverka anslagsbehovet
under budgetåret 1985/8(!. Anslaget bör således föras upp med 390 milj. kr.
Jag hemställer att regeringen föresh 1r riksdagen
0

att till BidraR till enerRihcsrarnndc åtRiirder inom hostadsheståndct 111. 111. för budgetåret 1985/86 anvisa ett reservationsanslag av
390000000 kr.

B 18. Information och utbildning m. m.
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag

13 210530
182675000

1985/86 Förslag

116000000

Reservation

19773490

Från detta anslag bekostas utgifter för information och utbildning m. m.
som rör bl. a. genomförandet av bostadsforbättringsprogrammet och ener_gisparprogrammet inom bostadsdepartementets ansvarsområde. Vidare
bekostas utgifter för sådant utredningsarbete med avseende på bebyggelsefrågor som inte är inordnat i verksamhet för vilken medel anvisas i annan
ordning. Från anslaget bekostas fr. o. m. innevarande budgetår även bidrag
till kommuner m. tl. för sådan rådgivnings- och besiktningsverksamhet
som avser bostadsförbiittringsåtgärder och energibesparande f1tgärder
inom bostadsbeståndet.

Anslagsframställningar m. m.

Bostad.utvrelsen lämnar i huvudsak följande redovisning beträffande
omfattningen och inriktningen av den information och utbildning som
styrelsen svarar för.
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Tyngdpunkten i utbildnings- och informationsinsatserna under budgetåret 1983/84 har legat på introduktionen av de nya finansieringsreglerna i
bostadsförbättringsprogrammet. Samtidigt har det varit nödvändigt att
genom fortlöpande informationsinsatser hålla intresset för energisparandet
på en hög nivå främst genom underlag och hjälpmedel för de kommunala
energirådgivarnas verksamhet. Därutöver påbörjades under budgetåret en
utbildning - i samarbete med konsumentverket - av länsbostadsnämndernas personal i fastighetsjuridiska frågor. Under budgetåret 1983/84 disponerade bostadsstyrelsen 8850000 kr. för information och utbildning. För
budgetåret 1984/85 har anvisats 8,2 milj. kr. för dessa ändamål.
Styrelsen framhåller, att om målen för bostadsförbättrings- och energihushållningsprogrammcn skall kunna nås. måste informationsinsatser fortlöpande bedrivas för att hålla intresset vid liv. Uinsbostadsnämnder, förmedlingsorgan och energirådgivare måste få ett fortsatt stöd genom underlag och hjälpmedel för sin verksamhet. Den fastighetsjuridiska rådgivningen kommer att ställa krav pfl ytterligare utbildningsinsatser för nämndernas personal liksom på olika hjälpmedel och underlag för verksamheten.
Inför budgetåret 1985/86 har bostadsstyrelsen därför bedömt att informations- och utbildningsinsatserna från styrelsens sida behöver bedrivas i
oförändrad omfattning. Mot denna bakgrund har styrelsen för budgetåret
1985/86 räknat upp sitt medclsbehov för information och utbildning inom
bostadsförbättrings- och energihushållningsområdena till 8,5 milj. kr.
Statens planverk lämnar stöd dels till information och utbildning i energifrågor av yrkesverksamma personalgrupper inom byggprocessen. dels
till sådan information och utbildning som rör genomförandet av bostadsförbättringsprogrammet. Under budgetåret 1984/85 disponerar planverket
2 milj. kr. för dessa ändamål. Därutöver disponerar planverket vissa medel
som tidigare har anvisats för särskild information och utbildning inom
bostadsförbättringsområdet. Arbetet med energiutbildningen bedrivs i
nära samarbete med statens energiverk som fr. o. m. budgetåret 1984/85
har ansvaret för utbildning av driftspersonal. Vidare har verket på regeringens uppdrag förberett besluten om fördelningen av de medel som under
innevarande budgetår har anslagits för stöd till kommunernas besiktningsoch rådgivningsverksamhet.
Planverket bedömer att behovet av energiutbildning av yrkesverksamma
kvarstår i oförändrad omfattning även under nästa budgetår och beräknar
därför behovet av medel till 2 milj. kr. Verket framhåller också behovet av
fortsatta särskilda informationsinsatser inom bostadsförbättringsområdet
och beräknar behovet av medel för denna verksamhet till 2.5 milj. kr.
under nästa budgetår.
Planverket bedömer att vissa extra resurser behöver ställas till förfogande för att utarbeta utbildnings- och informationsmaterial samt för att genomföra utbildning och information i samband med introduktionen av en
ny plan- och bygglag m. Il. lagar. Planverket har presenterat en preliminär
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utbildningsplan som omfattar tiden fr. o. m. hösten 1984 t. o. m. våren
1986. Kostnaderna för att genomföra planen beräknar planverket till sam·
manlagt 12milj. kr., eller 6milj. kr. för vart och ett av budgetåren 1984185
och 1985186.
Statens energfrerk disponerar under innevarande budgetår J.8 milj. kr.
för stöd till energiutbildning för personer som iir yrkesverksamma inom
fastighetsdriftens område. Energiverket betonar betydelsen av insatser för
att höja bl. a. drifts- och skötselpersonalens kompetens i syfte att effektivisera energianvändningen i bebyggelsen. För budgetåret 1985/86 föreslår
energiverket att ett oförändrat belopp, dvs. J,8 milj. kr.. ställs till verkets
förfogande för detta ändamål.

Föredragandens överväganden

/nj(irmations- och 11tbildnings1·erksamhet bedrivs inom bostadsdepartementets ansvarsområde bl. a. av bostadsstyrelsen och statens planverk
samt av statens energiverk. Ansvarsfördelningen mellan dessa myndigheter har främst praktiska grunder och behöver fortlöpande kunna anpassas
till hur målgrupperna och verksamhetens innehåll förändras. Det är emellertid väsentligt att planeringen av de olika informations- och utbildningsinsatserna samordnas.
Jag beräknar att sammanlagt 19 milj. kr. hehöver disponeras för information och utbildning m. m. under budgetåret 1985/86. Fördelningen av dessa
medel bör i likhet med vad som har skett under innevarande budgetår
göras först sedan en samordning har skett. Jag har erfarit att chefen för
bostadsdepartementet i annat sammanhang avser att återkomma till regeringen i frågan.
I min beräkning av medelsbehovet för nästa budgetår har jag tagit
hänsyn till behovet av medel för vissa utredningsinsatser, föranledda bl. a.
av energisparverksamheten och bostadsförbättringsprogrammet, samt för
vissa speciella utbildningsbehov. bl. a. för utbildning i samband med introduktionen av en ny plan· och bygglag m. n. lagar.
Kommunerna skall för sin besiktnint:s- och rådgii·ningsl'erksamhet inom
energiområdet enligt beslut av riksdagen garanteras ett statligt bidrag
t. o. m. budgetåret 1985/86. Under budgetåret 1984/85 disponeras drygt
164 milj. kr. för rådgivning och besiktning. Riksdagen har vidare godkänt
att den kommunala besiktnings- och rådgivningsverksamheten vidgas. så
att fastighetsägare genom denna kan få stöd även i fråga om hur bostadsförbättringsåtgärder lämpligen bör samordnas med energisparåtgärder.
Behovet av rådgivning och besiktning bedömer jag fortfarande vara
stort. Jag hänvisar emellertid till vad jag tidigare har anfört om fördelningen av ansvaret för och finansieringen av denna verksamhet. Jag förordar
mot denna bakgrund att det statliga stödet till kommunernas besiktningsoch rådgivningsverksamhet upphör vid utgången av år 1985. Därefter bör
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stöd kunna lämnas endast i begränsad omfattning till de större bostadsförvaltarna och deras organisationer. I enlighet med vad jag tidigare har
anfört, bör dock sådant stöd inte lämnas till besiktningsverksamhct, utan
främst till sådan rådgivning och utvecklingsverksamhet som bedrivs av
andra än kommunerna i syfte att främja nytänkande och initiativ som
påskyndar en nödvändig förbättring av bostadsbebyggelscn.
Jag beräknar mot denna bakgrund ett belopp av 97 milj. kr. för stöd till
kommunerna m. Il. för besiktning och rådgivning under budgetåret
1985/86. I detta belopp ingår ca 67 milj. kr. för stöd till kommunerna under
hösten 1985. Vad som därefter återstår av medlen bör kunna användas för
stöd till andra än kommunerna för de ändamål som jag nyss har redovisat.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till lnforma1io11 och 111hild11i11g m. m. för budgetåret 1985/86
anvisa ett reservationsanslag av l 16000000kr.
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C. PLANV ÄSENDET
Lagstiftningsfrågor m. m.
Chefen för bostadsdepartementet anmälde i sitt anförande till 1984 års
budgetproposition att ett förslag till ny plan- och bygglag (PBLJ och ett
förslag till lag om exploateringssamverkan under hösten 1983 hade remitterats till lagrådet. Chefen för bostadsdepartementet lämnade samtidigt en
redogörelse för det huvudsakliga innehållet i lagförslagen. Lagrådsbehandlingen är nu inne i ett slutskede. Avsikten är att proposition till riksdagen
angående lagförslagen skall avlämnas i sådan tid att riksdagsbehandlingen
kan genomföras under innevarande riksmöte.
I det nyss nämnda anförandet anmälde chefen för bostadsdepartementet
också att det pågick ett arbete med en promemoria med förslag till en lag
om hushållning med naturresurser. En sådan promemoria (Ds Bo 1984: 3l
färdigställdes under våren 1984. Efter remissbehandling av promemorian
utarbetades under hösten ett förslag till lag om hushållning med naturresurser m. m. (NRLJ. som regeringen genom beslut den 6 december överlämnade för lagrådets yttrande. Lagförslaget innehåller bestämmelser av
följande slag:
- grundläggande hushållningsbestämmelser som bl. a. motsvarar 9 §byggnadsstadgan ( 1959: 612) och nuvarande verksamhetsanknutna riktlinjer i
den fysiska riksplaneringen
- hushållningsbestämmelser som ersätter de geografiska riktlinjerna i den
· fysiska riksplaneringen
- bestämmelser som ersätter delar av I 36a § byggnadslagen ()947: 385)
om regeringsprövning av industrianläggningar m. m.
- bestämmelser som reglerar uppgifterna för och ansvarsfördelningen
mellan statliga myndigheter och kommunerna vid tillämpningen av lagen.
NRL utgör en förutsättning för att PBL skall kunna tillämpas i praktiken. Avsikten är därför att en proposition angående NRL skall avlämnas i
så nära anslutning som möjligt till propositionen om PBL.
Regeringen har vidare genom beslut den 13 december till lagrådet remitterat ett förslag till ändringar i PBL-förslaget samt ett förslag till sådana
ändringar i expropriationslagen ( 1972: 719) som föranleds av PBL. Ändringarna i PBL innebär främst att lagen skall träda i kraft den I januari
1986, dvs. ett år tidigare än vad som angavs i lagrådsremissen hösten
1983.
I departementet pågår arbete med ytterligare en lagrådsremiss som
kommer att innehålla de förslag till följdändringar i gällande lagstiftning
som föranleds av PBL och NRL. Remiss till lagrådet kommer att ske inom
kort.
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Den fysiska riksplancringen m. m.
Statens planverk har regeringens uppdrag att lämna förslag till hur
kunskapsförsörjningen vad g:iller frågor om naturresurser och markanvändning bör organiseras centralt och regionalt. En redovisning från planverket kommer att göras med utgångspunkt främst i det förut nämnda
förslaget till lag om hushållning med naturresurser.
Länsstyrelsen i Jämtlands län har regeringens uppdrag att studera hur
frilgor om skogsbruk och motstående intressen i fjällnära skogsområden
kan behandlas i samband med den fysiska planeringen. Uppdraget skall
redovisas till bostadsdepartementet under våren 1985.

Kommunernas fysiska planering och byggande
Stadsbyggnad och stadsförnydse blir centrala fragor under det närmaste
lkl:enniet. Den kommunala detaljplaneringens inriktning kommer alltmer
att övergä frän planering av nya bostadsområden till planering för förnyelse av den befintliga bebyggelsen. Inom bostadsdepartementet pågår en
inventering av de författningsbestämmelser som har betydelse för stadsförnyelseverksamheten. Syftet är att undersöka möjligheterna att förenkla
och samordna dem bättre och samtidigt göra dem mer ändamålsenliga.
Vid introduktionen av de nya lagar som rör kommunernas planering
kriivs rild och viigledning för kommunernas och andra myndigheters arbete. Staten~ planverk bedriver i samarbete med ett antal kommuner försöksverksamhet för att pröva vilka allmänna r{id för planliiggningen som kan
underliitta tilliimpningen av Pl3l. och N RL.
Delegationen för samordning av havsresursverksamhett:n bedriver i
samarbete med statens planverk och statens naturvårdsverk försöksverksamhet i syfte att utveckla formerna for den fysiska planeringen av kustoch havsområden. En redovisning av ..1rbetet skall ske till bostadsdepartementet inom kort.
Planverket har fatt uppdrag av regeringen att ställa samman och sprida
kunskap om hur man i planering och byggande kan itstadkomma god
funktion. skönhet och trevnad samt en god resurshushtillning. Tyngdpunkten bör ligga på utvecklings- och informationsverksamhet om den gemensamma miljöns utformning. De äldres och de handikappades behov bör
särskilt uppmärksammas.
lnförförändringarna i samband med bl.a. PBL krävs som jag tidigare har
nämnt informations- och utbildningsinsatser. Det ankommer på planverket
att inom ramen för sina resurser aktivt medverka i detta arbete.
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C I. Statens planverk
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

37 154000
34948000
36 379000

Organisation, uppgifter m. m.
Statens planverk är central förvaltningsmyndighet för ärenden om planoch byggnads väsendet. Det åligger verket särskilt att samla in och bearbeta kunskaper och erfarenheter inom dess verksamhetsområde, att i anslutning till den allmänna uppsikten över plan- och byggnadsväsendet ge råd
och vägledning för planväsendet samt att meddela föreskrifter och allmänna råd för byggnadsväsendet. Planverket skall vidare verka för samordning mellan sina och andra myndigheters regler som rör plan- eller
byggnadsväsendet. Dessutom skall planverket verka för samordning mellan verket och andra myndigheter när det gäller dels att samla in och
bearbeta kunskaper och erfarenheter som rör hushållning med mark och
vatten, dels att ge råd och vägledning beträffande fullföljandet av de
riktlinjer som har beslutats för hushållningen med mark och vatten.
Planverket utfärdar typgodkännande av konstruktion eller utförande i
övrigt av byggnader eller andra anordningar, om vilka bestämmelser ges i
byggnadsstadgan samt biträder även i övrigt utomstående med utlåtande,
undersökning eller annat arbete, om det är av allmänt intresse för byggnadsväsendet.
Planverket leds av en styrelse. Chef för planverket är en generaldirektör. Verket är organiserat på två avdelningar, planavdelningen och byggnadsavdelningen. Avdelningarna är indelade i enheter. Inom verket finns
vidare en administrativ byrå samt ett verkssekretariat. Till planverket har
knutits tre rådgivande organ, rådet för samhällsplanering. tekniska rådet
och rådet för stål- och betongnormer.
Till statens planverk hör i administrativt hänseende statens va-nämnd.
Nämnden handlägger med hela landet som verksamhetsområde mål enligt
lagen 0970: 244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar samt mål
enligt lagen ( 1976: 838) om allmänna fjärrvärmeanläggningar.
Anslagsförändringarna i förhållande till statsbudgeten för innevarande
budgetår framgår av följande sammanställning.
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Beräknad ändring 1985/86
Statensplanverk

Personal

148

113

Föredraganden

±0

±0

Anslag
Fiirvaltningskostn.
ldärav lönekostn.)
Lokalkostnader
Särskild samhällsinformation
Va-nämnden
(därav lönekostn.)
Typgodkännandcvcrksamhetcn 2

1

2

26940000
(23 366000) 1
4701 ()()()
951000
2 355 000
(I 625 000)
I 000

+7530000
(+ 1236000)
+ 54000
+ 66000
+ 103000
(+ 88 000)
0
±

+I 182000
(+ 996000)
+ 100000
+ 57000
+ 92000
(+ 78 00())
0
±

349411000

+7753000

+1431000

Beloppet innefattar inte medel för konsulter.
Typgodkännandevcrksamheten bidrar med 550000 kr. till lokalkostnaderna.

Avgifter för statens planverks trycksaker, som redovisas på statsbudgetens inkomsttitel 2533 Avgifter vid statens planverk. beräknas till 600000
kr. för budgetåret 1985/86.

Statens planverk
De grundläggande utgångspunkterna för planverkets verksamhet finns i
byggnadslagstiftningen samt i vissa riksdags- och regeringsbeslut. Planverket får på sätt som närmare anges i 76 § byggnadsstadgan (1959: 612,
omtryckt 1981: 873) meddela föreskrifter och de allmänna råd som behövs
för tillämpningen av byggnadslagstiftningen.
Planverkets verksamhet påverkas i stor utsträckning av utformningen av
den nya plan- och bygglag samt den naturresurslag som f.n. förbereds.
Planverket utgår från att den nya lagstiftningen skall träda i kraft den 1
januari 1986. Mot denna bakgrund har verket utarbetat en detaljerad plan
för produktion av föreskrifter och allmänna råd i anslutning till den nya
lagstiftningen liksom för de utbildnings- och informationsinsatser som
behövs. Planverket bedömer att en betydande kraftsamling och omprioritering krävs inför och i anslutning till den nya lagstiftningens ikraftträdande. För den skull har verket valt att göra framställning om resurser för
de tre budgetåren 1985/86-1987/88 i ett sammanhang.
Planverket redovisar i sin anslagsframställning ett huvudalternativ som
innebär en nedskärning av resurserna med 5 % under en treårsperiod.
Verket anser det nödvändigt att fördela nedskärningen så att verkets
anslag de första två åren skall minska med vartdera I % och det tredje året
med 3 %. Den samlade besparingen under planeringsperioden blir enligt
verkets bedömning I 911 000 kronor. Detta motsvarar ca 10 tjänster under
treårsperioden.
8 Rihdaf.iell 1984185. I wml. Nr 100. Bi/af.la 13
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Statl~ns

planverk föreslår i sin anslagsframställning hl. a. följande:
I. Huvudförslag 1753000 kr.
2. Pris- och löneomräkning m.m. 2 103 000 kr.
3. De hesparingar som planverket har redovisat enligt huvudförslaget
innehär att an slagsposten Förvaltningskostnader minskas med 335 000 kr ..
varav 300000 kr. avser lönemedel, att anslagsposten Särskild samhällsinformation minskas med 10000 kr. och att anslagsposten Va-nämnden
minskas med 5 000 kr. Huvuddelen av besparingarna kommer att genomföras genom att tjänster eller delar av tjänster hålls vakanta. Vidare måste
utrymmet för anlitande av externa experter komma att minska.
4. Planverket kan konstatera att trots omprioriteringar kommer verket
inte att kunna ansvara för introduktionen av en ny plan- och hygglag, en
naturresurslag samt en lag om exploateringssamverkan om inte vissa extra
resurser ställs till verkets förfogande som tillfällig förstärkning. Ett program för utbildnings- och informationsinsatser för introduktionen av den
nya lagstiftningen har utarbetats efter diskussioner mellan bostadsdepartementet. Svenska kommunförhundet, statens lantm~iteriverk och planverket. För budgetåret 1985/86 hemställer verket om 6 milj. kr. för att genomföra programmet och för budgetåren 1986/87-87/88 har verket beräknat
behovet till 2 milj. kr. för vartdera budgetåret.
5. För typgodkännandeverksamheten disponeras fr.o.m. budgetåret
1981 /82 en rörlig kredit hos riksgäldskontoret på högst 500 000 kr. Den är
avsedd att tas i anspråk i den mån löpande utgifter inte kan bestridas med
löpande inkomster. Planverket hemställer att en rörlig kredit på samma
belopp stiills till förfogande även under budgetåret 1985/86.
6. Planverket hemställer att anslagsposten Förvaltningskostnader även
för budgetåret 1985/86 får överskridas för utgifter inom stål- och betongvcrksamheten med högst det belopp som motsvarar nettoinkomsterna från
försäljning av normer utgivna av statens stål- och betongkommittcer efter
avdrag för övriga berörda myndigheters kostnader.

Föredragandens överväganden
För nästa budgetår bör medel för planverkets verksamhet beräknas med
utgångspunkt i huvudförslaget. l enlighet med planverket har jag för budgetåret 1985/86 beräknat en reducering av anslaget med I %. För budgetåren 1986/87 och 1987/88 skall reducering ske med I % resp 3 %. Vid min
medelsberäkning har jag utgått ifrån att kostnaderna för planverkets s.k.
NOM-garanter 1 skall finansieras inom ramen för anslaget. Medel för planverkets egen medverkan vid introduktionen av en ny plan- och bygglag
m. fl. lagar förutsätts kunna tillgodoses inom verkets ordinarie anslag
genom omprioritering av befintliga resurser. För planverkets. lantmäteri1 Personer som undant;1g.its från flyttning. genom särskilda heslut av nämnden för
vissa omplaccringsfråg.or.
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verkets och Svenska kommunförhundets gemensamma introduktionsprogram har vissa medel tagits upp under anslaget 8 18. Information och
uthildning m.m.
I likhet med föregi'icmle hudget;°ir har jag riiknat med att kostnaderna för
typgodkiinnandcverksamheten helt skall finansieras med avgifter.
Med hiinvisning till sammanstiillningen (sid. 113) hcmstiiller jag att regeringen fi.iresl;°1r riksdagen
att till Srarc11.1 p/am·c·rk for hudgct<°1ret 1985/86 anvisa ett förslagsanslag av 36 379000 kr.
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D. LANTMÄTERIET
Organisation, uppgifter m. m.
Det statliga lantmäteriet omfattar statens lantmäteriverk, en överlantmätarmyndighet i varje län och lokala fastighetsbildningsmyndigheter.
Lantmäteriverket är central förvaltningsmyndighet för frågor om fastighetsbildning. fastighetsbestämning, fastighetsvärdering, fastighetssamverkan och fastighetsregistrering samt för frågor om mätningsverksamhet och
allmän kartläggning. I den sist nämnda uppgiften ingår att varje år upprätta
förslag till plan för de allmänna kartarbetena och att utföra grundläggande
kartläggning och ge ut kartor i skalor, serier och versioner som svarar mot
samhällets grundläggande och kontinuerliga behov.
Verket skall leda och ha tillsyn över den verksamhet som ankommer på
fastighetsbildningsmyndigheterna och över fastighetsregisterverksamheten.
Verket leds av en styrelse med en generaldirektör som ordförande och
högst sex andra ledamöter, som regeringen utser. Generaldirektören är
chef för verket. Inom verket finns fyra avdelningar, administrativa avdelningen, fastighetsavdelningen, kartavdelningen och produktionsavdelningen samt ett planeringssekretariat.
För samråd i mera betydelsefulla frågor om riktlinjer för de allmänna
kartarbetena finns ett till verket knutet kartråd. I kartrådet ingår företrädare för närmast berörda statliga myndigheter och Svenska kommunförbundet. Generaldirektören i verket är ordförande i kartrådet.
Överlantmätarmyndigheten har länet som verksamhetsområde. Chef för
myndigheten är överlantmätaren, som dessutom är tjänsteman vid länsstyrelsen och chef för dess lantmäterienhet. Överlantmätarmyndigheten skall
inom länet främst leda och ha tillsyn över verksamheten vid de statliga
fastighetsbildningsmyndigheterna, ha tillsyn över mätningsverksamheten
samt verka för samordning av grundläggande mätning och kartläggning.
Fastighetsbildningsrnyndigheten har hand om lantmäteri- och kartverksamheten på den lokala nivån. Lantmäteridistriktet är verksamhetsområde
för en fastighetsbildningsmyndighet. Landet är indelat i 86 lantmäteridistrikt. Förutom att det finns ett distriktskontor i varje distrikt finns lokalkontor för närservice i f. n. 32 kommuner. För särskilda fastighetsbildningsuppgifter finns ytterligare 23 statliga fastighetsbildningsmyndigheter,
s. k. specialenheter. 22 av dessa utför fastighetsbildningsuppgifter som
hänger samman med främst jordbrukets och skogsbrukets rationalisering.
Den återstående har uppgifter som rör utvecklingen av tätbebyggelse. Chef
för fastighetsbildningsmyndighet med lantmäteridistrikt som verksamhets-
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område är en distriktslantmätarc och för annan statlig fastighetsbildningsmyndighet en länslantmätare.
Lantmäteriet bedriver en omfattande 11ppdra1<.1-verk.rnmhet. Denna utförs såväl centralt som regionalt och lokalt i organisationen. För att man
bättre skall kunna utnyttja de tekniska resurser som lantmäteriet förfogar
över har bildats åtta regionala s. k samverkansområden.
Det statliga lantmäteriet sysselsatte den I juli 1984 ca 2 750 personer
varav ca 850 vid lantmäteriverket.
Utanför den nu beskrivna statliga organisationen men underordnad denna i tillsynshänseende finns dels 42 kommunala fastighetsbildningsmyndigheter för utveckling av tät bebyggelse. dels 24 statliga och 32 komm11nalaj{1stighetsregistermyndigheter. Statliga fastighetsregistermyndigheter är
länsstyrelserna. inom vilka ärenden om fastighetsregistrering handläggs av
lantmäterienheterna.
Lantmäteriets verksamhet delas in i följande fyra program.

I. Uppdragsverksamhet
2. Plangenomförande
3. Landskapsinformation
4. Försvarsberedskap
Medel tas upp under följande anslag.

D I. Lantmäteriet

D 2. Plangenomförande
D 3. Landskapsinformation
D 4. Försvarsberedskap
D 5. Utrustning m. m.
Anslaget D I är ett förslagsanslag som tas upp med ett formellt belopp på
I 000 kr. Under anslaget redovisas in- och utbetalningar för lantmäteriets
hela verksamhet.
Anslaget D 2 är ett förslagsanslag som i huvudsak skall finansiera
utvecklings- och rådgivningverksamhet samt arbete med fastighetsregistrering inom program 2. Verksamheten med fastighetsbildning m. m. inom
samma program finansieras huvudsakligen genom avgifter enligt lantmäteritaxan (1971: 110 I, ändrad senast 1984: 926).
Anslagen D 3 och D 4 är reservationsanslag som skall finansiera verksamheten inom programmen 3 och 4.
Anslaget D 5 är ett reservationsanslag som skall finansiera lantmäteriets
behov av s. k. strategisk utrustning. Anslaget fungerar som ett lån som
amorteras till en inkomsttitel på statsbudgeten i takt med att utrustningen
skrivs av. Från anslaget finansieras vid behov också tillskott av statskapital.

9 RiJ..sdaRen 198./185. I .rnml. Nr 100. Bi!tJR11 13
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D I. Lantmäteriet
1983/84 Utgift
1984/85 Anvisat
1985/86 Förslag

0
1000
I 000

Under anslaget redovisas samtliga in- och utbetalningar för lantmäteriets
olika verksamheter. Anslaget tas upp med ett formellt belopp och får
normalt inte belastas.
Verksamheterna inom olika program beskrivs i det följande under de
anslag varifrån medel beräknas på statsbudgeten. Lantmäteriets uppdragsverksamhet (program I) finansieras emellertid helt genom avgifter. Denna
verksamhet behandlas därför under förevarande anslag.

Program 1. Uppdragsverksamhet
Programmet består av två delprogram:
I a. Inrikes uppdrag
I b. Utlandsuppdrag
Oelpmgrammet Inrikes uppdrag omfattar uppdrag inom landet beträffande bl. a. framställning av kartor och annan landskapsinformation, tekniska och fastighetsrättsliga frågor samt fastighetsvärdering.
Delprogrammet Utlandsuppdrag omfattar alla uppdrag i utlandet. Verksamheten marknadsförs under namnet Swedsurvey. Lantmäteriverket
marknadsför även produkter och tjänster från företag och andra myndigheter när det främjar lantmäteriets utlandsverksamhet.
Uppdragsverksamheten bedrivs på affärsmässiga grunder. Rörelsen
budgetåren 1983/84-1985/86 framgår av följande tabell (I 000-tal kr.). I
kostnaderna ingår beräknat behov av avsättningar för osäkra fordringar,
för realiserade prisförändringar i anläggningstillgångar och för att värdesäkra statskapitalet. Som intäkter redovisas fakturerade belopp och värdet
av utförda men ännu inte fakturerade uppdrag.

Intäkter'
Kostnader'
Resultat
Balanserat resultat

1983/84
Utfall

1984/85
Beräknat

1985/86
Beräknat

141318
137 956
+3 362
- 993

145 470
144360
+1110
+ 117

145 570
144460
+1110
+ 1227

1
I intäkts- och kostnadsposterna ingår inte transaktioner som görs vid köp och
försäljning av tjänster m. m. intern! inom det statliga lantmäteriet. Beloppen i
tabellen kan därför inte jämföras med motsvarande belopp i 1984 års budgetproposition.
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Lantmäteriverket
Den inrikes uppdragsverksamheten bedöms ligga kvar på oförändrad
nivå jämfört med innevarande budgetår. Uppdragsverksamhet som har
direkt samband med byggandet beräknas minska. Verksamheten inom
kartområdet beräknas däremot öka.
Utvecklingen inom utlandsverksamheten är svår att bedöma. Konkurrensen på marknaden är hård. Verket planerar för oförändrad uppdragsvolym, ca IO milj. kr.

Föredragandens överväganden
Uppdragsverksamheten har budgetåret 1983/84 lämnat ett överskott på ca
3,3 milj. kr. Resultatet är klart bättre än för budgetåret 1982/83.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Lantmäteriet för budgetåret 1985/86 anvisa ett förslagsanslag
av I 000 kr.

D 2. Plangenomförande
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

39921057
41519000
45 484000

Under anslaget redovisas kostnader för program 2 Plangenomförande till
de delar verksamheten finansieras över statsbudgeten.

Program 2. Plangenomförande
Programmet består av fyra delprogram:
2 a. Fastighetsbildning m. m.
2 b. Fastighetsregisterreformen
2 c. Utveckling
2 d. Rådgivning
Delprogram 2 a finansieras i huvudsak genom avgifter. Ersättning tas ut
enligt lantmäteritaxan. Ersättningen skall i princip täcka lantmäteriets
kostnader för verksamheten. Till en liten del lämnas bidrag från anslag till
sakägarnas kostnader för fastighetsbildningen. Bidragen finansieras genom
avgifter som tas ut för fastighetsregistreringen. Resultatet av verksamheten under budgetåren 1983/84-1985/86 framgår av följande tabell (I 000-tal
kr.). I kostnaderna ingår beräknade avsättningar för osäkra fordringar. för
realiserade prisförändringar i anläggningstillgångar och för att värdesäkra
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statskapitalet. Som intäkter redovisas fakturerade belopp och värdet av
utförda men inte fakturerade ärenden.

1983/84

1984/85

1985/86

Utfall

Beräknat

Beräknat

233 395
10200
233 395
0

209 289
10100
209 289

+7114

+7114

214949
Intäkter
Varav bidrag från anslag 10166
218968
Kostnader
-4019
Resultat
Balanserat
+7114
resultat

()

Bidrag till kostnader inom programmet tas upp i två delposter under
anslaget D 2, nämligen kostnader för nedsättningsbelopp enligt lantmäteritaxan och - övergångsvis - för socialt betingade statsbidrag till sakägare.
Enligt lantmäteritaxan skall ersättningen för vissa fastighetsbildningsförrättningar sättas ned bl. a. om förrättningen medför förenklingar i fastighetsregistret. Taxebeloppen skall också sättas ned för äganderättsutredningar som länsstyrelsen förordnar om. Tidigare lämnades bidrag även till
den särskilda skiftesverksamheten i Kopparbergs län som nu är avslutad.
De socialt betingade bidragen till sakägare avvecklas enligt riksdagens
beslut (prop. 1983/84: 100 bil. 13, BoU 18, rskr 192). Av följande sammanställning framgår bl. a. den beräknade utvecklingen av bidragen (I 000-tal
kr.).
Anslagspost
Kostnader för nedsättningsbelopp
enligt lantmäteritaxan
Den särskilda skiftesverksamheten
i Kopparbergs län
Statsbidrag till sakägare
Summa

1983/84

1984/85

1985/86

Utfall

Anvisat

Förslag

8961

10000

10000

757
448

0
200

0
100

10166

10200

10 )()()

Övriga delprogram (2b - 2d) finansieras helt under anslaget. Till en del
kan utveckling och rådgivning finansieras genom avgifter. men verksamheten redovisas då under program· 1 eller delprogram 2 a.

Lantmäteriverket

Fastighetshildning m. m.
Efterfrågan. om den mäts i antalet ärenden. bedöms minska med 10 q..
under budgetåret 1985/86 jämfört med planen för innevarande budgetår.
Antalet persondagar planeras minska med 12 %.
Verket framhåller att reglerna för nedsättning i lantmäteritaxan är utformade så att de i huvudsak verkar automatiskt. För budgetåret 1985/86
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hedömer verket att behovet av nedsiittningsmedel kommer att uppgå till
10000000 kr. För statshidrag till sakägare heriiknar verket ett hehov av
IOOOOO kr.
Arhctet med laga skiftena i Kopparhergs län avslutades under hudgetriret 1983/84. Lantmäteriverket reserverar sig dock for att merarhete kan
uppkomma till följd av att domstol vid eventuell överprövning kan besluta
om ftterförvisning eller föreskriva om iinJring av heslut i förrättningarna.
Ö1·riR11 ddpmRrnm

Arbetet med fastighetsdatareformen har löpt planenligt. Lantmäteriverket hemställer mot hakgrund av att reformen bedrivs efter en femårig
ekonomisk ram att delprogrammet Fastighetsregisterreformen tilldelas
oförändrade resurser för budgetåret 1985/86.
I anslagsframställningen aviseras att verket gemensamt med centralnämnden för fastighetsdata och domstolsverket under hösten 1984 avser
att komma in med förslag om fastighetsdatareformens genomförande efter
budgetåret 1986/87. Verket anger att ett ställningstagande till förslaget kan
komma att få konsekvenser för medelsbehovet redan budgetåret 1985/86.
En skrivelse i frågan lämnades av myndigheterna i början av oktober.
Lantmiiteriverket planerar utbildnings- och informationsinsatser inför
introduktionen av en ny plan- och bygglag IPBLI m. fl. lagar. Med anledning härav har verket hemställt om särskilda medel. vid sidan av de medel
verket avser att ta fram genom omprioriteringar m. m.
För den fortsatta uppbyggnaden av kartvårdscentralen i Ånge begär
verket ytterligare medel i enlighet med riksdagsheslutet med anledning av
förslaget i 1984 års budgetproposition.

Föredra~andens

överväganden

Riksdagen har med bifall till förslag i 1984 års budgetproposition beslutat
om viss ändring i riktlinjerna för lantmäteritaxan. Beslutet innebär att
taxan för avstyckningar skall vara bättre anpassad än tidigare till de faktiska kostnaderna för förrättningarna. Regeringen har nyligen beslutat om
ändringar i lantmäteritaxan ( 1984: 926) i enlighet med riksdagens beslut och
samtidigt anpassat ersättningen enligt taxan till kostnadsutvecklingen. Regeringens beslut innebär ett första steg i att åstadkomma en önskvärd
kostnadsanpassning. Jag överväger att under år 1985 föreslå regeringen att
kostnadsanpassningen förbättras ytterligare. Under förutsättning att en
sådan ytterligare kostnadsanpassning beslutas. bedömer jag att den nuvarande ordningen med utjämningar i inkomsterna från förrättningar mellan
det statliga lantmäteriet och kommuner med egen fastighetsbildningsmyndighet (nyttoutjämningsbidragen) kan upphöra.
Regeringen har nyligen gett lantmäteriverket uppdrag att utreda under
vilka förutsättningar nyttoutjämningsbidragen kan avvecklas. Skulle ut-
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ske. El\ slopande av bidragen fordrar dock riksdagens godkiinnande. Jag
förordar att regeringen redan nu inhiimtar ett sådant godkiinnandc
Jag kommer senare i dag att föreslä en ny femårsetapp för fastighetsdatareformen efter den I juli 1987. Milt förslag prwerkar lantmäteriverkets
arbete med fastighetsbeteckningsreformen redan budgetåret 1985/86. Jag
har tagit upp I 500000 kr. för detta inledande arbete. I övrigt beräknar jag
ett realt oförändrat anslag för delprogrammet Fastighetsregisterreformen.
Vad beträffar utbildningsinsatserna i samband med introduktionen av
PBL m.11. lagar är jag inte beredd att anslå några särskilda medel över
lantmäteriverkets anslag. Jag vill dock erinra om vad jag anförde tidigare
när jag behandlade anslaget B 18 Information och utbildning m. m.
Riksdagen beslutade med anledning av 1984 års budgetproposition att
medel skulle avsättas för att inrätta en central för kartkonservering i Ånge.
Verksamheten har nu inletts. Jag beräknar kostnaderna till 2 651 000 kr.
budgetåret 1985/86.
Med hänvisning till vad statsrådet Göransson tidigare i dag anfört om
ortnamnsfrågor. tar jag nu upp förslaget att inrätta ett ortnamnsråd vid
lantmäteriverket. Som framgått av statsrådet Göranssons anförande har
lantmäteriverket redan i dag samordnande uppgifter vad gäller ortnamnsfrågor. Frågor om ortnamn aktualiseras i stor omfattning i samband med
arbetet med de allmänna kartorna och i fastighetsbeteckningsreformen.
Det är därför naturligt att el\ råd som har till uppgift att verka för en god
ortnamnsvård knyts till lantmäteriverket. Jag föreslår sålunda att ett ortnamnsråd inrättas vid lantmäteriverket fr. o. m. den I juli 1985. Rådet bör
ges en motsvarande ställning som det befintliga kartrådet. Vidare bör
ortnamnsrådet ges en tillräckligt bred sammansiittning sf1 att företrädare
för olika intressen i ortnamnsfrågor kan beredas plats i rådet. Det ankommer på regeringen att besluta närmare om rådets befogenheter. organisation och arbetssätt. Kostnaderna för verksamheten beräknar jag till 100000
kr. budgetåret 1985/86. Personalresurser för ortnamnsfrågor finns redan
inom verket. Jag bedömer därför att lantmäteriverket kan svara för uppgifterna utan särskilda medelstillskott.
Mot bakgrund av vad jag nu har anfört hemstiiller jag att regeringen
föreslår riksdagen att
J. godkänna vad jag har förordat om avveckling av nyttoutjämningsbidragen.
2. godkänna vad jag har förordat om ett ortnamnsråd vid lantmäteriverket.
3. till PlanRenomförande för budgetåret 1985/86 anvisa ett förslagsanslag av 45 484 000 kr.
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D 3. Landskapsinformation
1983/84 Utgift

106174041

1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

121340000
126841000

Reservation

1388915

Undl!r anslaget redovisas kostnader för program 3 Landskapsinformation. För verksamheten inom programmet tillförs verket budgetåret
1984/85 dessutom medel från nionde huvudtiteln, anslaget D 6 Bidrag till
skogsvård m. m. samt medel från verksamhet inom industridepartementets
område.
Programmet består av åtta delprogram:
3 a. Geodetisk verksamhet
3 b. Ekonomiska kartor
3 c. Topografiska m. tl. kartor
3 d. Flygfoto och ortofotokartor
3 c. Försäljning av allmänna kartor
3 f. Medgivanden till följdproduktion
3 g. Utveckling
3 h. Rådgivning
Programmet omfattar framställning av grundläggande landskapsinformation som skall täcka behov inom olika samhällssektorer. Huvudprodukterna utgörs av de allmänna kartorna och grundmaterial till dessa. Verksamheten inom programmet omspänner hela kartläggningsprnceduren,
dvs. geodetiska. fotogrammetriska och kartografiska arbeten samt utvecklings- och rådgivningsverksamhet. I verksamheten ingår llygfotografering
och bildframställning såväl för den allmänna kartläggningens behov som
för att tillgodose en bred efterfrågan på flygbilder i samhället. Vidare ingår
s. k. geodetiska riksnätsarbeten och särskilda geodetiska projekt, bl. a.
internationella.
I programmet ingår vidare försäljning av de allmänna kartorna och den
verksamhet som hänger samman med att lantmäteriverket skall lämna
medgivanden till följdproduktion från det allmänna kartmaterialet.
Med anledning av regeringens förslag i proposition 1983/84: IOO <bil. 13),
har riksdagen fattat beslut om en JO-årig plan för försörjningen med kartor
och annan landskapsinformation (BoU 18, rskr 192). Planen syftar till att
åstadkomma en påtaglig volym- och kvalitetsökning i kartförsörjningen.
Ekonomiska ramar för verksamheten har lagts fast. Under anslaget reserveras också medel för en översyn av Sveriges riksgräns mot Norge.

Lantmäteriverket
Lantmäteriverket hemställer att medel för landskapsinformation tilldelas i enlighet med riksdagens beslut om en långsiktig plan för kartförsörj-
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ningen. Verket har vidare begärt 1.8 milj. kr. for arbetet med översynen av
riksgränsen mot Norge.

Föredragandens överväganden
Jag utgår vid anslagsberäkningen från att den av riksdagen beslutade
10-åriga kartplanen skall fullföljas. Mitt förslag innebär vidare att anslaget
tillförs ca 3,2 milj. kr. som finansieras via intäkter inom industridepartementets område. Chefen för bostadsdepartementet har i denna fråga samrått med mig som ansvarigt statsrad för energifrägor. Jag har också beräknat medel enligt lantmäteriverkets förslag för det fortsatta arbetet med
översynen av riksgränsen mot Norge.
Lantmäteriverket tillförs under budgetåret 1985/86 dessutom 3 milj. kr.
för landskapsinformation från nionde huvudtitelns anslag D 6 Bidrag till
skogsvård m. m.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Landskapsi11fim11atio11 för budgetåret 1985/86 anvisa ett reservationsanslag av 126841000 kr.

D 4. Försvarsberedskap
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

2 833 424
2 761 000
2886000

Reservation

52827

Program 4. Försvarsberedskap
Programmet består av två delprogram:
4 a. Säkerhetsskydd
4 b. Beredskapsplanläggning
Programmet omfattar sekretessåtgärder i form av granskning av kartor
och flygbilder samt vissa administrativa åtgärder i övrigt. Programmet
omfattar dessutom sådana uppgifter som åligger lantmäteriet för att trygga
totalförsvarets behov av landskapsinformation. Uppgifterna gäller främst
beredskapsplanläggning och förberedelser för tryckning av kartor för totalförsvaret under beredskap och krig.
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Lantmäteriverket
Lantmäteriverket föreslår mot bakgrund av det försvarspolitiska beslutet våren 1982 (prop. 1982/83: 102, FöU 18, rskr 374) att anslaget tas upp
med ett belopp som är högre än huvudförslaget. Om så inte sker, kan enligt
verket bl. a. beredskapsplanläggningen inte genomföras i erforderlig omfattning.

Föredragandens överväganden
Jag är inte beredd att föreslå någon resursförstärkning under anslaget.
Medel för program 4 bör därför beräknas med utgångspunkt i huvudförslaget.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Försvarsberedskap för budgetåret 1985/86 anvisa ett reservationsanslag av 2 886 000 kr.

D 5. Utrustning m. m.
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
Beräknad utgift
1985/86 Förslag

2940330
6486000
9398000
6900000

Reservation

2911670

Från anslaget finansieras anskaffning av kvalificerad utrustning för lantmäteriet, s. k. strategisk utrustning. Anskaffning av annan utrustning finansieras med avskrivningsmedel och driftsmedel. Från anslaget finansieras vid behov också tillskott av statskapital för lantmäteriet.

Lantmäteriverket
I sitt förslag begär verket realt oförändrad nivå på anslaget, dvs. att
anslaget räknas upp med kompensation för prisökningar.

Föredragandens överväganden
För att lantmäteriet skall kunna genomföra långsiktsplanen för kartor
och annan landskapsinformation beräknar jag medel för utrustning till
6900000 kr.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Utrustning m. m. för budgetåret 1985/86 anvisa ett reservationsanslag av 6900000.
10
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E. FASTIGHETSDAT AVERKSAMHETEN
Genomförandet av fastighetsdatareformen
Bakgrund
År 1968 beslöt riksdagen lprop. 1968: I bil. 4 s. 10. SU 2. 3 LU .'i. rskr 80)
att ett nytt, för land och stad enhetligt, ADB-haserat fostighetsn:gistcr
skulle läggas upp. Ett enhetligt fastighetsheteckningssystem skulle dlirvid
också införas (den s. k. fastighetsbeteckningsreformen) och fastigheternas
läge anges med koordinater.
År 1970 beslöt riksdagen om en reform också av inskrivningsväsendt:t
(prop 1970: I bil. 4 s. 44, SU 2, 3 LU 8, rskr 961. enligt vilki:n i:tt nytt,
ADB-baserat inskrivningsregister skulle införas. Möjligheti:rna till samordning med fastighetsregistret skulle enligt beslutet undersökas n<irmare.
Det praktiska reformgenomförandet skulle i första hand ankomma p[1
centralnämnden för fastighetsdata <CFDl. som inrättades år 1968 och fick
sin nuvarande organisation år 1971.
Under år 1971 påbörjades en försöksverksamhet i Uppsala län. Verksamheten ledde till att man för länet kunde ta i drift ett fastighetsdatasystem med rättsverkan den I januari 1976. Systemet var gemensamt för
fastighetsregister och inskrivningsregister.
Fastighetsdataver'ksamheten har under hela 1970-talet och hörjan av
1980-talet varit föremål för utredningar och överviiganden från statsmakternas sida. Det gäller bl. a. driftssystemets utformning. riktlinjerna för
fastighetsbeteckningsreformen, frågan om skilda eller ett gemensamt
ADB-system för fastighetsregister och inskrivningsregister samt frågan om
central eller regionaliserad datadrift. Riksdagen har vid en flertal tillfällen
behandlat verksamheten eller vissa delar av den från principiella utgångspunkter.
Reformgenomförandet har fr. o. m. budgetåret 1977178 bedrivits i två
femåriga etapper. Beslut om den första etappen (budgetåren 19771781981/82) fattades av riksdagen i februari 1978 (prop. 1977178: 15, CU 5. rskr
134). År 1982 beslöt riksdagen om en andra femårsetapp omfattande budgetåren 1982/83-1986/87 (prop. 1981/82: 123 bil. 2. CU 37, rskr 318). Genom
beslutet år 1982 fastställdes bl. a. en ekonomisk ram för verksamheten
under femårsetappen. Ramen är avsedd att täcka kostnaderna för den
successivt ökande driften av fastighetsdatasystemet, vilken följer av att
allt fler fastigheter ansluts till systemet.
För verksamheten med fastighetsdatareformen efter den 1 juli 1987 finns
ännu inget ställningstagande från statsmakterna. Ett beslut om verksamhetens inriktning och omfattning efter denna tidpunkt bör fattas redan inne-
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varande budgetår. eftersom förberedelsearbetet, främst arbetet med fastighetsbeteckningsreformen. måste påbörjas ca två år innan det nya fastighetsdatasyslt!met tas i drift inom ett visst område.

Skrivelse från berörda myndigheter
Fastighetsdatareformen genomförs i ett nära samarbete mellan CFD.
domstolsverket och statens lantmäteriverk. Dessa myndigheter har i en
gemensam skrivelse den 2 oktober 1984 hemställt att regeringen beslutar
om ytterligare en femårig etapp i genomförandet av reformen.
Av skrivelsen framgår att reformarbetet hittills väl har följt de fastställda
planerna och kunnat genomföras inom den fastlagda ekonomiska ramen.
Den I juli 1984 var fastighetsdatasystemet infört i Stockholms, Uppsala,
Malmöhus och Gävleborgs län samt i delar av Göteborgs och Bohus län.
Ca I.I milj. fastigheter, vilket motsvarar ca 30% av landets totala fastighetsbestånd, var då anslutna till det nya systemet. Den I juli 1987 beräknas
reformen vara genomförd även i Södermanlands, Hallands, återstoden av
Göteborgs och Bohus, Skaraborgs samt delar av Älvsborgs och Örebro
län. Sammanlagt beräknas 1.8 milj. fastigheter, motsvarande ca 45 % av
det totala fastighetsbeståndet, vara anslutna till fastighetsdatasystemet den
I juli 1987. Läget i reformgenomförandet den I juli 1984 och vid utgången
av pågående femtirsetapp framgår av kartbilden (s. 128).
Med nuvarande takt i genomförandet kommer det i mitten av år 1987 alt
återstå att införa fastighetsdatasystemet i 14 hela län och i delar av två län.
Dessa områden omfattar tillsammans ca 2.2 miljoner fastigheter.
Myndigheterna föreslår i skrivelsen alt takten i reformarbetet under en
ny femårsetapp fr. o. m. budgetåret 1987/88 ökar från nuvarande ca 230000
fastigheter/år till 330000 fastigheter/år, dvs. en ökning med 45 %·. Med
denna högre takt beräknas vid etappens slut - den I juli 1992 - återstå att
införa totalt ca 600000 fastigheter i landet. Med den takten skulle reformen
vara genomförd ca tre år tidigare än med nuvarande takt. Fastighetsdalasystemet skulle vid mitten av år 1992 vara infört i de delar av landet som
framgfir av kartbilden (s. 128).
Myndigheternas förslag har utarbetats med hänsyn till förutsättningar
och möjligheter till samordning med andra verksamheter samt med beaktande av önskemål från skilda håll att så snart som möjligt få tillgång till
fastighetsdatasystemet. Det gäller både statliga myndigheter, kommuner
och det privata näringslivet. En högre reformtakt bedöms sålunda ge
samordningsvinster vid förnyelsen av den ekonomiska kartan. i förhållande till de kommunala ADB-tekniska system som byggs upp i allt snabbare
takt och med hänsyn till de planer som finns på nybyggnad eller ombyggnad av lokaler för tingsrätterna.
Samordningen med revideringen av den ekonomiska kartan gäller främst
fastighetsbeteckningsreformen. En god samordning medför att de revide-
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Den vänstra kartbildens mörka områden visar var fastighetsdatasystemet var infört
den 1 juli 1984 (ca I, l milj. fastigheter). De ljusare områdena är siidana inom vilka
fastighetsdatasystemet skall införas fram till den I juli 1987. Den högra kartbilden
visar det bedömda läget i reformgenomförandet den 1juli 199:! tca 3.4 milj. fastigheter).

rade kartblad som ges ut kommer att innehålla de fastighetsbeteckningar
som beslutats i beteckningsreformen. Det innebär vidare att registermyndigheterna besparas kostnadskrävande revideringar av nyproducerade registerkartor.
Vid nybyggnadsarbeten för tingsrätterna kan besparingar göras om de
nya lokalerna projekteras direkt efter de behov som det nya fastighetsdatasystemet medför. Fastighetsdatasystemet bör alltså så långt möjligt införas
samtidigt som nya lokaler tas i bruk.
Myndigheterna framhåller vidare att det finns ett starkt önskemål från
kommunalt och regionalt håll att öka takten i reformen. Myndigheterna
framhåller att särskilt kommunerna har börjat utveckla ADB-system för
fastighetsredovisning. Sådana system bör ha sin bas i fastighetsdatasystemet och grundas på de data som redovisas där. Med nuvarande införandetakt för fastighetsdatasystemet försvåras eller hindras en rationell utveck-
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ling av de kommunala informationssystemen inom fastighetsområdet.
Även inom flera liinsstyrelser finns behov och önskemål om ett snabbt
införande av fastighetsdatasystemet.
Kostnaderna för reformarbetet (omliiggningsarbetetl beriiknas under innevarande budget1'1r uppgå till drygt 23 milj. kr.. och fördelar sig enligt
följande t I (l{lO-tal kr.).
CFD

10070
4928
domstolsverket tOVl
7.588
lantmiiteriverket tLMVl
469
ortnamnsarkivet i Uppsala IOAUl
309
riksantikvarieiimbetet I RAÄ l
Myndigheterna har i sin framstiillning redovisat de beräknade kostnaderna för den ökade överföringstakten. I förhf11lande till kostnaderna vid
oföriindrad takt bedöms merkostnaderna bli följande I I 000-tal kr. l.

Myndighet

19R~/l!ll

19R!l/!n 19R7/1!1! 19Rl!/1!9 19119/90 1990/91 1991/9:!

CFD

DV
LMV

OAU
RAÄ

I 562

795
I R62
631
139

2100
2206
31112
631
139

1900
2691
3 812
631
139

1900
2691
3 812
631
139

1900
2691
3 812
631
139

1900
2691
3812
631
139

Det successivt ökande antalet anslutna fastigheter innebär vidare att
driftskostnaderna beräknas stiga med 400000 kr. varje år fr. o. m. budgetåret 1987/88. Samtidigt framhålls att en ökad överföringstakt innebär en
kostnadsbesparing på 1990-talet som motsvarar nuvarande kostnader för
omläggningsarbetet under 3 år. dvs. ca 70 milj. kr.

Föredragandens överväganden
Erfarenheter m· reformarbetet
Arbetet med att införa det nya fastighetsdatasystemet har nu pågått
under en lång tid. Från tid till annan har rått en förhållandevis utbredd
tveksamhet till reformen. Reformarbetet har under vissa perioder störts av
den osäkerhet som har rått om reformens fortsättning.
Trots dessa förhållanden har arbetet sedan slutet av 1970-talet utförts på
ett övertygande sätt och med allt bättre resultat i förhållande till tillgängliga
resurser. Jag kan vidare konstatera att det från dem som utnyttjar fastighetsdatasystemet och från andra som på ett eller annat sätt har kommit i
kontakt med systemet uttrycks mycket positiva omdömen. Driftsäkerheten är hög. Detsamma gäller de datasäkerhetsmässiga aspekterna. Farhågorna att driftsystemet skulle visa sig otillräckligt med ett stort antal
fastigheter anslutna har visat sig ogrundade. F. n. omfattar fastighetsdatasystemet ca 30 '7r- av landets fastigheter. Systemet fungerar sålunda väl.
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Jag vill särskilt stryka under att systemet är högt uppskattat av användarna. Detta gäller inte bara dem som arhctar med systemet hos inskrivnings- och fastighetsregistermyndigheter. utan ocks:°t de kommuner,
banker, värderingsföretag m. fl. som via terminaler får tillgång till information i systemet. Vidare har servicen till inskrivningsviisendets kunder
kunnat förbättras avsevärt där fastighetsdatasystemet har införts.
Numera kan man enligt min mening konstatera att reformarbetet har
byggt på realistiska bedömningar och att driftsystemet väl fyller de krav
som kan ställas på det. Jag anser sammanfattningsvis att arbetet hittills
visat att fastighctsdatasystemet uppfyller högt ställda krav på ett bra och
säkert ADB-system. Enligt min mening bör därför arbetet under den
kommande femårsperioden inriktas på ett snabbt och säkert genomförande
av fastighetsdatareformen med utgångspunkt i den inriktning och de systemlösningar m. m. som f. n. gäller.
Chefen för bostadsdepartementet har i detta ärende samrått med chefen
för justitiedepartementet.
Dl.'t fortsatta reform1:enomförandet

En bedömning av det fortsatta reformgenomförandet bör naturligtvis
utgå från de behov som kan iakttas. Jag vill därvid med hiinvisning till min
redogörelse för myndigheternas gemensamma skrivelse peka på de samordningsvinster som uppkommer vid en ökad takt. Till detta kommer olika
typer av rationaliseringsvinster. Inom inskrivningsväsendet kan man således göra avsevärda personalbesparingar och samtidigt förkorta handläggningstiderna betydligt. Vid de största inskrivningsmyndigheterna beräknas
personalbesparingarna till omkring 50% vid oförändrad ärendevolym. Genom fastighetsdatasystemet sker också interna och externa aviseringar av
olika slag på ett rationellt sätt.
För användarna innebär systemet en betydligt förbättrad servicegrad
genom att informationen erhålls samlad och är lättillgänglig. De korta
handläggningstiderna och den goda aktualiteten i uppgifterna ger positiva
effekter i samband med kreditgivning, exploateringsverksamhet. planeringsarbete m. m.
Jag vill också särskilt peka på att behovet av ett snabbt reformgenomförande har ökat genom att andra ADB-system byggs upp i allt snabbare
takt. Inte minst gäller detta utvecklingen inom kommunerna. där behoven
av fastighetsanknuten information ökar inom många områden. Det gäller
t. ex. i samband med fysisk planering. stadsförnyelse och fastighetsförvaltning. Ett snabbt genomförande skulle minska risken för en kostsam
utveckling av alternativa system. Det skulle samtidigt tillgodose en lång
rad uttalade behov inom ett brett fält av samhällets verksamhet.
Av vad jag nu har anfört torde framgå att man med stor säkerhet kan
säga att fastighetsdatareformen har en betydande samhällsekonomisk lönsamhet.
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Det iir mot denna hakgrund som man enligt min mening skall hedöma de
herörda myndigheternas framställning om att en ny femårsetapp i reformgenomförandet liiggs fast och att takten i reformarhetet diirvid ökas som
det har föreslagits. Med den plan som myndigheterna har presenterat för
reformarhetct under femårsperioden kan man i allt väsentligt tillgodose
krav och önskemål från statliga myndigheter. kommuner och det privata
niiring~livet. Jag förordar diirför att fastighetsdatareformen förs vidare
under hudgetåren 1987/88 - 1991/92 i enlighet med myndigheternas förslag.
Det ankommer pf1 regeringen att hesluta om den närmare inriktningen
m. m. av reformarbetet.
K 11st11adsfi·i/J!1>r

Som jag redan har niimnt hedrivs f. n. reformarhetet efter en av riksdagen fastställd ekonomisk ram för den pi'tgående femårsperioden. dvs.
t. o. m. hudget;°iret 1986187. Detta har hidrngit till att ge arhetet en önskvärd
stadga. samtidigt som riksdagen har rätt en kontroll över kostnadsutvccklingen. Jag förordar diirfor att en ram liiggs fast också för den kommande
femårsperioden.
Under de förutsättningar som jag har angett i det föregående räknar jag
med att man under den aktuella femårsperioden behöver tillföra de herörda
myndigheterna ytterligare ca 7.6 milj. kr. per år utöver den nuvarande
medelstilldelningen. Jag har därvid i förhi1llande till myndigheternas beräkning utgföt ifrån att vissa ytterligare rationaliseringsefTekter kan uppnås.
Fördelningen av medlen mellan myndigheterna bör göras med utgångspunkt i att effekterna totalt sett för reformgenomförandet optimeras.
Den ram som hör liiggas fast för att täcka kostnaderna för den successivt
ökande driften har jag beriiknat till totalt ca 30 milj. kr. för femårsperioden.
Kostnaderna faller helt på CFD. Av det totala beloppet hänför sig ca 6
milj. kr. till ökade driftskostnader som hlir en följd av att genomförandetakten höjs.
Genom riksdagens heslut med anledning av 1984 års budgetproposition
täcks kostnaderna för fastighetsdatareformen numera genom inskrivningsmyndigheternas expeditionsavgifter. Även de ökade kostnader som följer
av mitt förslag om ett snahbare reformgenomförande bör finansieras genom dessa avgifter. Jag räknar med att en fullt utbyggd högre takt medför
behov av en ökning av avgifterna med ca 517r.
Den ökade takten i reformen skall enligt mitt förslag genomföras med
början budgetåret 1987/88. Som jag har angett tidigare måste emellertid
vissa arbeten påbörjas tidigare. Arbetet med att anpassa fastighetsbeteckningarna måste således påbörjas ca 2 år innan systemet tas i drift inom ett
visst område. Mitt förslag förutsätter därför en förstärkning av lantmäteriets anslag D 2 Plangenomförande redan budgetåret 1985/86. Jag har redovisat behovet av medelsförstärkning vid min behandling av nämnda
anslag.
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Hemställan
Mot bakgrund av vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen
föreslår riksdagen
att godkänna de av mig förordade riktlinjerna för den fortsatta
fastighetsdataverksamheten.

E I. Centralnämnden för fastighetsdata
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

36893 550
36750000
40207000

Organisation, uppgifter m. m.
Centralnämnden för fastighetsdata (CFD) har till uppgift att bygga upp,
underhålla och svara för den tekniska driften av fastighetsdatasystemet,
vilket främst består av fastighets- och inskrivningsregister som förs med
hjälp av automatisk databehandling (ADB). CFD svarar också för planering och samordning vid övergången till det nya systemet. I arbetet skall
bl. a. uppmärksammas möjligheterna att komplettera systemet med ytterligare data om fastigheter.
Nämnden leds av en styrelse. Chef för nämnden är en överdirektör.
Inom nämnden finns sex enheter, tekniska enheten. fastighetsregisterenheten, inskrivningsregisterenheten, utvecklingsenheten, administrativa
enheten och stabsenheten.
Beräknad ändring 1985/86

1984/85

CFD
Personal

Före·
draganden

95

+4

+8'

Anslag
I. Förberedelser för
genomförande av beslutade
reformer
2. Reformgenomförande
3. Produktion

5000000
11700000
23 150000

+ 650000
+ 1350000
+3900000

+ 592000
+1712000
+3 553 000

Summa

39850000

+5900000

+5857000

3100000

+2400000

+2400000

3'750000

+3500000

+3457000

Avgår intäkter under anslaget
Summa

1
Ökning i förhållande till CFD:s förslag till följd av överföring av 4 tjänster från
dom stolsväsendet.
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CFD föreslår att fastighetsdataprojektet under budgetåret 1985/86 drivs
vidare enligt de riktlinjer som riksdagen har fastställt för perioden 198'.Y83
- 1986/87. Detta innebär att verksamheten koncentreras på att säkerställa
en fortsatt stabil drift av fastighetsdatasystcmet och på reformgenomförande. Reformarbetet kommer under budgetåret 1985/86 att pågå i Södermanlands, Hallands. Göteborgs och Bohus samt Örebro län. Förberedelsearbetet kommer att inledas i Älvsborgs län. F. n. överförs i genomsnitt
230000 fastigheter om året till ADB-systemet.
Allt efter som fastighetsdatasystemet införs i nya områden växer automatiskt arbetet med drift av systemet. bl. a. vad gäller expediering av
handlingar i inskrivningsärenden och uppbörd av stämpelskatter och expeditionsavgifter. CFD begär att få inrätta 4 nya tjänster, varav två för den
ökade driften och två för uppdragsverksamhet.
CFD beräknar medelsbehovet till 40250000 kr.

Föredragandens överväganden
Mitt förslag tidigare om den fortsatta fastighetsdataverksamheten efter
budgetåret 1986/87 påverkar inte medelsbehovet för CFD under budgetåret
1985/86.
Jag beräknar, med tillämpning av huvudförslaget i fråga om administrationskostnader, medelsbehovet för CFD för nästa budgetår till 40207000
kr. I beloppet ingår 482 000 kr. för fyra tjänster vilka - i enlighet med vad
chefen för justitiedepartementet tidigare denna dag har föreslagit i sitt
anförande under andra huvudtiteln anslaget D 2 Allmänna domstolarna den I juli I 985 förs över från domstolsväsendet till CFD.
Med hänvisning till det anförda hemställer jag att regeringen föreslår
riksdagen
att till Centra/nämnden för fastighetsdata för budgetåret 1985/86
anvisa ett förslagsanslag av 40 207 000 kr.

Prop. 1984/85: 100

Bilaga 13

Bostadsdepartementet

134

Register
Anslag kr.
A

2
3
4

Bostadsdepartementct m. m.
Bostadsdepartementet, förslagsanslag
Kommitteer m.m., reserwitionsanslag
Extra utgifter, reservationsans/ag
Bidrag till vissa internationella organisationer m. m.,
resen·11 tionsa nslag

21105000
5 500000
300000
1481000

28386000

B

Bostadsförsörjning m. m.

Bostad.1fiirsiirjning
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12

Bostadsstyrelsen, förslag sans/ag
Länsbostadsnämnderna, förslagsanslag
Vissa lån till bostadsbyggande,förs/ag.rnns/ag
Räntebidrag m. m., förslagscinslag
Åtgärder i bostadsområden med stor andel outhyrda
lägenheter m. m. ,förslagsans/ag
Tilliiggslån till ombyggnad av vissa bostadshus m. m.,
färslag.rnnslag
Bostadsbidrag m. m., förslag sans/ag
Viss bostadsförbättringsverksamhet m. m.,
fiirslagsanslag
Bidrag till förbättring av boendemiljön,
förs/agsanslag
Anordningsbidrag m. m. till allmänna
samlingslokaler, förslagsans/ag
Lån till allmänna samlingslokaler, fiirslag.rnnslag
Upprustningshidrag m. m. till allmiinna
samlingslokaler m. m., fiirslag.rnnslag
Byggnad.~forskning,

13
14
15
16

49094000
48858000
110000000
10400000000
125 000000
70000000
1457000000
240000000
I I0 000 000
73000000
25 000000
85 000 000

energil111shå//ning m. m.

Byggnadsforskning, resen·ationsanslag
Lån till experimentbyggande, reserl'Cltion.rnmlag
Statens institut för byggnadsforskning,
fiirslagsans/11g
Bidrag till statens institut för byggnadsforskning,
resen·ationsanslag

162 000000
37000000
I 000
34 550 000
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Bidrag till energibesparande åtgärder inom bostadsbiståndet m. m., re.H'rmtionsanslag
Information och utbildning m. m ..
reserl'ationsanslaR

135

390000000
116000000
13 532 503 000

c

Planväsendet
Statens planverk, förs/agsanslag

36379000
36379000

D

2
3
4
5

Lantmäteriet
Lantmäteriet. fårslagsanslag
Plangenomförande, ji"irslag sans/ag
Landskapsinformation, reservationsanslag
Försvarsberedskap. resen·ation.rnnslag
Utrustning m. m .. re.fer1·ation.rn11s/ag

I 000
45 484000
126841000
2886000
6900000
182112000

E

Fastighetsdataverksamhetcn
Centralnämnden för fastighetsdata, fiirslagsanslag

40207000
40207000

Totalt för bostadsdcpartementet

13819587000
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ÖVERSIKT
Till industridepartementets verksamhetsomriide hör ärenden som gäller
de allmänna riktlinjerna för näringspolitiken. industrins struktur- och
hranschfrftgor. allm~inna industrifrågor. frftgur om energitillförsel och cnergianvämlning. regional utveckling och regionalpolitiskt stöd. mineralförsörjning. teknisk forskning och industriell ut veckling. patent- och rcgistreringsverksamhet. officiell provning och kontroll samt llert•tlet statsägda
företag.
I årets hudgetproposition fullföljs den omliiggning av industripolitiken
som regeringen aviserade i regeringsförklaringen hösten 19lC. Avsnitt B.
Industri m. m. inleds med en sammanfattande presentation av denna politik (S. 13).
Det budgetförslag som nu läggs fram präglas av kraven på att begränsa
utgifterna på statsbudgeten. Myndigheternas !inkl. departementets) anslag
for förvaltningskostnader har beräknats med utgångspunkt i huvudförslaget.
Industrins utveckling m. m.

Är 1984 har priiglats av en fortsatt internationell konjunkturuppgång och
av en ökning av världshandeln som tillsammans med nedskrivningarna av
den svenska kronan åren 1981 och 1982 bidragit till t:n positiv utveckling
inom svensk industri. i synnerhet inom exportindustrin.
Industriproduktionen ökade med nära 7 <)(. under år 1984 och kom efter
flera år av trendmässig nedgång upp till 1974 firs nivii. Utsikterna för år
1985 är fortsatt goda även om konjunkturen enligt vissa bedömningar kan
komma att mattas något. Produktionsökningen inom industrin förväntas ar
1985 enligt konjunkturinstitutets prognoser uppgå till 2.5 r;;;.
Svensk export ökade under är 1984 i volym med ca 2.5 o/c för rflvaror och
ca 11.5 'Il: för bearbetade varor. Råvaruexporten - som under år 1983
ökade med nära 22 <;;(. - hämmades under år 1984 av dels råvarubrist. dels
bristande produktionskapacitet. Exporten förväntas fortsätta att öka under
~tr 1985. Rt"tvaruexporten (exkl. petroleumprodukter) beräknas öka med
knappt 2 o/c och exporten av bearbetade varor med närmare fl',1-. Enligt
I
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konjunkturinstitutets prognoser skulle detta innehära att svensk industri
ilter förlorar andelar p{1 marknader för bearbetade varor. MarknaJsanJclsförlustcrna hcriiknas till en procentenhet inom OECD-omd1det.
Den internationella specialiseringen fortsätter. Samtidigt som exporten
ökar stiger därför varuimporten. För är 1984 ökade varuimporten med 6 1.>;.
och den förviintas fortsätta att öka med 7% under far 1985. Nästan hela
ökningen faller på importen av bearbetade varor.
Lönsamheten i svensk industri har fortsatt att öka undt:r år 1984 och når
enligt statistiska centralbyråns delårsundersökning den hittills högsta lönsamheten under 1970- och 1980-talen. Vinstuppgången 1982-1984 var i
huvudsak en följd av de svenska devalveringarna och därvid störst inom
exportföretagen. Under år 1984 är det främst basindustrin. särskilt skogsföretagen som kunnat visa fortsatt lönsamhetsförbättring, medan verkstadsindustrin fått vidkännas en smärre nedgång i vinstmarginalen.
Den ökade lönsamheten är delvis en följd av ett jämförelsevis högt
kapacitetsutnyttjande inom industrin.
Lönsamhetsuppgången och ökningen i kapacitetsutnyttjandet skedde
samtidigt med en investeringsuppgång under år 1984 på ca 18 %. Även för
år 1985 förväntas investeringarna fortsätta att öka i samma omfattning.
Enligt statistiska centralbyråns prognoser ökar basindustrins investeringar
mer än andra företags.
Industrisysselsättningen ökar igen under år 1984 efter en nedgång under
1970-talet och hörjan av 1980-talct.
Den omsvängning i positiv riktning som inträffat i den svenska industrin
under år 1984 framgår av de uppgifter som redovisas i nedanstående tablå.

Antal industrisysselsatta
000-tall
Andel av total sysselsättning(%)
Industrins produktionsvolym (index 1970 = 100)
Industrins arhetsproduktivitet (förädlingsvärde per
tim .. kr., 1980 års priser)
Industrins andel av totala
produktionen(%. fasta
priser)
Verkstadsindustrins andel
av totala industriproduktionen (%, fasta priser)
Industrins investeringar
(index 1970 = 100)
Verkstadsindustrins andel
av totala industriinvesteringarna(%. fasta priser)

(I

1970

1975

1980

1981

1982

1983

1984
prel.

I 055

I 049

981

952

918

888

893

27,0

25,7

23,2

22.8

22.0

21,4

21.4

100

113

111

108

107

111

118

57

68

77

78

80

86

91

27.8

27.4

24,2

23,5

23.2

24,0

24,9

37.2

43.9

42.4

43,7

44,0

44,I

44,8

99

82

83

98

33,0

33.7

33.6

35,6

100
29.9

130
34.6

103
32.4

Källor: Statistiska centralbyrån och statens industriverk.
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Industri m. m.
Utvecklingen inom stå/industrin präglades under år 1984 av en förbättrad avsättningssituation och ett höjt kapacitetsutnyttjande. Under både år
1983 och år 1984 har såväl den inhemska efterfrågan - främst frttn den
svenska verkstadsindustrin - som avsättningen på exportmarknaden
vuxit. För stålindustrin har detta inneburit en produktionsökning som mätt
i råstål uppgick till 8 % år 1983 och ungefär lika mycket år 1984.
För att behandla strukturproblemen inom främst den del av specialstålindustrin som är inriktad på rostfritt stål tillsatte regeringen år 1982 en
specialstålkommission. som lade fram sin slutrapport i juni 1983. En omfattande omstrukturering inleddes år 1984. varvid det första steget var en
ägarmässig samordning från fyra till två företagsgrupperingar. För att
möjliggöra omstruktureringen har staten medverkat genom att minska
statliga lånefordringar på företagen. Företagens ägare har gjort <'ltaganden
som överstiger de sammanlagda statliga eftergifterna. Vidare har särskilda
insatser från statens och stålföretagens sida beslutats för att skapa en
industriell förnyelse på berörda orter i Bergslagen.
Den gynnsamma utvecklingen av skogsindustrins avsättningssituation
under år 1983 har fortsatt under år 1984. Under senare delen av året har
dock en avmattning av trävarukonjunkturen kunnat märkas. Totalt har
branschens kapacitetsutnyttjande kunnat ökas med gynnsamma effekter
på bl. a. företagens lönsamhet. Devalveringarna 1981 och hösten 1982 har
haft stor betydelse för den positiva utvecklingen i branschen. För massaoch pappersindustrins del har därutöver den stigande dollarkursen bidragit
till den kraftiga resultatförbättringen. Sammantaget har den svenska
skogsindustrin nu återfått en god konkurrenskraft.
Situationen inom snickeriindustrin har försvagats under år 1984 jämfört
med år 1983. För år 1985 förväntas en fortsatt försvagning av kapacitetsutnyttjandet. Efterfrågan på trähus har fortsatt att minska under år 1984,
vilket medfört att det redan tidigare låga kapacitetsutnyttjandet minskat
ytterligare. De strukturproblem som funnits inom branschen har därmed
förstärkts. Inom möbelindustrin har en återhämtning kommit till stånd.
Sågverks-, snickeri-. trähus- och möbelindustrierna omfattas av ett program med branschfrämjande åtgärder som administreras av statens industriverk.
Företagen inom i•erkstadsindustrin har haft en fortsatt positiv utveckling
under år 1984. Framför allt har detta varit fallet för de stora exportinriktade företagen, som i det närmaste utnyttjat kapaciteten fullt ut. De små
företagen, särskilt inom metallvaruindustrin. har däremot en bit kvar till
kapacitetstaket.
Underlag för ett svenskt informationsteknologiprogram har utarbetats
på regeringens uppdrag. Av detta framgår att inom hela ittformationsteknologiområdet sysselsattes år 1983 i Sverige drygt 100000 personer varav
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nOOOO i elektronikindustrin. Elektronikindustrins pwduktion-;v~irdc uppgick samma iir till 22.9 miljarder krnnor. en ökning p:t ca 25 r;.; friin iir 1982.
1-liisten 1984 inr;ittadc regeringen ett branschråd för liike111cddsi11d11stri11
- liikemedclsindustrir;\dct. Regeringens avsikt med liikcmedelsindustririidet iir alt me<l branschen och de fackliga organisationerna diskutera förutsättningarna for en fortsatt gynnsam utveckling av svensk Hikemcdclsindustri och behov av samarbete och samor<lning p~t vissa omriidcn.
Läget inom tckoi11d11stri11 iir biiltre ;in tidigare. Textilin<lustrins produktion ökadi.: under sil väl fir 1983 som under 1984. Nedgången inom trikå- och
konfektionsindustrierna fortsatte visserligen under år 1984, men i liigre
takt än tidigare. Staten-. industriverk bedömer att sysselsättningen inom
IL'koinduslrin i det niirmaste stabiliseras under iiren 1984 och 1985.
Förslag om fortsatta branschfriimjandc åtgtirder för tekoindustrin under
budgetarel 1985/86 liiggs fram i denna budgetproposition. Himfört med
innevarande budgcti1r innebiir förslaget att profilen ändras i riktning mot
ökade effåtivitetshöjande och marknadsstödjande fttgärcler samtidigt med
att äldrestödet dras ned.
t:tvccklingen inom den 111a1111clla glusiml11stri11 har varit gynnsam under
senarc ttr mcd en förbättrad avsättning och ett högt kapacitetsutnyttjande.
Ett treärigl fitgärdsprogram upphörde vid utgiingen av budgetåret 1983/84.
Genom alt kvarvarande anslagsmedel får användas iiven därefter. kan
programmet avslutas mjukt.
Förhållandena inom /i1·smcddsind11stri11 har behandlats av 1983 års livsmedclskommitte i rapporten (SOU 1984: 86) Jordbruks- och livsmedelspolitik.
För att stärka utvecklingen inom .flygi/l(l11.1·1ri11 tillsattes under 1984 ett
flygindustriellt rf1d.
Ett riidgivande organ för handel och distrih11tio11 har tillsalls.

Regional utveckling
Under år 1984 har flera utredningar avlämnat sina betiinbnden med
förslag till förändringar inom regionalpolitiken. På industridepartementets
uppdrag har utarbetats en rapport som innehåller en utvärdering av del
statliga stödet till glesbygd (Os I 1984: I).
Malmfallsutredningen har avgivit betänkandet Framtid i Malmfälten

ms

I 1984: 9). Den regionalpolitiska kommitten har lämnat sill betänkande
Regional lllveckling och mellanregional utjämning (SOL: 1984: 74). Glesbygdsdelegationen har övcrliimnat rapporten Glesbygden - rcsurscr och
möjligheter ms I 1984: 201.
Samtliga dessa betänkanden har remissbehandlats.
Samtliga länsstyrelser fick år I 983 regeringens uppdrag all medverka i
planeringen av den yrkesinriktade utbildningen. Länsstyrelserna har i 1984
års länsrapport lämnat en redogörelse för arbetet.
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Fiirslag i n~imnda rapporter och betänkanden kommer tillsammans med
annat utn:dningsmaterial. skrivelser m. m. att prövas under arhetct med en
proposition om regional utveckling och utjämning. som vären 1985 kommer att föreläggas riksdagen.

Mincralförsiirjning m. m.

Riksdagen beslutade hösten 1982 (prop. 1982/83:50 bil. 6. NU 18. rskr
111) att anvisa 300 milj. kr. för ett femårigt program för utökad prospekte-

ring m. m. Av dessa medel har regeringen under iir 1984, pä förslag av
niimnden för statens gruvegendom. beslutat li1mna bidrag till drygt 30
projekt med ett sammanlagt helopp om 43.2 milj. kr. Hl\rigenom har be~lut
fattats om användning av sammanlagt 164 milj. kr. Niimnden har av regeringen fått i uppdrag att svara för administration av programmet och
uppföljning av de projekt som beviljats medel.
Regeringen uppdrog i februari 1983 åt Sveriges geologiska undersökning
att utreda vissa frågor om forskning och utveckling inom mineralområdet.
Utredningen, som överlämnades till industridepartementet i februari 1984,
har remisshehandlats och beredning pågår f. n. inom regeringskansliet av
utredningens förslag.

Energi

Under våren 1985 kommer en proposition med förslag till riktlinjer för
energipolitiken fram till mitten av 1990-talet att läggas fram. Propositionen
kommer också att innehålla en utblick mot tiden därefter med angivande
av den långsiktiga inriktningen. bl. a. hur riksdagens beslut om avveckling
av kärnkraften avses fullföljas.
Under år 1984 har riksdagen, efter förslag av regeringen. fattat beslut i
en rad energipolitiska frågor. I det följande lämnas en sammanfattande
redogörelse för bl. a. dessa beslut.
Ett nytt treårigt energiforskningsprogram omfattar perioden den I juli
1984-dcn 30juni 1987 !prop. 1983/84: 107 bil. 9. NU 45, rskr 407).
Under våren 1984 fattades beslut om åtgärder i syfte att trygga försö1jningen av råolja och petroleumprodukter tprop. 1983/84: 110, NU 43. rskr
391 ). Bl. a. ändrades systemet för finansiering av prospektering efter olja,
naturgas eller kol. Vidare beslutades om en delvis ny inriktning av Svenska
Petroleum AB:s verksamhet och om ett ändrat program för beredskapslagring av olja.
Riksdagen beslutade under våren 1984 även om nya riktlinjer för kolanvändning fram till år 1990 (prop. 1983/84: 158. NU 44, rskr 389-390). I
riktlinjerna ingår en försiktig introduktion av kol upp till en användningsnivå om 3-4 miljoner ton per år. Riksdagen beslutade samtidigt om nya
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riktlinjer för svavdutsläpp från koleldade anläggningar. I detta sammanhang beslutades även om en energipolitisk prövning av kolanvändning och
nya regler om en sådan prövning infördes i fasthränslelagen ( 1981: 599.
omtryckt 1984: 641 ). I samband härmed behandlades frågan om prövning
m:h lokalisering av fossile\dadc anläggningar enligt 136 a ~ byggnadslagen
( 1947: 385 ).
I juni 1984 beslutade riksdagen om en plan för uthyggnad av vattenkraften till 66 TWh/år (prop. 1983/84: 160, BoU 30, rskr 388). Planen är ett led i
arbetet med att uppnå det av riksdagen faststiillda målet för vattenkraftens
roll i energisystemet till år 1990. Planen ansluter i huvudsak till vattenkraftsberedningens förslag (SOU 1983: 49). Vid utarbetandet av planen
gjordes avvägningar mellan bevarandeintressen och kraftförsörjningsintressen. Vidare har eftersträvats att skapa förutsättningar för regionalt
samlad sysselsättning i ett 11ertal områden. I beslutet angavs, i enlighet
med regeringens förslag, att en plan för att uppnå denna nivå bör omfatta
3.8 TWh/år. För att ta fram ett underlag för att komplettera planen utöver
de projekt om ca 2.8 TWh/år som redovisats i riksdagsbeslutet har inom
industridepartementet utarbetats en promemoria (Os I 1984: 26). som innehåller förslag till ytterligare utbyggnadsprojekt. Dessa projekt motsvarar
en utbyggnad med 0.7 TWh/år. Promemorian avses efter remisshehandling
ligga till grund för ett nytt riksdagsheslut i frågan våren 1985.
Svensk bygg- och energiexport. som ingår i Sveriges exportråd, har
inrättats den 1 juli 1984 och särskilda medel har anvisats för att främja
svensk bygg- och energiexport lprop. 1983/84: 168. NU 40, rskr 382).
Under våren 1984 beslutade regeringen om laddningstillstånd för kärnkraftsreaktorerna Oskarshamn 3 och Forsmark 3. Statens vattcnfallsverk
har fått regeringens tillstånd att bygga och driva ytterligare en kraftledning
som behövs när Oskarshamn 3 tas i drift. Ledningen skall gå till Alvesta.
I en proposition om utvecklad kommunal energiplanering m. m. föreslog
regeringen åtgärder för att stärka kommunernas roll i energipolitiken
(prop. 1984/85: 5). Riksdagen beslutade i enlighet med förslaget <BoU 6,
rskr 82) bl. a. att innehållet i den plan för oljereduktion. som skall finnas i
varje kommun, skall vidgas till att omfatta tillförsel, distribution och användning av energi. Samtidigt föreslogs en ändring i ellagen med innebörden att elleverantörers rätt att vägra elleveranser inom områden med
värmepumpar begränsas. Elleveranser kan därmed vägras endast i de fall
när fullmäktige i kommunen har beslutat om att värmepumpar inte får
förekomma i ett visst område.
I syfte att stärka statsbudgeten och motverka att bytesbalansen försämras föreslog regeringen i prop. 1984/85: 45 att skatten på bensin skulle höjas
med 50 öre per liter och att elskatten skulle höjas med 2 öre per kWh.
Förslagen trädde i kraft den I december 1984 (SkU 1984/85: 14. rskr 28).
I prop. 1984/85: 64 föreslog regeringen riksdagen införande av skatt på
naturgas och all gasol. Förslaget innebär att skatten på naturgas blir 308 kr.
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per I 000 m' och gasol 70 kr. per ton. Skatten på kol föreslås samtidigt
höjas till 140 kr. per ton med undantag av metallurgiskt kol. Ändringarna
träder i kraft den I januari 1985 !SkU 1984/85: 19, rskr 79).
Riksdagen beslutade i december 1984 även om ett fullföljande av 1983
och 1984 års investcringsprogram inom energiområdet (prop. 1984.'85: 25
bil. 8. NU 12. rskr 87).
På regeringens uppdrag arhctar en kommitte med fr{igan om konkurrens
mellan el och inhemska bränslen. Den har under hösten 1984 avlämnat
delrapporten !Os I 1984: 27) Oljeersättning, konflikter - lokala lösningar.

J

Teknisk utveckling m. m.

Inom den av riksdagen våren 1984 fastlagda treårsramen för styrelsen.for
teknisk 11t1·ecklinl-{ ISTU I fortsätter insatserna på prioriterade områden
som informationsteknologi. hioteknik. nya material. m. Il. Ett särskilt tekniskt forskningsråd inom STU har tillsatts för stöd till tekniska forskningsprnjekt av stort inomvetenskapligt värde.
En särskild niimnd inom STU har inrättats för heredning av ärenden
rörande icke-projektbundet stöd till forsknings- och utvecklingsarhcte.
s. k. fiirskningsbiJraJ.: till tcknikhaseradc smäfiiretaJ;:.
Stödkapacitcten för fonden .f('ir industriellt 11t1·ecklingsarhete !Industrifonden) förstärks genom medeltillskott enligt den av riksdagen våren 1984
beslutade treårsramen.
För att förbättra förutsättningarna för införande och användande av
informationsteknologi kommer regeringen senare i vår att lägga fram ett
förslag till nationellt infimnationstckno/ogiprogram.
På rymdområdet fortsätter de av statsmakterna beslutade insatserna
programenligt med bl. a utveckling av telcsatelliten Tele-X.
För att effektivisera patent- och regisrreringsl'crksamhetcn har en organisationsöversyn av patent- och registreringsverket inletts.

Statsägda företag m. m.

Genom de beslut som fattades av riksdagen våren 1983 omgrupperades
vissa av de statsägda företagen. AB Statens Skogsindustrier 1ASSil. Luossavaara-Kiirunavaara AB (LKAB). SSAB Svenskt Stål AB samt Zenit
Shipping AB ägs numera direkt av staten. ASSI, LKAB. Zenit Shipping
liksom Statsföretag AB och Svenska Varv AB har varit föremål för finansiella rekonstruktioner. Tillsammans med förbättrade rörelseresultat har
detta lett till avsevärda förhiittringar i industriföretagens redovisade resultat för år 1983. Även för år 1984 beräknas resultatet för ASSI. LKAB.
SSAB. Norrlands Skogsägares Cellulosa AB (Nchl samt Statsföretag AB
bli avsevärt bättre än for år 1983. Resultaten för Svenska Varv och Zenit
Shipping beräknas bli sämre för år 1984 än för år 1983. Zenit Shipping
beräknas redovisa en betydande förlust.
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N<.:b har under året fått ett tidigare statligt llln på 100 milj. kr. omvandlat
till aktiekapital.
Aktiemajoriteten i Luxor AB har under ar 1984 sålts till det finska
företaget Nokia Oy. Staten har hehållit 30'1( av aktierna. För år 1984
viintas vinsten hli större än 1983 års vinst om ca 25 milj. kr. I utdelning till
ägarna för år 1983 lämnades ca 10 milj. kr.
~frenska Van· AB heslöt den 11 december 1984 all inleda MBL-förhandJingar om en nedläggning av Uddevallavarvet. Företagets heslut är grundat
på att Svenska Varvs styrelse inte ser n;igra möjligheter att skapa en
långsiktigt lönsam verksamhet vid Uddevallavarvet på grund av överskottet på världsmarknaden av äldre fartyg. ökad konkurrens fran asiatiska
varvsländer och ökade subventioner till varvsindustrin i Viisteuropa. Under avsnitt G. Statsiigda företag m. m. återfinns en redogörelse för regeringens varvspolitik (s. 119) och under avsnitt B. Industri m. m. en redogörelse för riktlinjerna för regeringens s. k. Uddevallagrupp (s. 32).

Ekonomiskt förs,·ar: Bränslen och drh·mcdel m. m.

I begreppet ekonomiskt försvar sammanfattas de ätgiirdcr som vidtas i
fred för alt skapa en sådan försörjningsheredskap att medborgarnas och
samhällets nödvändiga försörjning skall kunna upprätthållas även i kriser
och krig.
För att möta störningar i tillförseln av olja skall. enligt riksdagens beslut.
en viss hcredskapslagring av olja ske. Den övervägande delen utgörs av
tvångslager hos stöm: säljare och förbrukare av olja. Överstyrelsen för
ekonomiskt försvar (ÖEFl svarar för tillsynen av efterlevnaden av lagringsskyldigheten. ÖEF svarar vidare för statens heredskapslager av olja.
Regeringen har dels i prop. 1983/84: I IO om vissa oljefrågor. dels i prop.
1984/85: 53 om heredskapslagring av olja och kol m. m. lämnat redogörelser för det bedömda behovet av heredskapslager av oljat. o. m. lagringsåret 1986/87. Det totala beredskapslagringsbchovet hed örns minska till
följd av den minskade oljekonsumtionen. Neddragningen avses ske genom
att de tvångslagringsskyldiga fär sälja ut vissa produktlager. Den övervägande delen av neddragningen sker emellertid genom utförsäljning av
statliga lager. Riktlinjer föreslås också för beredskapslagringen av kol och
kärnbränsle.
Regeringen har i prop. 1984/85: 53 också lagt fram förslag till ny lag om
beredskapslagring av olja och kol. I fråga om olja innebär förslaget inga
större förändringar för säljares och förbrukares skyldighet att hålla tvångslagcr av olja för all trygga tillgången under krig eller annan allvarlig
försörjningskris. Beträffande kol införs motsvarande skyldighet som för
olja från den I juli 1985 för sådant kol som används för energiändamål.
Riksdagen har bifallit förslagen <FöU 1984/85: 6, rskr 94).
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Sammanfattning
Föriindringar inom industridepartementets verksamhetsomriidc i förhtillande till motsvarande anslag i statsbudgeten för budgctfact 1984/85 framgiir av följande sammanstiillning. Medel på tilliiggsbudget har inte tagits
med. Beloppen anges i milj. kr.
Tolfte huvudtiteln

Industridepartementet nt. m.
Industri m. m.
Regional utveckling
Mineralförsörjning m. m.
Energi
Teknisk utveckling m. m.
Statsagda företag m. m.
Ekonomiskt försvar: Bränslen och drivmedel m.m.
Totalt for industridepartementet

Anvisat
1984/85

60.0

2 116,8
189D
118.5
'i 310.9
I 728.9
581.9
644.8
12454.I

Förslag
1985/81)

53.8
1860.0
I 842.:i'
120.4
4 443.2'
1493.h
750.4

För~indring

6.2
-

25h.K
'iO.O

+

1.9
8h7.7
- 235.3
+ 168.5

644.8"
11208,5

-1245,6

• Beräknat hclopp.

Som framgår av sammanställningen innebiir budgetförslaget för industridepartementets del att utgifterna beräknas minska med drygt 1.2 miljarder
kronor. till ca 11.2 miljarder kronor. I detta sammanhang bör dock understrykas att beräkningarna i budgetpropositionen avseende anslagen under
Regional utveckling, Energi samt Ekonomiskt försvar: Bränslen och drivmedel m. m. bygger på oförändrade belopp i avvaktan på kommande
propositioner. Den skillnad som trots detta kommer till uttryck i sammanställningen avseende Regional utveckling resp. Energi bygger på att anvisade belopp för budgetåret 1984/85 innehåller vissa anslag av engångskaraktär. Av dessa anslag kan särskilt nämnas medel för särskilda utvecklingsinsatser i Bergslagen. för prospektering efter olja och naturgas samt
för aktieägartillskott till Svenska Petroleum AB.
Minskningen under Industri m. m. beror främst på minskade kostnader
för exportkreditfinansiering. I fråga om Teknisk utveckling m. m. är
minskningen hänförlig till gällande överenskommelser om betalningsåtagandcn i samband med Tele-X-projektet. Ökningen under Statsägda företag m. m. beror till större delen på all anslaget för investeringar inom
affärsverket FFY under budgetåret 1984/85 var onormalt lågt samt att
amorteringarna på skuldebrev till Svenska Varv AB ökat i enlighet med
uppgjord amorteringsplan.
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Utdrag
PROTOKOLL
vid rcgeringssammantriidc
1984-12-20

INDUSTRIDEPARTEMENTET

föredragande: statsrådet Pctcrson såvitt avser frilgorna under littcra A- D
samt littcra F: statsriidct Dahl stivitt avser frågorna under littera E och H:
statsr[1dct R. Carlsson såvitt avser frägorna under littera G

Anmälan till statsbudgeten för budgetåret 1985/86 såvitt avser industridepartementets verksamhetsområde

To(fic huvudtiteln
A. INDUSTRIDEPARTEMENTET M. M.
A ) . Industridepartementet
1983/84 lJ tgift
1984/85 Anslag

36013000
36948000

1985/86 Förslag

36645 000

1984/85

Beräknad ändring
1985/86
174

Personal

-3

Anslag
Fi\rvaltningskostnadcr
<därav lönekostnader/

36948000

-303

130692000)

<+887/

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget för nästa
budgetår till 36645000 kr. Jag har därvid räknat med en besparing motsvarande myndigheternas huvudförslag.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Industridepartementet för budgetåret 1985/86 anvisa ett förslagsanslag av 36 645 000 kr.
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A 2. lndustrirad/industriattachc
1983/84 Utgift

674 734

1984/85 Anslag

693 000

1985/86 Förslag

717000

Frfin anslaget bestrid~ kostnaderna för en tjänst som industriritd/industriattache vid Sveriges delegation hos OECD i Paris.
Industririldet/industriattachen har till huvudsaklig uppgift att följa arbetet inom OECD i industri- och energipnlitiska frågor samt att vara industridepartementets kontaktman gentemot OECD:s sekretariat.
För budgetåret 1985/86 förordar jag att anslaget förs upp med 717 000 kr.
Jag hemställer att regeringen föreslCtr riksdagen
att till lndustrirädlind11stri1111aclu; för budgetåret 1985/86 anvisa ett
förslagsanslag av 717 000 kr.

A 3. Kommitteer m.m.
1983/84 Utgift

24930655

1984/85 Anslag

21260000
15 800000

1985/86 Förslag

Reservation

8 777839

Frän anslaget bestrids kostnaderna för följande verksamheter:
- vissa råd och delegationer m.m.
- den egentliga kommitteverksamheten
- särskilda utredningar. dvs. sådana utredningar i departementets verksamhet som medför behov att anlita konsulter, revisionsbyräer eller
annan expertis.
Tidigare har kostnaderna för expertgruppen (I 1979: El för forskning om
regional utveckling (ERU) redovisats under detta anslag. Jag avser att
återkomma till kostnaderna för ERU:s verksamhet i den proposition med
förslag om regional utveckling och utjämning som aviseras i det följande (s.
60).
Efter samräd med statsräden Dahl och R. Carlsson beräknar jag medelsbehovet för den utredningsverksamhet m.m. som bekostas från detta anslag under nästa budgetår till 15.8 milj. kr.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Kommit teer m. m. för budgetåret 1985/86 anvisa ett reservationsanslag av 15800000 kr.
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A J. Extra utgifter
I9~n/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

I 014 3h6

Reservation

18 552

hOOOOO
600 000

Anslaget bör för niista budgctiir foras upp med 600000 kr.
Jag hemställer att regeringen föreslftr riksdagen

att till Extra utg(fia för budgctftrct 1985/86 anvisa ett rcservationsanslag av 600000 kr.
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I det följande presenteras först den nya industripolitik som ligger till
grund för regeringens iitgärdcr sedan tillträdet hö<,tcn 1982. Därefter lämnas en redogörelse för utvecklingen under senare år inom svensk industri
samt uto.;ikterna för år 198~. Slutligen redogörs översiktligt för vissa
branschfr[1g<)r och för vissa internationella fr{igor.

Den nya industripolitiken
I ärets budgetproposition fullföljs den omliiggning av industripolitiken
som regeringen aviserade i regeringsförklaringen vid sitt tilltriide hösten
!982.
Utgångspunkten för regeringens politik har varit behovet av att stärka
industrisektorn. Orsaken till de obalanser som kännetecknat Sveriges ekonomi - underskott i utlandsbctalningarna. underskott i statens budget och
underutnyttjande av produktionsresurserna. friimst arbetskraften - är att
industrisektorn blivit för liten. Trots den positiva utveckling som skett
under de två senaste åren gäller detta förhållande fortfarande. Efter många
iirs nedgång i reallönerna hämmas möjligheterna att öka den privata konsumtionen av att industrisektorn inte förmiir producera tillräckligt mycket
för att upprätthålla extern balans.

Första steget: Ny grund får 1il/1·iixt
Det första steget i den nya industripolitiken syftade till att åstadkomma
de grundläggande förutsättningarna för industriell expansion. Devalv.::ringen i oktober 1982 gav industrin ett förm[111ligt kostnadsläge i syfte att
möjliggöra en ökning av exporten och förstärkt konkurrenskraft för den
importkonkurrerande industrin (se figur 2: s. 22). Med de omfattande
investeringsprogrammen inom energisektorn. p[1 kommunikationsomd1det
llCh i den s. k. ROT-sektorn (reparation-ombyggnad-tillhyggnad) stimulerades samtidigt import snål inhemsk efterfrägan på områden som är viktiga för industriell expansion. Genomgripande insatser i krisdrabbade branscher och företag - främst statliga - lade grunden för ocksä dessa branscher och företag att dra fördel av den forbiittrade konkurrenskraften.
(irul'i11d11strins prospekteringsbas breddades genom ett 300-miljoners-program för prospektering och nyöppnande av gruvor. Tckoim/11strin stärktes
genom ett treårsprogram som sammantaget innebär insatser för ca 500
milj. kr. för effektivitetshöjande åtgärder och förstiirkt marknadsföring i
stället för defensiva subventioner. För 1·t11Tsi11d11stri11 beslutades om en
finansiell rekonstruktion av Svenska Varv AB samtidigt som Zenit Shipping avskiljdes från koncernen. Slutligen har en omstrukturering av spccialståli11d11stri11s rostfria sektor möjliggjorts genom statliga eftergifter av
redan beviljade lån samtidigt som ägarna och andra intressenter gjort
betydande finansiella insatser.
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Syftet med dessa åtgärder har varit att ge industripolitiken en offensiv
roll. att bryta nedgången i industriproduktionen och den snabba ökningen
av det s. k. krisstödet till industrin samt att längsiktigt dra ned subventionerna till industrin.
Resultatet av denna omläggning av politiken visar att svensk industri vid
ett balanserat kostnadsläge har en betydande vitalitet och växtkraft inom
säväl avgörande framtidsområden som basindustrierna. Som framgår av
den följande redogörelsen för utvecklingen i industrin har exporten. produktionen, lönsamheten, investeringarna och sysselsättningen i industrin
ökat med internationellt sett höga tal. Svensk industri har återhämtat sig
efter en tid av betydligt sämre utveckling än industrin i våra konkurrentländer.
Minskningen av krisstödet är betydande och framgår av figur I. (s. 15).
Industripolitiken har nu återfått sin rätta roll att främst vara inriktad på
stöd till tillväxt. förnyelse och industriell omvandling. Subventionerna till
krisföretag fortsätter att minska. Vidare minskade det totala stödet till
exportfinansiering mellan hudgett1ren 1982/83 och 1983/84 med ca 25 <'?(.
Programmet för strukturanpassning inom den manuella glasindustrin har
kunnat avslutas.
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figur I. Industristöd 1975176-1984/85 fördelat på stöd för omställning/neddragning
resp. tillväxt/förnyelsr
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Anm. I prognosen för budgetåret 1984/8'i ingår endast redan beslutade kostnader
och kostnader som är konsekvenser av tidigare beslut.
Källa: Industridepartementet.

I årets budgetförslag följs industripolitikens första steg upp med en
mycket stram ekonomisk politik och en fast avsikt från regeringens sida att
bevara industrins konkurrenskraft genom en målmedveten kamp mot inflationen. Omprioriteringen av de industripolitiska anslagen fullföljs med
insatser främst inriktade på förnyelse och tillväxt samtidigt som det samlade anslagsbehovet under industridepartementets område kunnat sänkas.
På samma sätt som en defensiv industripolitik kan bli en följd av och
förstärka effekterna av en felaktig ekonomisk politik kan industripolitiken
nu tack vare en väl avvägd ekonomisk politik lämna bidrag till att sänka
statens budgetunderskott.
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Andra ster:l'I: Fiirnyclse

Det andra steget i regeringens industripolitik syftade till att med en serie
samordnade åtg~irder friimja insatser i industrin fiir tillväxt och förnyelse i
synnerhet bland småföretagen. Vären 1984 presenterade regeringen propositionen om industriell tillviixt och förnyelse (prop. 1983/84: 135) med samlade iitg;irder under en trei"irsperiod för 4.3 miljarder kronor. Anslagen
utgjorde ambitionshöjningar inom områdena teknisk forskning och utveckling. industriell ut veckling. industriell omvandling och småföretagsutveckling med sammanlagt I. I miljarder kronor under programperioden. Arets
lrndgetförslag priiglas till sin inriktning och vad gäller anslagen till bl. a.
statens industriverk. styrelsen för teknisk utveckling och Industrifonden
av riksdagens beslut med anledning av den s. k. förnyelsepropositionen.
I propositionen klargjordes att industripolitikens uppgifter främst är att
inom ramen för marknadsekonomin motverka trögheter i systemet. undanröja hinder för och främja tillväxt och förnyelse samt att motverka brister i
marknadsekonomin t. ex. vad gäller ny bildandet av företag och satsningar
pil forskning och utveckling. Syftet är att stimulera och underHitta kreativitet. nyskapande och nystartande av företag. Industripolitiken kompletterar
den ekonomiska politiken genom att stödja insatser som görs i företagen
m:h bidrar diirigenom till att under fördelningspolitiskt acceptabla former
främja industrisysselsättningen. Följande riktlinjer angavs för industripolitiken (prop. 1983/84:135 s. 31-54).
- Qffensirn insatser inom industripolitiken ges ökat utrymme.
- Utvecklingsmöjligheterna i rå1"<1rubrc1n.1Thenw tas till vara.
- Den 1~f.li'11tli1-:a 1·erksamhctcn utnyttjas bättre som en dri1-krafi för industriell utveckling.
- Insatserna för att friimja verksamheten i små och medelstora fiireta1-:
ökas.
- Öppenheten och sam1·crkan mellan samhället. fi'irctagcn och de anstiillda vidareutvecklas.
- Industripolitiken och regionalpolitiken samordna.i· hiittre.
- Administrntiva hinder och hyråkratiskt krängel för företagen undanröjs

och motverkas.
- Det nordiska ind11stripolitisk11 .rnmarhcter stärks genom en inriktning på
praktiska resultat.
Riksdagens beslut innehar att industriverkets insatser för småföretagsutveckling förstärks med 135 milj. kr. på tre år och att styrelsen för teknisk
utveckling i ökande utsträckning inriktar sin verksamhet mot små företag.
Industrifonden får en kapitalpåfyllnad med 600 milj. kr. pa tre år sedan
hl. a. en ut värdering i det näringspolitiska rildet påvisat brett stöd för
fondens verksamhet inom industrin och löntagarorganisationerna.
Till åtgärderna inom det andra steget i den nya industripolitiken hör
också insatserna för att samordna och bredda samhällets insatser för ett
offensivt utnyttjande av havsresurserna. Tcle-X är ett annat exempel på ett
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projekt som ger svensk industri en betydelsefull vitalisering mom ett
expansivt teknikområde - rymdens utnyttjande. Med det natitinclla mikroelektronikprogrammet beslöt staten om omfattande insatser för att tillsammans med industrin vidareutveckla Sveriges halvledarindustri särskilt
inom omri'1det kundanpassade kretsar och diirigenom sWrka svensk industris förmåga att konstruera och tillverka mikroelektronikkomponenter.
Till de siirskilda offensiva industripolitiska insatserna hör ocks;'t den aktiva
uppföljningen av de industri- och regionalpolitiska effekterna av JASprojektet samt åtgärder för att förbältra de kooperativa företagens möjligheter till kapitalförsörjning och utveckling.
Resultaten av åtgärderna inom ramt.:n för det andra steget av den nya
industripolitiken börjar nu framträda. Nyföretagandet växer snabbare än
tidigare. Samtidigt har ett stort antal uppfinnarföreningar bildats och ett
flertal teknikcentra kommit i gång. Insatserna inom de centrala industripolitiska organen SIND. STU och Industrifonden inriktas på förnyelse och
tillväxt. Industrifonden har nu fattat beslut om lån eller bidrag till mer än
90 projekt och fondens sammanlagda finansiella iitagande uppgår till närmare I miljard kronor. Svenska företag konkurrerar framgångsrikt om
internationella order inom rymdområdet och rymdverksamheten i Kiruna
har vidareutvecklats i snabb takt. Andelen av bruttonationalprodukten
som avsätts till forskning och utveckling uppgår nu till ca 2.5 C,:·(., vilket är
en internationellt mycket hög siffra.
I årets budgetförslag görs uppföljningar och fördjupningar på dessa
områden. Teknikupphandlingen ges ökat utrymme i budgeten för styrelsen
för teknisk utveckling. Insatserna i industridepartementets arbetsgrupp för
främjande av underleverantörernas ställning intensifieras. Regeringen har
nyligen fattat ~eslut om särskilda medel till teknikspridning i samarbete
mellan smMöretag och högskola främst i Jämtlands och Blekinge län. Med
jämförelsevis begränsade statliga insatser frigörs omfattande mänskliga
och materiella resurser lokalt och regionalt. som kommer de små företagen
till del. Inom styrelsen for teknisk utveckling kommer med de medel som
nu föreslas nya insatsområden att kunna inledas inom delprogrammet
Industriellt och samhällsinriktat tekniskt utvecklingsarbete, nämligen Tekniska fiberkompositer samt Lim- och fogningsmetoder. Samtidigt avslutas
insatsområdena Sjukvårdsmiljö. Grundläggningstcknik samt Stålframställning ur fosforrika malmer. Den tekniska attacheverksamheten breddas.
I enlighet med riksdagens beslut har arbetet börjat med att bygga vidare
på mikroelektronikprogrammet och skapa ett sammanhållet nationellt informationsteknologiprogram. Programmet syftar till att förbättra förutsättningarna för informationsteknologins utveckling i vårt land. Underlaget
visar att drygt 100000 personer nu sysselsätts i denna industri. Det remissbehandlas f. n.
2 RiksdaRen 198411:15. I rnml. Nr 100. Bila1,1a 14
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Tredje sti'get: Krcatil' industriell mi(iii

Den nya industripolitikens tredje steg syftar till att skapa en stabil och
gynnsam miljö for industriell tillviixt och förnyelse. kreativitet. nya initiativ och nyföretagande. Det tredje steget bygger på att de två första stegen
- bevarandet av industrins konkurrenskraft och insatserna för industriell
tillviixt och förnyelse - fullföljs med kraft. Avsikten är att förbättra
industrins utvecklingsbetingelser så att de förutsättningar. som skapas av
de första och andra stegen, kan utnyttjas till fullo av företagen.
Insatser har redan inletts på detta område. Inom regeringskansliet har en
arbetsgrupp tillsatts med syfte att gf1 igenom den statliga normgivningen
gentemot näringslivet. Den s. k. normgruppen skall motverka regler som är
onödigt kostnadsdrivande, försvårar strukturförändringar eller får konkurrensbegränsande effekter. Gruppen skall medverka till avreglering och
motverka byråkratisering och krångel. Avsikten är att skapa regler som
fyller samhällets målsättningar och samtidigt ger företagen goda produktionsvillkor. Gruppen arbetar i nära samverkan med näringslivets och
löntagarnas organisationer. Gruppen är sammansatt av företrädare för
statsrådsberedningen, industridepartementet. finansdepartementet. jordbruksdepartementet, bostadsdepartementet och arbetsmarknadsdepartementet.
Normgruppen har valt inriktningen att i första hand ta upp frågor som
väcks av företagens organisationer eller som faller inom industridepartementets verksamhetsområde. Gruppen har bl. a. avlämnat förslag till förenklad radiostörningskontroll och förenklad ädelmetallkontroll. Gruppen
har också initierat utredningsarbetet för att förenkla reglerna kring teknisk
sprit och reglerna i semcsterlagen. Ett större projekt har inletts i samarbete
med arbetarskyddsstyrelsen i syfte att skapa bättre grunder för myndigheters beräkningar av kostnader för företagen av föreskrifter som myndigheter utfärdar. Ett annat projekt avser en översyn av lagstiftningen om volym
och vikt. Ett antal andra områden studeras också, bl. a. undanröjande av
tekniska handelshinder.
Erfarenheterna av normgruppens arbete visar att den valda uppläggningen av arbetet är riktig. Avreglering eller förenklingar i normgivningen
åstadkoms bäst i ett konkret arbete med väl definierade problem och i
samverkan med berörda myndigheter. branscher och löntagare.
Det är nu lämpligt att bredda detta arbete och förstärka normgruppens
resurser. I förebyggande syfte bör planer, som befinner sig på ett förberedande stadium men kan komma att få betydelse för den offentliga regleringen av näringslivets villkor. bedömas i samråd med företrädare för
förenklingsintresset. Inom industridepartementet har härvidlag utvecklats
sakkunskap som bör kopplas in eller konsulteras på ett så tidigt stadium
som möjligt. Vidare bör arbetet på att skapa enkla regler för näringslivet
fördjupas genom en målmedveten system- och attitydpåverkan inom statliga myndigheter. Grunden för landets välfärd utgörs av en rationell indu-
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striproduktion. Regler som onödigtvis hämmar denna verksamhet kan få
avseviirda negativa samhiillsekonomiska verkningar.
Ockst1 vad gäller komplexiteten i samhällets stödgivning har ätgärder
inletts för att åstadkomma förenklingar. Samhällets samlade stöd till en
ömkvärd utveckling inom niiringslivct från industri-, regional-, arbetsmarknads- eller miljöpolitiska utgringspunkter iir uppdelat pii ett mycket
stort antal stödformer. En förberedande utvärdering av möjligheterna att
begränsa antalet stödformer pågiir.
Undanröjande! av onödiga regler och krångel syftar till att underlätta
seriöst företagande. I linje härmed är det för näringslivets utveckling
angelägc.:t att mot verka osund konkurrens från företag, som undandrar sig
skyldigheterna mot samhället. Regeringens åtgärder för att bekämpa den
ekonomiska brottsligheten syftar till att stävja en osund utveckling i näringslivet och skall ses i samband med regeringens åtgärder i övrigt för att
underlätta seriöst företagande.
En betydelsefull hämmande faktor för industrins utveckling under de
senaste åren har varit den tilltagande bristen på tt:knikcr och yrkesutbildad
arbetskraft. Inom industridepartementet har genomförts en mindre studie
av behovet av civilingenjörer och ingenjörer för främst data- och elektronikindustrin. Chefen för utbildningsdepartementet har tidigare denna dag
(bil. 10, avsnitt D. Högskola och forskning) lämnat förslag till åtgärder för
att förbättra situationen. Ett mer omfattande utredningsuppdrag har lagts
på lngenjörsvetenskapsakademien för att ytterligare fördjupa insikterna
om kunskapsbehovet inom svensk industri. Detta är exempel på långsiktiga åtgärder inom andra politikområden som har betydelse för industrins
förmåga att expandera. Det är en viktig uppgift i industripolitiken att vid
behov främja åtgärder inom skilda samhällssektorer i syfte att förbättra
industrins betingelser och skapa ett stabilt niiringsklimat.
Samhällsklimatet i vid mening har betydelse för industrins och handelns
utveckling. Exempel härpå är inställningen till ny teknik. På samma sätt
som samhiillets utveckling är beroende av en positiv utveckling inom
näringslivet är detta i hehov av förståelse från samhällets sida för produktionens villkor. Därför är ett fortsatt fördjupat samarbete och öppet m_eningsutbyte mellan företrädare för näringslivet. samhället och löntagarna
av betydelse för näringslivets utveckling. I detta syfte deltar företrädare
för såväl företag och fackliga organisationer som berörda myndigheter i till
industridepartementet knutna samrådsorgan som det niiringspolitiska rådet. industriella och tekniska rådet och småföretagsdelegationen. Nyligen
har ett liikemedelsindustriråd och ett råd för handel och distribution bildats.
Inom industridepartementet förbereds vidare åtgärder för att i samverkan med företagen och de fackliga organisationerna ytterligare förbättra
industrins förmåga att tillvarata de produktionsbetingelser som uppnåtts.
Ett sådant område är insatser för att förbättra kvaliteten i produktionspro-
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cesser och produkter. Pris. design. marknadsföring och service är betydelsefulla försäljningsargument. Under senare ilr har erfarenheter från Japan
m:h USA strukit under den gamla svenska erfarenheten att också kvalitet
är av stor betydelse i försäljningen. Det föreligger ett behov av höjd
medvetenhet om detta inom industrin lKh åtgilrder förbereds nu för att
främja arbetet i företagen för ett höjt kvalitetsmedvetande.
Också ägarförhållandena i näringslivet är av betydelse för en kreativ
industriell miljö. Den svenska blandekonomin. med ett dominerande privat
iigande och begränsat statligt och kooperativt ägande. har sin utgångspunkt i marknadshushällningens principer. Atgärder har vidtagits för att
effektisera det statliga ägandet och möjliggöra forbiittrad riskkapitalförsö1jning för kooperativa företag.
Därutöver bör man uppmärksamma risker i det privata näringslivet för
minskad flexibilitet och bristande anpassningsförmåga till nya förhällanden
i omvärlden till följd av ett allt mer institutionaliserat och organiserat
iigande. Vidare har det korsvisa ägandet - dvs. att storföretagen blir
ömsesidiga ägare av varandra - ökat under senare är.
Jag avser dä1for att senare föreslå regeringen att tillkalla en parlamentariskt sammansatt kommittc med uppgift att utreda ägar- och inllytandefrägor i näringslivet.
Grunden.för tf)'Rghet orh vi.i{färd

Insatser inom ramen för det första steget i regeringens industripolitik är
av avgörande betydelse för möjligheterna att fullfölja de övriga stegen.
Därför har bevarandet av vårt nuvarande kostnadsläge och en förbättring
av konkurrenskraften högsta prioritet. Detta gäller inte minst när konjunkturen i vär omvärld försvagas även om farhågorna för en kraftig konjunkturdämpning möjligen kommer att visa sig överdrivna. Under de senaste
åren har värdefulla erfarenheter vunnits i frfiga om strukturätgärder utan
stora nya finansiella insatser av staten. Regeringen har krävt dominerande
insatser frän berörda privata intressen. för att staten skall medverka i
finansiella rekonstruktioner som alternativ till konkurs i krisföretag. Dessa
erfarenheter bör kunna tas till vara också i en konjunktursvacka. Behovet
av en fortgående strukturell förändring inom industrin kommer att kvarstå
och i syfte att skapa en beredskap för en sådan situation arbetar en
arbetsgrupp inom industridepartementet med att formulera riktlinjer för
industripolitikens inriktning i en lågkonjunktur. De principer som angivits i
propositionen om industriell tillväxt och förnyelse utgör utgångspunkten
för gruppens arbete.
Oavsett konjunkturläge måste insatserna inom ramen för de andra och
tredje stegen i industripolitiken fullföljas. I längden är det bara aktiva
insatser för tillväxt och förnyelse och en stabil och gynnsam miljö för
näringslivet, som kan återskapa en tillräcklig industrisektor för att den
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svenska ekonomin skall kunna nä balans och utgöra en stabil grund för
medborgarnas välfärd och trygghet.

Svensk

industriutvecklin~

År 1984 har präglats av en fortsatt och kraftig konjunkturuppgång.
Devalveringen hösten 1982 förbättrade kraftigt företagens möjligheter att
utnyttja uppgången. Förutsättningarna för den svenska ekonomin förbiittrad1.:s ytterligar1.: av att USA ungefär samtidigt lade om sin finans- och
penningpolitik. Den inhemska efterfri'igan i USA ökade och resulterade i
en ökad amerikansk import. Samtidigt med att räntan sänktes kunde inllationstakten bringas ned i USA liksom i flertalet andra OECD-länder vilket
också stimulerade tillväxten.
Tillväxten inom OECD-området tog dock inte fart förrän vid slutet av år
1983. BNP-tillväxten stannade på 2,6lJ-C för helåret 1983. Den fortsatta
positiva utvecklingen i USA tillsammans med en mindre stram finanspolitik i vissa övriga OECD-liinder resulterade i en snabbare ökning av OECDområdets BNP under år 1984, som därigenom kom att bli ett högkonjunkturår med en tillväxt på 4,8 %. Uppgången var emellertid i hög grad
koncentrerad till Nordamerika och Japan. I den europeiska delen av
OECD steg BNP med 2.3% år 1984. För år 1985 förväntas tillväxttakten
inom hela OECD-området avta något till 3. I%. I Västeuropa förväntas
dock BNP-ökningen bli ungefär densamma som år 1984.
Under år 1984 ökade världshandeln med 8 % . Denna tillväxttakt väntas
emellertid sjunka till 5 ,5 l/f., under år 1985. Den internationellt beroende
svenska industrin har således fött god draghjälp av den utländska konjunkturen under 1984. Trots att devalveringarna 1981 och 1982 på tillsammans
26 % avsevärt stärkt industrins internationella konkurrenskraft. förlorades
dock exportmarknadsandelar år 1984 (figur 2; s. 22). De relativa exportpriserna - som sjönk med ca 10% från augusti 1981 till slutet av år 1983 steg åter under år 1984, vilket kan vara en förklaring till att marknadsandelarna minskat.
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Figur 2. Marknadsandelar och relativa priser för Sveriges export a\· bearhetade varor
till OECD-länderna 1974-1985
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Anm: Figuren är haserad på säsongrensade helårsdata för ett antal varugrupper som
tillsammans motsvarar ca 75 % av exportvärdet. Marknadsandelen har beräknats
som andel av OECD-ländernas import.
Källor: OECD och konjunkturinstitutet.

Kostnadslägct ligger nu i nivå med situationen i böi:ian av 1970-talet.
Detta innebär att svensk industris relativa arbetskraftskostnader per producerad enhet nu ligger väsentligt lägre än t. ex. åren 1975-1979 (figur 3: s.
23).
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Fi~ur

3. Svensk industris relativa arbetskraftskostnader per producerad enhet
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Källor: Sveriges riksbank och OECD.

Industriproduktionen

Den gynnsamma internationella utvecklingen och det förmånliga konkurrensläget resulterade i en ökning av industriproduktionen under åren
1983 och 1984. Ökningen under dessa två år bröt en nära decennielång
tillbakagång för svensk industri. Efter en nedgång i industriproduktionen
från år 1974 till år 1982 steg således produktionen år 1983 med ca 6 % för att
ytterligare öka med nära 7% under år 1984. Produktionsnivån kommer
därmed åter upp till 1974 års nivå. Även industrisysselsättningen ökade
under år 1984.
I jämförelse med andra industriländer har den svenska industriproduktionen utvecklats svagt under perioden efter år 1974. Om svensk industriproduktion hade utvecklats på samma sätt som OECD-genomsnittet skulle
den i dag ha varit 22 % större (se tabells. 24). En produktionsvolym som allt annat oförändrat - inneburit ett väsentligt mindre budgetunderskott
och en positiv bytesbalans.
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Ta hell. Industriproduktionen i Sveri~e och \'issa andra länder 1975-1984
Index 11975
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Anm: Första halvåret 1984 jämfört med första halvår<!! 1983.
Ktil/u: OECD, lndicators of lndustrial Activity samt statistiska centralbyrfln.

Utsikterna för den närmaste framtiden är förhållandevis goda. Produktionen beräknas fortsätta att öka under år 1985 med ca 2.5 %., vilket är
något högre än genomsnittet för OECD. Prognoserna för v;lra nordiska
grannländer Danmark och Finland visar emellertid att dessa länder förväntas få en ännu positivare utveckling. Enligt konjunkturinstitutets prognoser ökar produktionen av bearbetade varor snabbare än produktionen av
råvaror. Den senare begränsas bl. a. av att företagen i många fall nu nått
kapacitetstaket.

Exporten
Svensk industri är starkt orienterad mot utlandet. Exporten utgör inemot hälften av produktionen. och sysselsättningen i tillverkande svenska
företag i andra länder är ca 285 000 personer. Den svenska exporten är
således av största betydelse för såväl produktionsutvecklingen i stort som
för vår möjlighet att betala räntor, import m. m. till utlandet. Exporten och
de privata investeringarna är också de dominerande tillväxtfaktorerna i
ekonomin när de offentliga utgifterna och privatkonsumtionen hålls tillbaka för att en långsiktig balans i ekonomin skall kunna uppnås.
Under år 1983 ökade Sveriges export av andra varor än bearbetade
industriprodukter dvs. i huvudsak råvaror. med hela 22 %. Exporten fortsatte under år 1984 att växa från denna höga nivå. Tillväxttakten i exportvolymen av råvaror beräknas under år 1984 ha uppgått till ca 2.5 o/r.
Skogsprodukter beräknas ha ökat med ca 15 % . järnmalm med 25 % och
massa med 7 %. medan trävaror beräknas ha minskat med 2 % och jordbruk5produkter med 5.7% under år 1984.
Under år 1984 ökar exporten av bearbetade varor med ungefär 11.5%,
jämfört med en ökning på 8%· under år 1983. En betydande del av export-
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ökningen beror p~1 en kraftigt ökad export av personbilar. lastbilar och
vissa invcsteringsvarur. Exporten av kapitalvaror har fortsatt att öka. En
omsvängning från statshandclsHinder och u-Hinder till industriländer har
skett bl. a. till följd av vissa länders bristande

betalningsförm~iga

och

svårigheter att utverka krediter.
Exporten av råvaror ( exkl. petroleumprodukter) väntas öka viisentligt
långsammare under år 1985 med en tillväxt på ca 2 %. Även exportökningen av bearbetade varor avtar. Marknadstillväxtcn inom OECD beräknas
uppgå till 7 C/c. under år 1985. Konjunkturinstitutet räknar med en marknadsandelsfi)rlust for svenska företag inom OECD-området på ca 1%..
Denna förlust kompenseras med en smärre andclsvinst på marknader
utanför OECD. Sammantaget skulle därmed marknadsandclsförlusterna
stanna vid 0.5~/f och exporten av bearbetade varor öka med knappt 6%·.

Industrins liin.rnmhet
Industrins lönsamhet har frän en låg nivå ökat kraftigt under år 1984. I
figur 4 visas den långsiktiga utvecklingen av industrins lönsamhet fram
t. o. m. år 1983.
Figur 4. Lönsamhet och soliditet 1970-1983
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Källa: Statistiska centralbyrån.

Lönsamhctsnivån fortsatte att förbättras under år 1984. En prognos
baserad på de stora företagens halvårsbokslut visar att räntabiliteten på
eget kapital för helåret kommer att överstiga 30%, dvs. högre än år 1974.
Under år 1984 är det framför allt de råvaruproducerande företagen som
uppvisat en fortsatt kraftig lönsamhetsförbättring, medan verkstadsindustrin visat en något vikande lönsamhet.
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figur 5. A\'kastning pa finansiellt resp. arbetande kapital for tillverkningsindustrin
1970-1983
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Sedan år 1975 har avkastningen på arbetande kapital legat lägre än
avkastningen på finansiellt kapital (figur 5). År 1983 gav produktionskapitalet för första gången sedan år 1975 en högre avkastningen än finansiella
placeringar. Lönsamheten på arbetande kapital fortsatte att öka under år
1984.

Kapacit ctsu t nyt(ia 11de t
Som en följd av produktionsuppgången har industrins kapacitetsutnyttjande fortsatt att öka under år 1984. För tredje kvartalet 1984 uppgav 50 %
av företagen att de arbetade med fullt kapacitetsutnyttjande, vilket är en
kraftig ökning från motsvarande period året innan. då motsvarande kapacitetstal var 34 o/c... Under år 1984 har sågverken, pappers- och massaindustrin samt järn- och stålverken legat nära fullt kapacitetsutnyttjande. Som
grupp har de råvaruproducerande företagen arbetat med ett högn: kapacitetsutnyttjande än de företag som tillverkar bearbetade varor. Även under
år 1985 förväntas kapacitetsutnyttjandet bli fortsatt högt. och för flera
råvaruproducerande företag kommer produktionen att begränsas av tillgänglig kapacitet.
I nves tcrings 11 tveck/ingen

lndustriinvesteringarna har ökat med ca 20 % under år 1984. En orsak är
att många företag närmat sig kapacitetstaket och därför fått behov av att
öka produktionskapaciteten. lnvesteringsuppgången förklaras också av att
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lönsamhet och tillgång p[1 likvida medel iir god. Trots uppg~mgen är investeringarnas andel av förädlingsvärdet lägre än under högkonjunkturfaet
1974 (figur 61.
Figur 6. Industrins investeringskvot
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Källor: Statens industriverk och statistiska centralbyrån.

För år 1985 förväntas industriinvesteringarna fortsätta att öka - enligt
konjunkturinstitutet med ca 18 %. Enligt statistiska centralbyråns augustienkät ligger ökningarna främst inom massa-. pappers-. pappersvaru- och
transportmedelsindustrierna. Med undantag för transportmedelstillverkarna inom den bcarbetande industrin är det således de råvaruproducerande företagen som förväntas öka investeringarna mest under år 1985.
Den ökande användningen av finansieringsformen leasing vid maskininköp
i syfte att inte binda kapital och det faktum att företag idag ofta hyr lokaler
i stället för att investera i egna lokaler och anläggningar påverkar investeringssiffrorna för industrin. då denna typ av investeringar statistiskt bokförs på andra sektorer i samhället. Om denna typ av investeringar medräknas i industrins investeringssumma höjs investeringskvoten (se figur 6).

Branschfrågor

Den internationella utvecklingen på stå/området har under år 1984 kännetecknats av en viss återhämtning. Fortfarande är dock överkapaciteten
betydande. En successiv förbättring av den svenska stålindustrins avsättningssituation har präglat ut vecklingen sedan årsskiftet 1982-1983. Förbättringen. som len till ett höjt kapacitetsutnyttjande inom stålindustrin.
sammanhänger med dels ökad inhemsk efterfrågan från främst verkstadsindustrin. dels ökad export. Råstålsproduktionen ökade mellan åren 1982
och 1983 med 8 %. Ökningstakten under år 1984 kan preliminärt uppskattas
till att ha varit ungefär lika stor.
Problemen inom den del av specialstålindustrin som är inriktad på rostfritt stål har behandlats av specialstålkommissionen. som framlade sin
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slutrapport i juni 1983. Kommissionen ansåg att det krävdes omfattande
och snabba strukturt1tgärder för att effektivisera den svenska industrin för
rostfritt stäl om branschens överlevnad skall kunna siikras. I januari 1984
triiffades en uppgörelse mellan ägarna till berörda företag som innebar att
verksamheten med rostfritt stål omstrukturerades frän fyra till två företagsgrupperingar. Avesta AB ( A vcsta) och Sand vik AB (Sandvikl. Till
Avesta koncentreras produktionen av varmvalsad plåt och kallvalsade
band. Inom området rostfritt stål har Sandvik tillverkning av huvudsakligen sömlösa rör och triid. Två gemensamma bolag har bildats. ett bolag för
svetsade rör. som ägs till 75% av Avesta och 25% av Sandvik. samt ett
bolag för metallurgi och varmvalsning i Fagersta. som ägs till 50% av
vardera Avesta och Sand vik.
För att möjliggöra den nödvändiga omstruktureringen och effektiviseringen har stnten medverkat genom vissa låneeftergifter och ändringar i
s. k. villkorslån. Ägarna har å sin sida gjort åtaganden i samband med
omstruktureringen som är större än de sammanlagda statliga låneeftergifterna.
Förslag rörande statligt deltagande i denna omstrukturering av specialstålindustrin förelades och godkändes av riksdagen vären 1984 (prop. 1983/
84: 130, NU 35. rskr 320). Förslagen omfattade även särskilda utvecklingsinsatser för att åstadkomma en industriell förnyelse på de orter i Bergslagen som berörts eller kommer att beröras av strukturomvandlingen inom
gruv- och stålindustrin. För särskilda utvecklingsinsatser i Bergslagen har
25 milj. kr. anvisats. Bland andra åtgärder kan nämnas att regeringen vid
fördelningen av medel till läns;tyrelserna för olika regionalpolitiska insatser har tagit särskild hänsyn till situationen i Bergslagen och kraftigt ökat
dessa insatser fr. o. m. budgetåret 1983/84.
I samhand med den tidigare nämnda omstruktureringen inom specialstålindustrin har berörda företag åtagit sig att skjuta till 100 milj. kr. till ett
särskilt bolag - Bruksinvest AB. Detta bolag skall medverka till att nya
verksamheter skapas på berörda bruksorter. Vidare har staten medverkat i
en finansiell rekonstruktion och strukturell omvandling av AB BoforsKilsta, som är ett helägt dotterbolag till AB Bofors. Härvid har AB Bofors
åtagit sig att satsa 25 milj. kr. i en särskild stiftelse med uppgift att stödja
bl. a. tillkomsten av nya företag inom Karlskoga, Degerfors och Storfors
kommuner.
Den gynnsamma utvecklingen av skogsindustrins avsättningssituation
under år 1983 har fortsatt under år 1984. Under senare delen av året har
dock en avm<lttning kunnat märkas. Likaså har vissa tecken på en försvagning av konjunkturen inom massa- och pappersområdet kunnat observeras. Totalt har branschens kapacitetsutnyttjande kunnat ökas med gynnsamma effekter på bl. a. företagens lönsamhet. Devalveringarna 1981 och
hösten 1982 har haft stor betydelse för den positiva ut vecklingen i bran-
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schcn. För massa- och pappersindustrins del har dollarkursens utveckling
ocksii påtagligt medverkat till den kraftiga resultatförbättringen. Sammantaget har den svenska skogsindustrin nu äterfått en god konkurrenskraft.
Riksdagen beslutade under är 1983 på regeringens förslag om åtgärder i
syfte att underlätta skogsindustrins virkesförsörjning. Bl. a. mot hakgrund
av dessa åtgärder och kraftiga virkesprishöjningar har de totala avverkningarna ökat.
Regeringen har under år 1984 vidtagit ett flertal åtgärder i syfte att
dämpa pris- och kostnadsutvecklingen. Häribland märks en särskild likviditetsindragning från skogsindustrin. Depositioner motsvarande 3 )'r av
exportvärdet av pappersmassa. papper och papp som förs ut ur Sverige
under tiden den I juli 1984-den 30 juni 1985 skall betalas in på konto i
riksbanken. Motsvarande avsiittningar görs på exportvärdet av t1ertalet
övriga skogsprodukter under perioden I juli-31 december 1984.
Trots ett t1ertal åtgärder i syfte att dämpa pris- och knstnadsutvecklingen har skogsindustrins virkespriser fortsatt att öka i en oroväckande takt
samtidigt som träkonjunkturen försvagats. Regeringen följer med uppmärksamhet den fortsatta utvecklingen.
Skogsindustrin är sedan länge en av våra viktigaste exportnäringar.
Branschen har stor betydelse såväl för landets ekonomi och handelsbalans
som för sysselsättningen. inte minst i glesbygder. Det är därför angeläget
för statsmakterna att kunna förutse och bedöma skogsindustrins framtida
villkor för att på lämpliga sätt bidra till att ge branschen goda utvecklingsmöjligheter. Mot bakgrund härav har regeringen uppdragit åt statens industriverk att utreda utvecklingsmöjligheterna inom vissa delar av den
svenska trävaruindustrin. Uppdraget skall redovisas i maj 1985. Ett motsvarande utredningsarhete avseende massa- och pappersindustrin pågår
inom industridepartementet med anlitande av konsultinsatser.
Södra Skogsägarna Ekonomisk förening begärde i november 1983 att få
inlösa statens aktier i det gemensamt ägda Södra Skogsägarna AB i enlighet med gällande konsortialavtal mellan staten och föreningen. Efter förhandling mellan parterna begärde föreningen den 15 mars 1984 att frågan
om köpeskillingens storlek skulle avgöras genom skiljedomsförfarande.
Enligt skiljedom. som meddelades den 17 december 1984. värderades
statens 40-procentiga andel i bolaget till 750 milj. kr.
By!{!{nads1wksamhe1en i Sverige har sedan mitten av 1970-talet fått en
ökad inriktning på ROT-verksamhet - reparation. ombyggnad och tillbyggnad. Denna förändring har fortsatt under år 1984. Den totala byggvolymen har i stort sett varit konstant under 1980-talets första år. Under [tr
1984 har den totala hyggvolymen ökat något. Utvecklingen har medfört att
efterfrågan på byggnadsmaterial försvagats under de senaste åren. Det
gäller i synnerhet den byggnadsmaterialproduktion som är inriktad på
nybyggnadssektorn.
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Snickeri- och triilwsindustrierna är starkt heroende av den svenska
byggmarknaden. Även såRverksindustrin är beroende av byggandet men i
ett internationellt perspektiv eftersom branschen exporterar huvuddelen
av sin produktion. Snickeriindustrins leveranser har minskat under år 1984
j;i.mfört med år \983. För år 1985 förutses en fortsatt försvagning av
marknadssituationen mot hakgrund av att företagens orderstock var otillfredsställande under slutet av år 1984. Efterfrågan på trähus har försvagats
ytterligare under år 1984. Detta har medfört att trähusföretagens redan
tidigare låga kapacitetsutnyttjande minskat ytterligare. De strukturprohlem som funnits har därigenom förstärkts. Inom 111öheli11d11strin har en
äterhämtning kommit till stånd under senare hälften av år 1984 .
. Sågverks-. snickeri-. trähus- och möbelindustrierna omfattas av ett program med branschfrämjande åtgärder som administreras av statens industriverk. För sågverksindustrin är insatserna inriktade på att främja ökad
vidareförädling.
År 1984 blev liksom 1983 ett hra år för 1•crkstadsind11stri11. i nivå med
rekordåret 1974. Framför allt har detta varit fallet för de stora exportinriktade verkstadsföretagen. Däremot har de små företagen. särskilt inom
metallvaruindustrin. en bit kvar till kapacitetstaket. Metallvaruindustrin
svarar för en femtedel av det totala antalet anställda inom verkstadsindustrin och domineras av små företag.
Det höga kapacitetsutnyttjandet - ca 85 % - har medfört ökade investeringar och nyanställningar. Antalet anställda steg för första gången på flera
år. Inom transportmedelsindustrin utnyttjades kapaciteten närmast fullt
ut. Maskinindustrin har avsevärt förbättrat sin lönsamhet.
Inom ramen för branschfrämjande åtgärder för övriga industrisektorer
genomför statens industriverk insatser för verktygsmaskinindustrin bl. a. rörande flexibla tillverkningssystem. form- och pressverktygsbranschen samt bilindustrins underleverantörer.
För att följa och bedöma effekterna av de olika industri- och regionalpolitiska åtaganden som gjorts av Industrigruppen JAS (IG JAS) och dess
underleverantörer tillkallades år 1983 en särskild kommitte t I 1983: 03 ).
Kommittens uppdrag har av regeringen förlängts till att även omfatta år
1985. Statens industriverk. Sveriges Exportråd och IG JAS har bildat ett
särskilt industrikontor - JG JAS Industrikontor - för att underlätta kontakterna mellan de utländska underleverantörerna och svensk industri. I
juni 1984 genomförde IG JAS största underleverantör, General Electric. i
samarbete med bl. a. IG JAS Industrikontor en inköpskonferens i USA. Ca
130 svenska företagarrepresentanter träffade där inköpare fran General
Electric för att försöka hitta samverkansprojekt. Avtal om industriell samverkan har under året träffats mellan svenska företag och några av de
uthindska underlevcrantörerna.
IG JAS redovisade i en rapport i september 1984 de resultat som hittills
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uppnåtts beträffande syssclsättningsskapande åtgärder. Av rapporten
framgår all de utfästelser som gjordes år 1982 - de "800 jobben" - är
infriade i sil måtto att de utlovade nya arbetstillfällena antingen redan
kommit till stfmd eller är beslutade. IG JAS-företagen fortsätter att inom
ramen för sin industripolitiska verksamhet rikta speciell uppmärksamhet
mot Norrbotten och malmfälten.
IG JAS har, för att medverka i teknologiöverföringen till övrig svensk
industri. tillsammans med lngenjörsvetenskapsakademien. styrelsen för
teknisk utveckling (STU) samt de tekniska högskolorna i Sverige planerat
ett antal temadagar. som spänner över ett stort antal områden. Fem temadagar har genomförts under åren 1983 och 1984 och återstående planerade
fyra skall genomföras under åren 1985 och 1986.
Regeringen har i beslut den 22 september 1983 föreskrivit att vid större
upphandlingar av försvarsmateriel från utlandet skall särskilda riktlinjer
för industriell samverkan beaktas. Regeringen har beslutat att den under år
1984 genomförda upphandlingen av pansarvärnhclikoptrar för armen fr[m
det västtyska förelagd Mcsserschmitt-Bölkow-Blohm Gmbh skall bli föremål för industriell samverkan. Den s. k. JAS-kommitten avser att följa och
bedöma effekterna även av detta projekt.
Inom industridepartementet har arbetet med att främja teknik11pphandlings1·crksamhet intensifierats. En arbetsgrupp med representanter från
försvars-, linans- och kommunikationsdepartementen samt STU. SIND
och Industrifonden har bildats och arbetar med frågor om teknikupphandling. Ett stort antal företags- och myndighetskontakter har tagits av industridepartementet i syfte all ut veckla och stiirka teknikupphandlingsverksamheten. Ett teknikupphandlingsprojekt med inriktning på
Bcrgslagsområdet har påbörjats.
Ytterligare åtgärder för att främja data- och elektronikindustrin - utöver
det nationella mikroelcktronikprogrammet som riksdagen redan beslutet
om - övervägs f. n. inom regeringskansliet. På regeringens uppdrag har
styrelsen för teknisk utveckling, universitets- och högskoleämbetet samt
arbetarskyddsfonden nyligen till regeringen inkommit med förslag även
vad avser områdena systemteknik och informationsteknologins användning.
Hösten 1984 inrättade regeringen ett branschråd för liikcmcdclsi11d11stri11
- läkemedclsindustrirådet. Regeringens avsikt med läkemedelsindustrirådet är att med branschen och de fackliga organisationerna diskutera förutsättningarna för en fortsatt gynnsam Ulveckling av svensk läkemedelsindustri samt behov av samarhete och samordning inom vissa områden.
Läget inom tckoi11d11stri11 är bättre än tidigare. Textilindustrins produktion ökade under såväl år 1983 som under år 1984. Nedgången inom trikå-
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och konfektionsindustrierna fortsatte visserligen under år 1984. men i lägre
takt iin tidigare. Statens industriverk bedömer att sysselsättningen inom
tekoindustrin i det närmaste stabiliseras under åren 1984 och 1985: nedgfingen anges till 200 resp. 400 sysselsättningstillfällen.
Våren 1983 beslutade riksdagen om en omläggning av de statliga åtgärdernas inriktning för tekoindustrin. Beslutet innehar bl. a. en ökning av de
industripolitiska åtgärderna under budgetåret 1983/84 och en sänkning av
det s. k. äldrestödet fr. o. m. den I januari 1984. I fråga om äldrestödet
beslutade riksdagen vidare om en fortsatt nedtrappning under kommande
tvf1 budgetår. I enlighet med den beslutade omläggningen av åtgiirdsinriktningen föreslås för budgetåret 1985/86. som är det sista året i det nu
löpande treårsprogrammet. ytterligare satsningar på industripolitiska åtgiirder inom tekoindustrin.
Utvecklingen inom den mwwdla glasi11d11strin har under senare år
kännetecknats av en förbättrad avsiittning på såväl hemmamarknad som
exportmarknader och av ect högt kapacitetsutnyttjande. Branschen har
omstrukturerats och har nu en mer konkurrenskraftig struktur än tidigare.
Ett treårigt åtgärdsprogram för branschen löpte ut vid utgången av budgetärct 1983/84. Genom att kvarvarande anslagsmedel även fortsättningsvis
för användas för branschfrämjande åtgärder kan programmet avslutas
mjukt.
Förhållandena inom lh·smedelsi11d11stri11 har behandlats av 1983 års livsmedelskommitte (Jo 1983: 01) i rapporten tSOU 1984: 86) Jordbruks- och
livsmedelspolitik. Utredningen, som haft till uppgift att analysera samtliga
i livsmedelskedjan ingående delar. har i ett delbetiinkande <Ds Jo 1984: 13)
Rapport från expertgruppen för handels- och industrifrågor ingf1ende be. lyst situationen för livsmedelsindustrin. Kommitten har under våren 1984
tillsatt en särskild arbetsgrupp för att belysa möjligheterna att friimja
export av förädlade livsmedel. Den s. k. exportgruppens arbete slutförs
omkring årsskiftet 1984-1985.

UddeYallaregionen
Regeringen har informerats om att Svenska Varv AB den 11 december
1984 beslutat att förhereda en nedläggning av Uddevallavarvet. Statsrådet
R. Carlsson kommer senare i dag att redogöra för regeringens varvspolitik
(s.

119).
Som följd av Svenska Varvs beslut har regeringen inlett arhetet på ett

brett åtgärdsprogram som kan sättas in i den berörda regionen sf1 snart
slutgiltig klarhet nåtts om Uddevallavarvets framtid.
På regeringens uppdrag arbetar en särskild arbetsgrupp inom regeringskansliet med förberedelserna för arbetsmarknadspolitiska. regionalpolitiska, industripolitiska, utbildningspolitiska och trafikpolitiska insatser samt
tidigareläggning av offentliga investeringar i Uddevallarcgionen.
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Riktlinjerna för regeringens s. k. Uddevallagrupp iir följande:
• Arhetsmarknadspolitiska insatser skall snabbt kunna s~lttas in hl. a. för
utbildning och arbetsförmedling.
• Regionalpolitiska åtgärder skall snabbt kunna vidtas för att bidra till
lokalisering av ny varaktig sysselsättning till regionen.
• Industripolitiska insatser skall omedelbart kunna inledas med sikte på
stabilisering. utveckling och förnyelse av befintliga företag i regionen
och en aktiv samverkan med näringslivet om förläggning av ny produktion till Uddevallaområdel.
• Utbildningspolitiska insatser i vuxenutbildning. gymnasieskolans högre
specialkurser och inom högskolan samt insatser for samverkan högskola-näringsliv i regionen.
• Trafikpolitiska insatser skall kunna vidtas för att förbättra regionens
kommunikationer och näringslivets konkurrenskraft.
Regeringens s. k. Uddcvallagrupp har inlett arbetet med att undersöka
erfarenheterna av åtgärder i tidigare motsvarande situationer. Samtliga
departement har fått i uppdrag att skyndsamt gå igenom de planer som
finns inom olika statliga sektorer med sikte på att ta till vara möjligheter för
Uddevallaomrftdet.

Internationella frågor
Sverige har spelat en aktiv roll inom FN när det gäller utarbetande av en
kod för såväl transnationella företag som för överföring av teknologi till uländerna. Endast begränsade framsteg har dock under det gångna året
gjorts på båda dessa områden.
Konventionen rörande omvandling av UNIDO, FN:s organisation för
industriell utveckling, till självständigt fackorgan har ännu ej triitt i kraft.
Den fjärde UNJDO-konferensen om industriell utveckling ägde rum i Wien
'.!-18 augusti 1984. Resultatet av själva konferensen blev mycket begränsat om man ser till de resolutioner som kunde antas enhälligt.
Samarbetet inom olika internationella organ tenderar att i allt högre grad
beröra frågor inom det industripolitiska fältet. Mot denna bakgrund har
industridepartementet haft anledning att i ökad utsträckning följa arbetet i
dessa organ.
Inom ramen for OECD bedrivs arbete på flera områden som är av vikt ur
industripolitisk synvinkel. bl. a. i fråga om allmän industripolitik. industristöd. internationella investeringar. vissa branschfrågor och forskningspolitik. Frågan om regeringarnas politik i förhållande till högteknologisk industri har härvid uppmärksammats särskilt.
Kontakterna mellan Sverige och EG inom det industripolitiska området
vidareutvecklas. Inom det forskningspolitiska området arbetar en gemensam arbetsgrupp med syfte att definiera samarbetsområden.
3 Riksdagen 1984185. I sam/. Nr 100. Bilaga 14
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Vid EFTA:s toppmöte i Visby i maj 1984 överenskoms att notifieringsproceduren för statliga stödåtgärder skulle förbättras. En svensk notifikation har liimnats i oktober 1984. Inom EFTA har vidare en arbetsgrupp
rörande medlcmsliindernas regionalpolitik avslutat sitt arbete under året.
Den blandade kommission som upprättats i enlighet med det svensknorska avtalet från år 1981 om ekonomiskt samarbete. särskilt på industrioch energiområdena, höll sitt fjärde sammanträde i juni 1984. Arbetet har
under året ytterligare utvecklats och fördjupats.
Inom det nordiska samarbetet har fortsatt arbete bedrivits i enlighet med
den särskilda arbetsplanen för industripolitiskt samarbete. Ett nordiskt
industriministermöte hölls i Köpenhamn i oktober 1984. Det nordiska
regionalpolitiska samarbetet har utvecklats. Ett särskilt nordiskt ministermöt1.: om dessa frågor hölls också i Reykjavik i december 1984.
Bilaterala kontakter med andra länder upprätthålls bl. a. inom ramen för
avtal om ekonomiskt. industriellt och tekniskt samarbete med flertalet
statshandelsländer och med vissa utvecklingsländer. Möten med de
svensk-kinesiska och de svensk-sovjetiska samarbetskommissionerna har
sålunda ägt rum under året. Därutöver har industriministern besökt bl. a.
Saudi-Arahien i spetsen för en näringslivsdelegation.
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Verksamheten vid statens industriverk

Statens industriverk (SIND) är sedan den I juli 1983 central förvaltningsmyndighct för ärenden som rör industri och hantverk samt det regionalpolitiska stödet till näringslivet. Industriverket kan även ta upp frågor som
inte direkt hänför sig till nämnda näringar men ändii itr av betyddse för
dessa från industripolitisk synpunkt.
Industriverket utövar statens huvudmannaansvar for den regionala utvccklingsfonden i varje län och svarar för service till fonderna i frågor med
anknytning till statens näringspolitik.
Huvud uppgifterna för industriverket är att främja industrins omvandling
och tillväxt genom utredningsverksamhet. industripolitiskt stöd och företagsutvecklande insatser samt att bidra till en balanserad regional utveckling genom regionalpolitiskt finansiellt stöd och särskilda insatser i anslutning härtill.
Industriverket handlägger dessutom vissa ärenden om investeringsfondcr m. m.
Vidare skall verket svara för mcdelsförvaltning och personaladministration samt lämna det biträde i övrigt som behövs för verksamheten vid
nämnden för hemslöjdsfrågor och sprängämncsinspektionen.
Inom energiområdet svarar industriverket som sektoransvarig myndighet för industrins energianvändning, bl. a. för utredningar rörande industrins energianvändning samt rådgivning till små och medelstora företag i
frågor rörande energihushållning.
Verket får utföra uppdrag för annan. För uppdrag åt annan än regeringen
skall ersättning tas ut.
Vid avgörandet av ärenden som gäller statligt stöd till enskilda företag
skall industriverket beakta Sveriges internationella förpliktelser.
Industriverket leds av en styrelse. Chef för industriverket är generaldirektören. Inom verket finns fem enheter, en för utredningsverksamhet, en
för industriell omvandling och tillväxt, en för regional utveckling och
finansiellt stöd, en för småföretagsutveckling och en för administration.
Inom verket finns också ett planerings- och informationssekretariat. Till
verket är knutet en regionalpolitisk nämnd.
Verksamheten vid industriverket är indelad i huvudprogrammen Utredningsverksamhet, Industriell omvandling och tillväxt. Regional utveckling
och Småföretags ut veckling.
Tvåårsram jbr vissa ans/af: vid statens industri1•erk"'
För att underlätta verksamhetsplaneringen vid industriverket för treårsperioden 1984/85-1986/87 har en ram fastställts för vissa anslag för verksamheten under budgetåren 1985/86 och 1986/87. Denna ram är fastställd
till 448 milj. kr. utöver under budgetåret 1984/85 ej disponerade medel
(prop. 1983/84: 135, NU 42, rskr 379) och omfattar följande anslag för
budgetåret 1984/85:
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- B I. Statens industriverk: Förvaltningskostnadcr

- B 2. Statens industriverk: l!tredningsverksamhet
- B 13. Hranschfrämjande iitgärder
- B 14. Smiiföretagsutveckling.
Under anslaget B I. Statens industriverk: Fiirvaltningskostnader forcsliis i det följande att vissa kostnader. som tidigare har belastat anslag som
inte omfattas av ramen för budgetiiren 1985/86 och 1986/87. i fortsiittningen
skall belasta detta anslag. Som en följd av detta bör ramen ökas med
inemot 3 milj. kr. från 448 milj. kr. till inemot 451 milj. kr. Den närmare
fördelningen av rambeloppet för budgetåret 1985/86 p[i de olika anslagen
framgf1r av följande tabell.
Fiirdclnin~cn

av tvåarsramcn pil bcrilrda anslag
Förslag l 985/8h
<I 000-tal kr. l

Anslag
Statens industriverk:
förvaltningskostnader
Statens indu5trivcrk:
Utrr:dnin);(ar
Branschfrämjande iitg~irder
Smafon:tagsutveckling

46040
4500
21 167
l:'i I 2.~0
Sun1ma

222957

Av den fastställda ramen återstår sålunda !448+3-223

=)

228 milj. kr.

för budgetilret 1986/87.

B I. Statens industrinrk: Fön·altningskostnader
!983/84 Utgift

46 508 767

1984/85 Anslag

42262000
46040000

1985/86 Förslag

Am.laget fördelas fr. o. m. budgetåret 1984/85 på fyra program. nämligen
Utredningsverksamhet. Industriell omvandling och tillväxt. Regional utveckling samt Småföretagsutveckling. I följande tabell anges för riksdagens information en uppskattning av hur förvaltningskostnadcrna kan
komma att fördelas mellan de olika programmen för budgetåret 1985/86.
Huvudprogram

Förslag 1985/8h
000-tal kr. l

<I

I.
..,
3.
4.

L:tredningsverksamhct
Industriell omvandling och tillväxt
Regional utveckling
Småföretagsutveckling

11 178
15 207
13 840

5 815
Summa 46040

Anslagsberäkningen framgår av sammanställningen.
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Beräknad ändring l 9K5/8(1
Statens
indu~,triverk

Personal

37

Föredraganden

-8

195

Ansl:ig

l/Tgijier
Förvaltning'kostnader
(därav lönekostnader)
Loblkostnader

38 657 000

+ 909000

Ul 990000)
6 255 000

I+ 386000)

+ 1502000

+ 1502000

44912000

+2411000

+1628000

1 350000

-1 350000

-1350000

-

717000

-

-

+ 126000
I+

3<1000)

lnk11m.11er

Medel som tillförs
anslaget frän
anslaget A 1.
1ndustridepartementet
Medel som tillförs
anslaget fri\n
anslaget E I .
Statens energiverk:
Förvaltningskostnader
Medel som tillför'
an,laget från
anslaget E 4.
Utbildning och rådgivning mm. för
att spara energi

l'liettuutgirt kr.

717000

717000

583000

83000

2650000

-2650000

-2150000

42262000

+5061000

+3778000

583 000

Statens industrii·erk
Statens industriverk föreslår i sin anslagsframställning bl. a. följande.
I. Huvudförslag 47 323 000 kr.
2. Pris- och löneomräkning + I 719 000 kr.
3. Industriverket fick hösten 1983 ansvaret för driften och utvecklingen
av länsplaneringcns prognos- och informations.system <UMDAC-systemet). Verket beräknar en ökning av medelsbehovet för budgetåret 1985/86
med 150000 kr. Ökningen hänförs till utvecklingskostnader för att förbättra den ekonomiska analysen. bl. a. i samband med utnyttjande av SINDdata.

Föredragandens ö1·crviiganden
För nästa budgetår bör medel för statcns industriverk beräknas enligt ctt
ettårigt huvudförslag med en reduktion om 2 '/L
En del av besparingen enligt huvudförslaget kan åstadkommas genom
den samordning och rationalisering av administrativa uppgifter för myndigheterna på Liljeholmen i Stockholm som f. n. genomförs. Resultatet av
detta arbete kommer att redovisas av myndigheterna i anslutning till deras
anslagsframställningar för budgetåren 1986/87 och 1987/88.
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Under budgetåret 1984/85 har anslaget tillförts 1,35 milj. kr. från anslaget A I. Industridepartementet för att täcka kostnader for databehandling,
statistikinköp samt vissa utvecklingsinsatser m. m. avseende regional planerings verksamhet. Verksamheten bör fortsättningsvis bekostas från industriverkets förvaltningskostnadsanslag. Jag har räknat med att detta ökas
med motsvarande belopp.
I detta sammanhang vill jag också beröra frågan om ett centralt register
iii·er alla förctagsstiid. Denna fråga har berörts i flera sammanhang, bl. a. i
prop. 1982/83: 113 om verksamheten vid statens industriverk m. m. (s. 48).
Statskontoret har i en rapport ( 1982: 15) Himnat förslag till utformning av
ett sådant centralt stödregister. Enligt förslaget skulle ett register bl. a. ge
möjligheter till kontinuerliga sammanställningar. uppföljningar och analyser av stödgivningen.
Enligt min mening uppfylls kraven på aktualitet och säkerhet bäst genom
tillförlitliga register vid resp. stödmyndighet. Ett centralt register skulle
också bli dyrt att administrera. Jag vill d~irför inte förorda att ett sådant
stödregister inrättas. De syften som ett sådant register skulle fylla kan
tillgodoses genom att befintliga register utnyttjas. Exempelvis kan beräkningar av stödens nettokostnader och regionala och branschmässiga fördelningar av stödgivningen göras med hjälp av insamlade enkätuppgifter
från stödmyndigheterna. Analyser av detta slag utförs sedan några år
tillbaka i industridepartementet och publiceras bl. a. i departementets årsrapport Industri och industripolitik.
Jag vill samtidigt nämna att statens industriverk på uppdrag av regeringen nyligen har lämnat ett förslag till datorbaserat register för de stöd som
administreras av verket. Detta förslag bereds f. n. inom regeringskansliet.
Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen
föreslår riksdagen
att till Statens industrii·erk: Fiin·altningskostnader för budgetåret
1985/86 anvisa ett förslagsanslag av 46040000 kr.

B 2. Statens industriverk: Utredningsverksamhet
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

4500000
4500000

Från anslaget bestrids kostnader för experter och tillfällig personal,
reseersättning samt övriga kostnader som hänger samman med utredningsverksamheten inom statens industriverks arbetsområde.
Utredningsanslaget ingår under budgetåren 1985/86 och 1986/87 i den
föreslagna tvåårsramen på 451 milj. kr. för vissa av industriverkets anslag.
I prop. 1983/84: 135 om industriell tillväxt och förnyelse beskrivs den
allmänna inriktningen av utredningsverksamheten vid statens industriverk.
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Utredningsverksamheten bedrivs bl. a. enligt de riktlinjer som regeringen fastställer i en årlig utredningsplan. Utredningsplanen. som utformas
efter förslag från industriverket. hör inte binda samtliga verkets utredningsrcsurser utan möjliggöra att vissa under aret uppkommande utredningshchov kan tillgodoses.
För innevarande budgetår gäller riktlinjer enligt regeringsbcslut den 14
juni 1984. Ulredningsplanen omfattar bl. a. analyser av företag, grupper av
företag. regioner. produktområden m. m. med uppdrag att utreda energiutrustningsindustrin, hyggmaterialindu strin. storföretagens internationali~eringsmönster samt småföretagspolitik. Vidare omfattar utredningsplanen analyser av olika funktionella förhållanden inom industrin såsom
industrinära tjänsteproduktion. ny teknik/teknikspridning. lokal näringspolitik och företagsstöd. Flera av nu pågående projekt beräknas pågå även
under budgetåret I 985/86.
Industriverket har under innevarande budgetår även fått i uppdrag att
utreda orsaker till förändringar av antalet företagskonkurser. m. m. samt
utvecklingsmöjligheter inom svensk trävaruindustri.
Industriverket skall lämna underlag till utredningsplan för budgetåret

1985/86 senast den 15 maj 1985.
Statens industril'erk
Industriverket föreslår en inflationsuppräkning med ca 4 % av anslaget
till 4. 7 milj. kr. för budgetåret 1985/86, en ökning med 200 000 kr.
Föredragandens ö1·en•iiganden
Förvaltningskostnaderna för industriverket ökar under budgetåret
1985/86, vilket medför att det inom den fastställda ramen för hela treårsperioden ej finns utrymme för någon höjning av anslaget. Anslaget bör
därför föras upp med oförändrat belopp för budgetåret 1985/86.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Statens ind11stri1·erk: Utredningwerksamhet för budgetåret
1985/86 anvisa ett reservationsanslag av 4 500000 kr.

B 3. Sprängämnesinspektionen

1983/84 utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

1000
1000
I 000

Sprängämnesinspektionen är sedan den 1 juli 1981 central förvaltningsmyndighet för ärenden som rör explosiva och brandfarliga varor. Inspektionen skall såväl meddela föreskrifter och anvisningar beträffande sådana
varor som utöva tillsyn och handlägga därmed sammanhängande ärenden.
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Det övergripande syftet med inspektionens verksamhet iir att förebygga
att personer och egendom kommer till skada vid tillverkning, förvaring och
annan hantering av explosiva och brandfarliga varor.
Sprängämnesinspektionen leds av en styrelse. Chef för inspektionen är
spr~ingämncsinspektören. Inspektionen är organiserad p~t fyra sektiom;r:
- en sektion för föreskrifter m. m .. på vilken sektion även administrativa
ärenden handUiggs,
- en sektion för civila ärenden rörande explosiva varor och brandfarliga
gaser.
- en sektion för civila ärenden rörande brandfarliga vätskor och
- en sektion för militära ärenden.
Statens industriverk skall svara för sprängämnesinspektionens medelsförvaltning och personaladministration samt lämna inspektionen det biträde i övrigt som behövs för dess verksamhet.
Inspektionens verksamhet ~ir avgiftsfinansierad. Avgift tas ut av den
som tillverkar eller importerar explosiv ellt:r brandfarlig vara (mangdavgift) eller i vissa fall av den som projekterar eller uppför anläggning för
explosiv eller brandfarlig vara (projektavgift).
1984/85

Beräknad ändring 1985/86
Sprängämnesinspektionen

Personal

26

Föredraganden

of

of

Anslag

Urgifier
Förvaltningskostnadcr
ldiirav lönekostnader)
Lokalkostnader

Summa

5 336 000
(44890001
546000

+ 218000
(+

+

145000)
14000

+293000
(+231000)

.,.

8000

5882000

+ 232000

+301000

5 881 000

+ 232 000

+301000

/11ko111stcr
Tillsynsverksamhet m. m.
Nettoutgift

1000

of

of

SpriinRiimnesinspcktionen
Sprängämncsinspektionen har anförtrotts viktiga uppgifter. Omfattningen av hanteringen av explosiva och brandfarliga varor är stor. Det är enligt
inspektionen tillräckligt att erinra om marknaden för bensin och eldningsoljor och om försvarets hantering om sprängämnen, drivmedel m. m.
Det är därför ett angeläget samhällsintresse att inspektionen ges sådana
resurser för fortsatta insatser, att riskerna för olyckor med person- och
sakskador som följd kan minska vid hanteringen av sådana varor som det
här gäller.
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1. Pris- och löm:omräkning samt föriindringar p;l grund av statsmakternas beslut m. m. uppg{tr enligt inspektionen till + 232000 kr.

2. I enlighet med regeringens besparingsdirektiv redovisar inspektionen
en minskning av utgifterna med 122 000 kr. Inspektionen bedömer att en
sådan besparing endast är möjlig genom en minskning av de för lönekostnader avsedda medlen. Med hänsyn till de negativa följder av såviil kortsom långsiktig art som detta skulle medföra för tillsyns- och förcskriftsverksamheten hemställer inspektionen att förslaget icke skall genomföras.
Föredragandens ö1·en·iigande11

För nästa l:rndgetiir hör medel för spriingämnesinspektionens verksamhet beräknas med utgängspunkt i inspektionens förslag. Med hänvisning
till sammanställningen beräknar jag kostnaderna för denna verksamhet till
6183000 kr.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Spriingiimnesinspektionen för budgetaret 1985/86 anvisa ett
förslagsanslag av I 000 kr.

B 4. Bidrag till Stiftelsen Institutet för Företagsutveckling
1983/84 Utgift

20000000

1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

18 000000
16000000

Reservation

Från anslaget betalas bidrag till Stiftelsen Institutet för Företagsutveckling <SI FU). som bedriver fortbildning för bl. a. småföretag inom främst
tekniska och ekonomisk~1 ämnen. SIFU: s administration och viss kursverksamhct är förlagd till Borås. En betydande del av kurserna bedrivs
dock på andra platser i landet, främst i Stockholm, dit även hela elektronikavdelningen är förlagd.
I prop. 1981/82: I00 (bil. 17 s. 48) redovisades en plan för utvecklingen
av bidraget till SIFU. Enligt planen skulle bidraget för budgetåret 1985/86
uppgå till 16 milj. kr.
St(fielsen Jnstiflltet för Förctagsut1•cckling

Stiftelsen ansöker om bidrag dels för ordinarie verksamhet under budgetåret 1985/86 med 17.8 milj. kr., dels för att täcka omlokaliseringskostnader m. m. med 3,7 milj. kr.. dels för att finansiera upprustning av lokaler
i Stockholm med 2 milj. kr. De totalt sökta bidragen uppgår till 23.5 milj.
kr.
Föredraganden.i· ii1·erväga11den

SIFU: s verksamhet bidrar i hög grad till att föra ut kunskap om ny
teknik m. m. till främst mindre företag. I enlighet med den nyss nämnda
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planen för utveckling av det statliga bidraget till SI FU förordar jag att
anslaget ber:iknas till 16 milj. kr.
Jag kommer senare denna dag vid min anmälan till tilläggshudget Il till
statsbudgeten för budgetäret 1984/85 att föreslå att SIFU, som en engångsinsats. beviljas vissa medel för att t~icka kostnader som uppkommit vid
övergången till den dubbla lokaliseringen till Borås och Stockholm m. m.
Jag har erfarit att SIFU avser att se över verksamheten under år 1985 i
syf'te att bättre klargöra förutsättningarna att fullgöra sina industripolitiska
uppgifter och för att skapa en bas för en sund ekonomisk ut veckling. Jag
anser - mot bakgrund av SIFU:s ansträngda ekonomi - att en sådan
översyn skulle vara av stort värde.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till BidraR till St(fil'isen Institurcr Ji'ir FiiretuRs111i·eckli11R för
budgetåret 1985/86 anvisa ett reservationsanslag av 16 000 000 kr.

8 5. Främjande

3\'

hemslöjden

1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

4465000
4528000
4713000

Nämnden för hcmslöjdsfrågor. som inrättades den 1 juli 1981. skall ta
initiativ till. planera. samordna och göra insatser för att främja hemslöjd i
den mån sådana uppgifter inte ankommer på annan statlig myndighet.
Nämnden skall inom sitt verksamhetsområde fördela statligt stöd till hemslöjdsfrämjande verksamhet.
Nämnden hestår av högst nio ledamöter. Föredragande i nämnden är
förste hemslöjdskonsulenten. Statens industriverk skall svara för nämndens medelsförvaltning och personaladministration samt lämna nämnden
det biträde i övrigt som behövs för dess verksamhet.
1984/85

Beräknad ändring 1985/86
Nämnden för
hemslöjds-

Föredraganden

frågor
Anslag
Konsulentverksamhet
Svenska Hemslöjdsföreningars Riksförbund
Övrig verksamhet
Nämnden för hemslöjdsfragor

3024000
660000

+ 896000
65000
+

+304000
-120000

483000
361 000

+ 447000
54000
+

- 83000
+ 84000

Summa

4528000

+l 462000

+185000
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Nämndrn .fär hnn.1'/iijd.~frt'igor
1. Pris- och löneomräkning samt förändringar p~i grund av statsmakternas beslut m. m. uppgår enligt niimnden till + 259000 kr.
2. I enlighet med regeringens bcsparingsdirektiv redovisar niimndcn en
minskning av utgifterna med 95 000 kr. En besparing av den aktuella
storleken skulle enligt niimnden medföra bcsti\ende och oreparabla skador
på vitala delar av hemslöjden. Besparingen hör därför inte genomföra~.
3. Nämnden har beaktat möjligheterna till omprioriteringar och föreslår,
oavsett om besparingsalternativet genomförs eller inte. att medel till en
tjänst som spetskonsulcnt överförs från anslagsposten Övrig verksamhet
till anslagsposten Konsulcntverksamhet för att säkersWlla den betydelsefulla konsulentverksamhet som bedrivs vid Föreningen Svenska Spetsar.
4. Nämnden anser det vara synnerligen angeläget att hcmslöjdsorganisationen på regional nivå byggs ut i snabbast möjliga takt i enlighet med vad
riksdagen beslutat (prop. 1980/81: 87. NU 42. rskr 276). Nämnden föreslår
därför att medel beräknas för en ny sameslöjdskonsulent och fyra nya
länshemslöjdskonsulenter ( +672 000 kr.).•
5. För att Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund skall kunna
fullgöra sina viktiga uppgifter för svensk hemslöjd och dess utveckling bör
bidraget till förbundet vara minst oförändrat och anpassat till kostnadsutvecklingen. vilket innebär en uppräkning med 100 000 kr. i förhållande till
besparingsalternativet.
6. Nämnden anser att det är av speciell vikt att insatser görs för att
bevara särskilt värdefulla slöjdtekniker. säkra tillgången på slöjdråvaror
samt genomföra ett projekt rörande hemslöjdens sysselsättningseffekter i
glesbygden. Anslagsposten Övrig verksamhet bör därför räknas upp med
505 000 kr. i förhållande till besparingsalternativet.
7. På grund av hög arbetsbelastning bör den assistenttjänst som finns
inrättad vid nämnden i fortsättningen kunna besättas utöver halvtid. Vidare bör nämnden få ekonomiska resurser för att i högre grad kunna sätta
sig in i hemslöjdsverksamhet på det lokala planet ( + 21 000 kr.).

Föredragandens ÖFerFäganden
För nästa budgetår bör medel för främjande av hemslöjden beräknas
med utgångspunkt i det redovisade huvudförslaget.
För att slå vakt om den värdefulla konsulentverksamhet som bedrivs vid
Föreningen Svenska Spetsar har jag räknat med att medel överförs från
anslagsposterna Svenska Hemslöjdsföreningars Riksförbund och Övrig
verksamhet till anslagsposten Konsulentverksamhet. Medlen, som utgör
det statliga bidraget till spetskonsulentverksamheten. bör beräknas på
samma sätt och utgå efter samma principer som gäller för länshemslöjdskonsulenterna. Jag har vidare under anslagsposten Nämnden för hemslöjdsfrågor beräknat medel som gör det möjligt för nämnden att möta den
ökade arbetsbelastningen.
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MeJ hänvisning till sammanstiillningen hemställer jag att regeringen
förcslifr riksdagen
att till Frii111j1111dl' m hl'msli!idl'11 för budgetåret 1985/8n <tnvisa ett
forslagsanslag av 4 713 000 kr.

B 6. Mcdclstillskott till Norrlandsfondcn
1983/84 Utgift

30000000

1984/85 Anslag

20000000

1985/86 Förslag

20000000

Stiftelsen Norrlandsfonden. som bildades år 1961 lprop. 1961: 77. SU 89.
rskr 233), har till uppgift att främja näringslivets utveckling i Norrland.
Riksdagen beslutade år 1980 (prop. 1980/81: 51. NU 22. rskr 131) om
fondens fortsatla verksamhet under perioden 1981-1985 och fastställde en
ram av 150 milj. kr. för statens bidrag till fonden under budgetåren
1981/lQ -- I 985/8n. Beslutet innebar bl. a. att fondens verksamhet i ökad
utstriii.::kning skall inriktas mot industriellt utvecklingsarh:te. Riksdagen
har senare beslutat att minska ramen till 130 milj. kr. (prop. 1983/84: 40 bil.
10. NU 8. rskr 94).

N1m·/a11ci.lfo11de11
För hudgetfiret 1985/86 föreslår Norrlandsfonden ett bidrag av 30 milj.
kr.
Fiiredragandens ö1·ervägand<'ll
Riksdagen har tagit

~tällning

till Norrlandsfondens verksamhet under

perioden 1981-1985 och fastställt en ram for stakns bidrag under denna
period. Jag beräknar bidraget för budgetåret 1985/86 till 20 milj. kr.
Jag avser att under 1985/86 års riksmöte förelägga regeringen förslag om
Norrlandsfondens verksamhet efter utgången av år 1985.
Jag hemstälkr atl regeringen föreslår riksdagen
att till Medclstillskott till Norrla11d.1:f(111den för budgetåret 1985/86
anvisa ett reservationsanslag av 20000000 kr.

B 7. Kostnader för statsstödd exportkreditgivning genom AB Svensk Exportkredit
1983/84 utgift
1984/85 Anslag

812169427

1985/86 Förslag

860000000

980000000

Från anslaget bestrids utgifter för kostnadstäckning till AB Svensk Exportkredit (SEK) för skillnad mellan ut- och upplåningsräntor samt för
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kursförlust inom ramen för systemet med statsstödda exportkrediter som
SEK lämnar enligt riksdagens beslut iir 1978 (prop. 1977178: 155 bil. J. NU
73. rskr J79 och prop. 1978179: 49. NU 17. rskr 115) samt år 1981 (prop.
1980/81: !JO. NU 58, rskr 246). Systemet innebiir att SEK har givits möjlighet all finansiera exportkrediter till riintor som ligger under upplåningskostnaderna. SEK kan redan på offertstadiet lämna en utfästelse om
statsstödd kredit. Företagen kan därigenom redan i samband med offertgivningen erbjuda fast ränta för finansieringen av en exportaffär. Staten
täcker skillnaden mellan utUmingsriinta och uppliiningskostnad samt den
kursförlust som uppkommer vid ut- och upplfmingen.
Reglerna för kreditgivningen återfinns i förordningen ( 1981: 665. ändrad
senast 1984: 688) om exportkreditfinansiering med statligt stöd. Enligt
förordningen skall villkoren för krediterna stå i överensstämmelse med de
överenskommelser om riktlinjer för begränsning av statligt stöd vid exportkreditgivning som Sverige har biträtt inom OECD. främst den s. k.
consensusöverenskommelsen, samt med tillämpningen av överenskommelserna. För finansiering av fartygsexport gäller en särskild OECD-överenskommelse. Sedan april 1984 ligger de svenska riintesatserna mellan
0.75 % och 2.25 ';/( över de överenskomna minimiräntorna. Till minimiräntorna läggs ett allmänt påslag på 0.5 '/(. i samtliga fall samt ett extra piislag
på 1.5 % på krediter i svenska kronor. Det ankommer på regeringen att
besluta om dessa påslag. Härutöver tillkommer SEK: s s. k. kostnadsmarginal på f. n. lägst 0.25

w..

Minimiräntorna i den nämnda consensusöverenskommelsen relateras
från oktober 1983 till den genomsnittliga nivån för världens kapitalmarknadsräntor beräknade efter Internationella valutafondens Special Drawing
Rights. SDR. När den genomsnittliga räntan höjs fi'ir höjningen fullt genomslag. När SDR-räntan sjunker. sänks consensusräntan med en del av
sänkningen. förändringarna mäts en gång per halvår. Överenskommelsen
innebär att risken för ökningar i kostnaderna för framtida export kreditstöd
undanröjts. I normalfallet blir f. n. det statliga stödet i krediter till rikare
u-Iiindcr litet. särskilt om de extra svenska påslagen beaktas. För krediter
till i-liinder, som huvudsakligen berör varvsindustriprodukter (plattformar.
riggar etc. l innebär villkoren marknadsmässiga räntenivåer. För de fattigaste u-länderna är minimiräntan i december 1984 10,70'/i. för rnedelinkomstländer 1 1,55-11. 90 % och för i-liinder 13.35- IJ.60 0t oräknat de
svenska påslagen. Fartygsräntorna ligger dock kvar på en låg nivå. 8 %.
enligt den särskilda överenskommelsen. De svenska exportkrediträntorna
ligger, som nyss nämnts. högre. På grund av fallande marknadsränta under
hösten 1984 kan en mindre sänkning av minimiräntorna antas ske i januari
1985.
SEK har redovisat kapitalvaruexportcns utveckling de senaste åren.
Efter en kraftig ökning av nyutlåningen till i-länder (främst fartyg) och till
u-länder (elektrisk och elektronisk utrustning) tir 1982 skedde en avmatt-
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ning iir 1983 som fortsatt under år 1984. Trots en fortsatt uppgäng
kapital varuexporten som helhet har efterfriigan på krediter minskat. Detta
anges bero pä dels en ändrad marknadsinriktning hos de svenska exportföretagen från u-länder och statshandelsländer mot i-länder. dels de högre
kostnaderna i det svenska systemet. Ett antal företag redovisar att svårigheter pä finansieringsomriidet liksom köparländernas minskande betalningsförmiiga inneburit avbriick för projektförsäljningen. SEK har vidare
redovisat bedömningar av de framtida kostnaderna för kreditgivningen
utifrån vissa antaganden.

Fiiredraga11de11.1· ii1·erväga11de11
SEK-systemet för statsstöd till finansiering av kapitalvaruexporten infördes för att möta andra länders kraftiga subventioner av deras kapital varuexport genom exportkrediter. Den internationella konkurrensen med
krediter till u-länder har nu förskjutits till att avse ännu förmånligare
krediter, i första hand s. k. u-krediter via u-landsbiståndet. Anpassningen
av minimiräntesatserna i de internationella överenskommelserna till marknadsräntorna innebär att subventionsinslaget minskar. För ett år sedan
konstaterade jag att inslaget av statsstöd i nya krediter skulle komma att
minska. Den minskningen fortsätter nu. Mot denna bakgrund förordar jag
att SEK-systemet bi be hälls t.v.
Statens kostnader för de statsstödda exportkrediterna täcks innevarande
budgetår över tre anslag. nämligen B 7. Kostnader för statsstödda exportkrediter genom AB Svensk Exportkredit. B 8. Kostnader för statsstödd exportkreditgivning avseende export av fartyg m. m. samt B 9. Ersättning för extra kostnader för förmånlig kreditgivning till u-länder. SEK
har att inkomma med en framställning om kostnadstäckning för räntedifferenser och eventuella kursförluster till regeringen kvartalsvis i efterskott.
SEK har redovisat bedömningar av de framtida kostnaderna för den
statsstödda kreditgivningen. För den ordinarie kapitalvaruexporten exkl.
varvsproduktion och u-krediter förutses kostnader under år 1985 med ca
900 milj. kr., varav nästan hela beloppet avser redan gjorda förpliktelser i
form av utestående krediter. kreditavtal och bindande anbud. På grund av
lägre volymer av kreditfinansierad export och högre utlåningsräntor beräknas kostnaderna sjunka med ca 50-100 milj. kr. per år de närmaste åren.
Beräkningen är dock osäker, bl. a. är valutakursutvecklingen svårbedömd.
Jag bedömer kostnaderna för budgetåret 1985/86 till 860 milj. kr.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Kostnader för statsstödd exportkreditgivninR RCnom AB

Svensk Exportkredit för budgetåret 1985/86 anvisa ett förslagsanslag av 860000000 kr.
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B 8. Kostnader för statsstödd exportkreditgivning a\·seende export av fartyg
m.m.
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

521828074
480000000
450000000

Under detta anslag redovisas kostnader för statsstödda exportkrediter
till fartyg, riggar m. m .. dvs. produkter som varvsindustrin tillverkar och
där säkerheten för krediter i flertalet fall utgörs av s. k. fartygskreditgaranti. Anslagsberäkningen bygger på den bedömning av de framtida kostnaderna för statsstödet som AB Svensk Exportkredit har lämnat. Till största
delen avser kostnaderna redan gjorda åtaganden. Hiinsyn har därvid tagits
bl. a. till den del av varvsproduktionen som avses gå på export.
Med hänvisning till vad jag har anfört här och under punkten B 7.
hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen
att till Kostnader för statsstiidd expnrtkreditgil'l1ing m·seende export m· ji1rty1-: m. m. för budgetåret 1985/86 anvisa ett förslagsanslag av 450000000 kr.

B 9. Ersättning för extra kostnader för förmånlig kreditgivning till u-länder
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

22903 500

55 000000
90 000 000

Under detta anslag redovisas extra kostnader som uppkommer för förmånliga krediter till u-länderna. Dessa krediter ges till villkor som är
fördelaktigare för köparen än andra exportkrediter och kostnaden belastar
delvis histåndsanslagen. Kostnadsberäkningen bygger på den bedömning
som AB Svensk Exportkredit har redovisat.
Riksdagen har beslutat att ett nytt system för s. k. u-krediter införs
fr. o. m. den 1 januari 1985 (prop. 1983/84: 100 bil. 5 punkt C 8. UU 15. rskr
334). Det här aktuella anslaget kommer därför att för nästa budgetår endast
belastas av kostnader för åtaganden som görs intill utgången av år 1984.
Med hänvisning till vad jag har anfört här och under punkten B 7.
hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen
att till Ersättning.för extra kostnader för förmånlig kreditRi1·ni111-: till
11-/iinder för budgetåret 1985/86 anvisa ett förslagsanslag av
90 000 000 kr.
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B 10. Kostnader för \'iss kreditgirning hos Swriges lnvestcringsbank AB
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

26 168 238
30000 000
25000000

Från anslaget bestrids utgifter för kostnaJstäekning till Sveriges lnvesteringsbank AB för skillnad för ut- och uppl;\ningsräntor samt i särskilt fall
för kursförlust n:ir det gäller vissa krediter till svenskt företags försäljning
inom landet som Investeringsbanken lämnat. Regler härom finns i förordningen ( 1981: 666) om statligt stöd för kredit vid försäljning inom landet i
vissa fall.
Det stöd som hittills har lämnats (s. k. matchning) har ofta varit föranlett
av konkurrens från nordiska länder. Några beslut om stöd har inte fattats
sedan februari 1983. Kostnaderna för budgetiiret 1985/86 beräknas till 25
milj. kr. och avser tidigare gjorda åtaganden.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Kostnadcrff"ir 1·is.1· kreclitgivning hos Si·criges /m·esteringshank AB för budgetåret 1985/86 anvisa ett förslagsanslag av
25000000 kr.

B 11. Industripolitiska åtgärder för tekoindustrin
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

58895272 1
78 300000
96 300 000

Reservation

65750077 1

1
Reservation~anslagen Hranschfrämjande åtgärder för tckoindustrin och Lån till
rationaliseringsinvesteringar imHn konfektionsindustrin.

Från anslaget bestrids kostnader för dels branschfrämjande fogärder.
dels lån till rationaliscringsinvesteringar inom konfektionsindustrin.
Branschfrämjande åtgärder för tckoindustrin utgörs av utbildningsåtgärder. konsultinsatser. stöd till marknadsföring p~1 hemmamarknaden och
exportfrämjande åtgärder för textil- och konfektionsindustrierna ltekoindustrin). Lån till rationaliseringsinvesteringar inom konfektionsindustrin
lämnas som stöd för investeringar i sådan produktionsutrustning som
påtagligt höjer effektiviteten inom arbetsintensiv produktion av i första
hand plagg. men även av andra konfektionerade textil- och konfcktionsprodukter.
Våren 1983 förelades riksdagen förslag om ändrad stödprofil vad giillcr
åtgärderna för tekoindustrin. Förslagen innebar ökade industri- och försörjningsbcrcdskapspolitiska insatser under en treårsperiod parallellt med
minskade arhetsmarknadspolitiska åtgärder (det s. k. äldrestödet). Riksdagen beslutade om en minskning av de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna
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under en treårsperiod. men begränsade sina beslui rörande övriga åtgärder
att avse budgetåret 1983/84 ( prop. 1982/83: 130 hil. I. NU 42. rskr 321).
Våren 1984 konstaterade riksdagen <NU 1983/84: 25) att omfattningen av
åtgärder för tekoindustrin enligt regeringens förslag i prop. 1983/84: IOO bil.
14 innebar en uppföljning av det beslut om tekopolitiken som fattades av
riksdagen våren 1983. Riksdagen anvisade för innevarande budgetar ett
reservationsanslag av 78 300000 kr. till Industripolitiska åtgärder för tekoindustrin (prop. 1983/84: 100. NU 25. rskr 213).
Administrationen av verksamheten är förlagd till statens industriverk

(SINDJ.
Av följande sammanställning framgår hur för budgetåret 1984/85 anvisade medel och för budgetåret 1985/86 föreslagna förändringar fördelar sig
på åtgärder ( I 000-tal kr.)
Åtgärd

Anvisat

Beräknad andring 1985/86

1984/85

Statens
industriverk

Föredraganden

Branschfrämjande
åtgärder
Rationaliseringslån

63 300

+ 19200

+ 8000

15000

+ 10000

+ 10000

Summa

78300

+ 29200

+ 18000

Statens industriverk
I rapporten ISIND PM 1984: 5) TEKO 84. som lämnats i september
1984, har statens industriverk på regeringens uppdrag redovisat en bedömning av tekoindustrins utveckling under åren 1983-1985. Industriverket
räknar med en viss fortsatt produktionsökning inom textilindustrin under
åren 1984 och 1985. För år 1984 räknar industriverket med en fortsatt
produktionsnedgång inom trikå- och konfektionsindustrierna. För år 1985
bedöms produktionen av trikå bli oförändrad jämfört med föregående år,
medan produktionen av konfektion bedöms minska något. Antalet anställda, som år 1983 var ca 29000, beräknas ha minskat med endast 200
personer under år 1984 och fortsätta minska med 400 personer under år
1985.
I anslutning till rapporten TEKO 84 har SIND vid samma tidpunkt - i
september 1984 - på regeringens uppdrag överlämnat rapporten <SIND

PM 1984: 4) Tekostrukturutredningen. Rapporten har till syfte att beskriva
hur tekoindustrins struktur på längre sikt (ca tio år) påverkas av den
tekniska utvecklingen. ändrade distributionsformer inom handeln samt
ändringar i rollfördelningen mellan industri och handel. SIND har även. i
enlighet med uppdraget, beskrivit hur tekoindustrins utveckling påverkas
av andra faktorer. t. ex. utrikeshandeln. Enligt denna utredning bedöms
inte konkurrenskraften för tekoindustrin förbättras på sikt. Därför kommer
4
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också forts~ittningsvis industrins hemmamarknadsandel att minska. Dock
kan ökningar i exporten niigot uppväga denna minskning. Produktionsvolymen beräknas på sikt sjunka, mer för konfektionsindustrin än textilindustrin. men långsammare än tidigare. Sysselsättningen förväntas sjunka
nagot långsammare än under den senaste tioårsperioden. Tekoindustrins
omvandling och förnyelse kan enligt SIND bl. a. påskyndas genom att
särskilt underlätta teknikspridning till de mindre företagen. premiera produktivitetshöjande investeringar, medverka till samarbete mellan industri
och detaljhandel i Sverige samt underlätta export. Samtliga dessa åtgärder
ryms inom ramen för SlND: s branschprogram för tekoindustrin.
I sin anslagsframställning hänvisar SIND till att tekoindustrin har fortsatt att utvecklas negativt, även om en viss förbättring är märkbar från
slutet av år 1983.
För att kunna uppnå det av riksdagen fastställda målet om att upprätthålla 1978 års produktionsvolym och nå målet om en svensk marknadsandel
för teko varor om ca 30 % eller mer bedömer verket att fortsatta anslagsökningar är nödvändiga.
En omläggning av tekopolitiken har inletts med en avveckling av de
generella subventionerna till företagen. För att stärka branschens konkurrenskraft och skapa en livskraftig industri har åtgärderna för tckoindustrin
givits en annan profil genom satsning på effcktivitetsbefrämjandc och
rnarknadsstödjande åtgärder. Inom branschprogram Teko har ett flertal
aktiviteter påbörjats i enlighet med de angivna nya riktlinjerna.
Antalet ansökningar om stöd och beloppen i resp. ansökan har ökat
betydligt. För budgetåret 1984/85 motsvarar behoven 75 milj. kr. Hänsyn
hör också tas till de kostnadsökningar som särskilt belastat exportaktiviteterna genom devalveringen.
SIND understryker vidare nödvändigheten av en fortsatt långsiktig planering av verksamheten. Ett treårsprogram i likhet med det verket överlämnade hösten 1983 (budgetåren 1984/85-1986/87) skulle ge en bättre
planeringsmöjlighet för såväl verket som industrin vad avser personal,
programuppläggning och resursfördelning.
Synpunkter och förslag i fråga om statliga åtgärder på tekoområdet har
lämnats av Beklädnadsarbetarnas förbund, Konfektionsindustriföreningen/Textilrådet samt Sveriges Textil- och konfektionsindustriförbund.
Föredragandens (}1·erviiganden

Våren 1983 beslutade riksdagen om en omläggning av de statliga åtgärderna för tekoindustrin. Omläggningen innebar att åtgärdernas profil ändrades i riktning mot ökade effektiviretsfrämjande och marknadsstödjande
åtgärder samt en neddragning av det s. k. äldrestödet (prop. 1982/83: 130
bil. I. NU 42. rskr 321 ). En kraftig ökning av de industripolitiska åtgärderna under budgetåret 1983/84 beslutades. I fråga om äldrestödet beslutade
riksdagen om en nedtrappning fr.o.m. den 1januari1984 från högst 15%
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till högst 12 % av lönt:kostnadt:rna för produktions personal och en fortsatt
minskning till 9 resp. 7% för budgetiin~n 1984/85 och 1985/86 (prop.
1982/83: 130 bil. 5. AU 29. rskr 322).
Enligt min mening bör omläggningen av tekoatgärdcrnas profil i riktning

mot ökade effektivitetsfriimjande och marknadsstödjande {itgärder och en
neddragning av det s. k. äldrestödet fullföljas under budgetåret 1985/86.
Också resultaten enligt SIND:s Tekostrukturutredning tSIND PM
1984: 4l visar enligt min mening på nödvändigheten av att omläggningen av

tekopolitiken mot ökade resurser för de industripolitiska insatserna hos
SIND fullföljs. Det utökade branschprogrammet inrymmer - förutom
marknadsföringsåtgärder - även biittre möjligheter att stödja tekoföretagens ansträngningar i fräga om produktutveckling samt att informera i
frågor rörande forskning och teknisk utveckling. Vidare ingår förstärkt
stöd till rationaliseringsinvesteringar inom konfektionsindustrin. varvid
även hemtagning av tillverkning i utlandet kan stimuleras.
De förslag till åtgärder för tekoindustrin som förelades riksdagen våren
1983 innehar för budgetåren 1983/84. 1984/85 och 1985/86 åtgärder om
totalt 420. 380 resp. 354 milj. kr. Efter samråd med cheferna för försvarsoch arbetsmarknadsdepartementen föreslår jag i det följande industripolitiska åtgärder som tillsammans med övriga åtgärder, främst pf1 de försöi:_iningsberedskapspolitiska och arbetsmarknadspolitiska områdena, innebär
åtgärder för tekoindustrin om totalt ca 354 milj. kr. under budgetåret
1985/86. Den totala omfattningen av åtgärderna föreslås sälede~ ungefär
oförändrad jämfört med det förslag som förelades riksdagen våren 1983.
Chefen för försvarsdepartementet har tidigare i dag redovisat förslag till

försörjningsberedskapspolitiska åtgärder inom främst spinneri- och väveriföretag under budgetåret 1985/86 om 72.5 milj. kr. (prop. 1984i85: 100 bil. 6
littera H). Vidare har chefen för arbetsmarknadsdepartementet föreslagit
att 166 milj. kr. anvisas för äldrestödet under samma hudgetår i enlighet
med riksdagens beslut om att stödet detta år skall uppgå till högst 7 % av
lönekostnaderna för produktionspersonal (prop. 1984/85: 100 bil. 12 punkt
B 15). Jag föreslår att 96.3 milj. kr. anvisas för åtgärder på det industripolitiska området under budgetåret 1985/86.
Exkl. administrations- och genomförandekostnader vid statens industriverk samt kostnader för räntebefrielse vid särskilda strukturgarantier,
vilka tas upp under andra anslag, beräknar jag under förevarande anslag
71,3 milj. kr. för branschfrämjande åtgärder för budgetåret 1985/86. För
fo11satt verksamhet med lån till rationaliseringsinvesteringar inom konfektionsindustrin under budgetåret 1985/86 beräknar jag ett medelsbchov av

25 milj. kr., vilket tillsammans med nämnda 71.3 milj. kr. innebLir ett
anslagsbehov av 96.3 milj. kr.
Riksdagen beslutade våren 1983 att möjligheten att bevilja räntebefrielse
skulle slopas fr. o. m. budgetåret 1983/84 lprop. 1982/83: 130 bil. I, NU 42,
rskr 321 ). Kvarvarande utgifter för kostnader för räntebefrielse vid särskil-
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da strukturgarantier för textil- och konfektionsindustrierna tas upr i det
följande under punkten B 14. Täckande av förluster vid viss garantigivning, m. m.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Industripolitiska åtgärder .fiir tekoindustrin för budgetåret
1985/86 anvisa ett reservationsanslag av 96 300 000 kr.

B 12. Branschfrämjande åtgärder
1983/84 utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

16976517
20 353 000
21167000

Reservation

29766846

Från anslaget, som disponeras av statens industriverk <SIND), bestrids
kostnaderna för insatser inom ramen för dels programmet med hranschfrämjande åtgärder inom den träbearbetande industrin. dels struktur- och
utvccklingsprogrammct för övriga industrisektorer. Inom ramen för
branschprogrammet för den träbearbctande industrin kan stöd ges till
utbildningsåtgärdcr, teknisk konsulentverksamhet. omställningsfrämjande
åtgärder och kollektiva exportfrämjande åtgärder enligt av statsmakterna
fastställda tidsbegränsade program. Inom ramen för struktur- och utvecklingsprogrammct för övriga industrisektorer kan stöd ges endast till omvärldsanalyser och andra utredningsinsatser.
Programmet för den träbearbetande industrin inleddes budgetåret
1972173 (prop. 1972:46, NU 32, rskr 195 och prop. 1972:47, NU 33. rskr
196) och omfattade dä möbel-, trähus- och snickeriindustrierna. Fr. o. m.
budgetåret 1983/84 utvidgades programmet till att även omfatta åtgärder
för att främja ökad vidareförädling inom sågverksindustrin (prop.
1982/83: 100 bil. 14, NU 34, rskr 373).
Struktur- och utvecklingsprogrammet för övriga industrisektorer infördes budgetåret 1983/84 (prop. 1982/83: 100 bil. 14, NU 34, rskr 373). Strukturanpassningsprogrammet skall inriktas såväl på kris- som utvecklingssektorer.
Administrationen av verksamheten är förlagd till statens industriverk.
Av följande tabell framgår hur anvisade medel för budgetåret 1984/85
och föreslagna medel för budgetåret 1985/86 fördelar sig på branschprogrammet för den träbearbetande industrin och struktur- och utvecklingsprogrammet för övriga industrisektorer (I 000-tal kr.).
Beräknad ändring 1985/86

Program

Statens
industriverk

Föredraganden

Träbcarbetandc
industri
Övriga
industrisektorer

13 507

+ 540

+ 540

6846

+ 274

+ 274

Summa

20353

+814

+814
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Statens ind11stri1•erk
Industriverket framhåller att byggaktiviteten inom laildet avtagit snabbare än förväntat och att denna numera inte förväntas öka fram till år 1987.
Därmed kan överkapaciteten inom snickeri- och trähusindustrierna förväntas bestå. Mot denna bakgrund anser verket att behovet av åtgärder
inom de nämnda branscherna ökat. Åtgärderna bör inriktas på att främja
strukturell anpassning. höjd kompetens och ökad konkurrenskraft. Insatser bör vidare göras för att leda över den kapacitet som friställs på grund
av den vikande hemmamarknaden till exportmarknaderna.
För möbelindustrins del pekar industriverket på att ett fullföljande av
den påbörjade introduktionen på USA-marknaden ställer särskilt stora
krav på exportstöd. I fråga om sågverksprogrammet, som är inriktat på att
främja en ökad vidareförädling, framhåller verket att det snabbare än
beräknat vunnit insteg i branschen. Industriverket bedömer därför att
möjligheterna är stora för ett allmänt genombrott för ökad vidareförädling
om de nödvändiga uppföljande åtgärderna, främst i form av utbildning och
exportaktiviteter, kan fullföljas.
Mot denna bakgrund framhåller verket att det finns starka skäl för att
öka insatserna inom ramen för branschprogrammet för den träbearbetande
industrin. Ökningen bör vara ca 1,5 milj. kr. för snickeri- och trähusindustrierna, ca I milj. kr. för möbelindustrin och ca 2 milj. kr. för sågverksindustrin. I regeringens proposition om industriell tillväxt och förnyelse
(prop. 1983/84: 135) har emellertid föreslagits att verksamheten inom
branschprogrammet för den träbearbetande industrin fortsätter i oförändrad omfattning under perioden 1984/85- 1986/87. Med hänsyn härtill har
verket därför föreslagit att ett belopp om 14047000 kr. anslås för branschfrämjande åtgärder inom den träbearbetande industrin under budgetåret
1985/86.
I fråga om de exportfrämjande insatserna inom ramen för branschprogrammet för den träbearbetande industrin föreslår industriverket att, då
det gäller insatser inom snickeri-, trähus- och möbelindustrierna, även
individuella exportprojekt skall kunna stödjas.
I tidigare nämnda proposition om industriell tillväxt och förnyelse har
angivits att verksamheten inom struktur- och utvecklingsprogrammet för
övriga industrisektorer bör bibehållas på i stort sett oförändrad nivå under
perioden 1984/85- 1986/87. Med hänsyn härtill har industriverket beräknat
medelsbehovet för budgetåret 1985/86 till 7, 12 milj. kr.
Totalt föreslår således industriverket ett anslag för branschfrämjande
åtgärder för budgetåret 1985/86 på (14 047 000 + 7 120000 =) 21 167 000 kr.,
vilket innebär en ökning med 814000 kr. jämfört med innevarande budgetår.
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FiJr('dra1-:a11de11s ö1·cn·ä/.:allde11
I regeringens proposition om industriell tillväxt och förnyelse (prop.
1983/84: 135 s. 128) föreslog jag att verksamheten med branschfrämjande
åtgärder för möbel-, snickeri-, trähus- och sågverksindustrierna skulle
fortsätta i ungefär oförändrad omfattning under budgetåren 1984/85- 1986/
87. Med hänsyn härtill har jag därför beräknat att delposten för branschfrämjande åtgärder för den träbearbetande industrin ökas med 540000 kr.
till 14047000 kr. budgetåret 1985/86. På samma grunder beräknar jag att
delposten för verksamheten med struktur- och utvecklingsprogrammet för
övriga industrisektorer ökas med 274000 kr. till 7120000 kr. Sammanlagt
hcräknar jag således för branschfrämjande åtgärder för budgetåret 1985/86
( 14 047 000 + 7 120000 =) 21 167 000 kr.
Med hänvisning till vad jag anfört hemställer jag att regeringen föreslår
riksdagen
att till Branschfrämjande ätgärder för budgetåret 1985/86 anvisa ett
rcscrvationsanslag av 21167000 kr.

B 13. Småföretagsutveckling
1983/84 Utgift
J984/85 Anslag
1985/86 Förslag

99550770 1
146850000
151250000

Reservation

52495665 1

1
Avser anslagen Bidrag till regionala utvecklingsfonder m. m. och Bidrag till företagsinriktad fortbildning

Från anslaget bestrids kostnader för
I. de regionala utvecklingsfondernas företagsserviee och administration
m.m.,
2. strategisk företagsutveckling,
3. övergripande insatser inom småföretagsområdet,
4. nyetableringsinsatser.
5. utbildningsinsatser inom småföretagsområdct.
Jag har i annat sammanhang (prop. 1983/84: 135 s. 147-158) redogjort
mer ingående för hur anslaget bör användas.
Som jag nyss har nämnt (s. 35- 36) har riksdagen för budgetåren 1985/86
och 1986/87 fastställt en ram för detta och vissa andra anslag som disponeras av statens industriverk (prop. 1983/84: 135. NU 42, rskr 379).

Statens industriver/.:
Statens industriverk (SIND) föreslår att anslaget beräknas till 152,9 milj.
kr. för budgetåret 1985/86. Det innebär en ökning med ca 4 y( jämfört med
innevarande budgetår. Därutöver föreslår SIND att 10 milj. kr. anvisas för
liknande ändamål under ett nytt anslag, Administrationstillskott till regionala utvecklingsfonder.
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Den begärda anslagshöjningen på totalt ca 16 milj. kr. beräknas medge
ökade insatser på friimst omr{1dena nyetablering och utbildning samt övergripande projekt p[\ småförctagsområdct.
Jag vill i detta sammanhang anmäla att SIND också begär att 50 milj. kr.
anvisas under ett nytt anslag, Medelstillskott till regionala utvecklingsfonder, för att förstiirka fondernas finansieringsverksamhet. SIND papekar bl. a. att den gradvisa övergången från traditionella rörelselån till s. k.
utvecklingskapital försiimrar fondernas likviditet pt1 grund av att företagens återbetalningar senareläggs.

Föredragandens ii1·crl'ägandcn
Anslaget Småföretagsutveckling ingår i den grupp av anslag, för vilken
riksdagen har fastställt en ram för de kommande två budgetåren. Ramen
medger en total uppräkning av berörda anslag med i genomsnitt ca 3 % per
budgetår. Med hänsyn bl. a. härtill förordar jag att anslaget för budgetåret
1985/86 beräknas till 151,25 milj. kr.
Jag är inte beredd att förorda att medel anvisas enligt SIND:s förslag om
nya anslag till Administrationstillskott till regionala utvecklingsfonder eller
till Medelstillskott till regionala utvecklingsfonder.
Jag vill i detta sammanhang beröra frågan om utvecklingsfondernas
styrelser och de avtal (med stadgar för fonderna) som har träffats med
landstingen och vissa kommuner. Dessa avtal. som är relativt allmänt
hållna. reglerar fondernas organisation och huvudsakliga verksamhet. Nuvarande avtal gäller t. o. m. den 31 december 1985 med förlängning om inte
uppsägning sker ett år dessförinnan. Enligt gällande ordning utses fondernas styrelser av resp. landsting och i förekommande fall kommun utanför
landsting. Frågan om styrelserna har under senare år vid skilda tillfällen
behandlats av regeringen och riksdagen.
l prop. 1982/83: 113 om verksamheten vid statens industriverk m. m.
aviserade jag en uppsägning av avtalen år 1984 för att inleda förhandlingar
med syfte att diskutera styrelsernas sammansättning och andra organisationsfrågor. Näringsutskottet underströk bl. a. vikten av att styrelserna får
en allsidig sammansättning och att näringslivets och de fackliga organisationernas intressen beaktas vid utseendet av styrelserna. Utskottet hemställde i anslutning härtill dels att vissa motioner om fondernas styrelser
skulle avslås, dels att regeringen skulle ges till känna vad utskottet anfört i
denna fråga. Riksdagen beslutade i enlighet med utskottets hemställan
<NU 1982/83: 34 s. 22-23. rskr 373).
I prop. 1983/84: 135 om industriell tillväxt och förnyelse anförde jag att
frågan om huvudmännens styrning av utvecklingsfonderna bereddes inom
regeringskansliet och att jag avsåg att efter överläggningar med representanter för landstingen föreslå regeringen att till riksdagen återkomma med
en redovisning av denna fråga. Med hänvisning till bl. a. den omprövning
av fondernas organisation m. m. som aviserades i prop. 1982/83: 113 hem-
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ställde näringsutskottet även våren 1984 att motioner i ämnet skulle avslås.
vilket blev riksdagens beslut (NU 19!(1./84: 42 s. 64 och 66-67, rskr 379).
Frågan har därefter beretts ytterligare i regeringskansliet.
Nuvarande styrelser i utvecklingsfonderna har verkat i ca två år. SIND
har nyligen på uppdrag av regeringen kartlagt styrelsernas sammansättning
med avseende på bl. a. ledamöternas näringslivsanknytning. SIND har i
samband därmed undersökt i vilken utsträckning vissa fackliga organisationer och näringslivsorganisationer har ansett sig kunna påverka valet av
styrelse för innevarande mandatperiod. Resultatet av kartläggningen visar
två saker. För det första är det enligt min mening klarlagt att en betydande
andel av styrelseledamöterna är eller har varit huvudsakligen verksamma i
näringslivet eller har förtroendeuppdrag i näringslivet eller i facklig organisation. Många har också andra förtroendeuppdrag som är herikande för
Jcdamotskapet i en utvecklingsfonds styrelse. Vad sedan gäller de tillfrågade fackliga organisationerna och näringslivsorganisationerna kan konstateras att de, med undantag av LO, endast i mycket begränsad utsträckning
anser sig ha kunnat påverka valet av någon ledamot till nuvarande utvecklingsfondsstyrelser.
Som jag tidigare framhållit (prop. 1983/84: 135 s. 151 och 156) finns i dag
en bred samstämmighet mellan fonderna och deras huvudmän om fondernas allmänna verksamhetsinriktning och vikten av medvetna prioriteringar
m. m. Denna överensstämmelse i synen på verksamheten ligger till grund
för förstärkta gemensamma satsningar från huvudmännens sida. bl. a.
inom ramen för programmet Strategisk företagsutveckling.
Mot bakgrund av bl. a. SIND:s kartläggning och min erfarenhet i övrigt
av utvecklingsfondernas sätt att lösa sina uppgifter i näringspolitiken gör
jag den samlade hedömningen att det saknas skäl att göra förändringar i
avtalen. Utvecklingsfonderna fullgör vissa uppgifter inom ramen för den
regionalpolitiska stödverksamheten. Regeringen avser att under våren
1985 lägga fram en proposition om den framtida regionalpolitiken. Jag vill
betona att jag inte heller i samband därmed förutser något behov av en
grundläggande förändring med avseende på fondernas organisation och
verksamhet.
Jag planerar således inte att inför kommande avtalsperiod ta initiativ till
några förändringar som skulle kräva ändring i dessa avtal och stadgar. Jag
räknar dock med att landstingen och de berörda kommunerna inför kommande val av styrelser i ökad utsträckning beaktar synpunkter från näringslivsorganisationerna och de fackliga organisationerna.
Med hänsyn till den tidigare riksdagsbehandlingen av denna fråga anser
jag att staten bör ha handlingsfrihet vad avser eventuella förändringar av
avtalen om utvecklingsfonderna inför den nya avtalsperioden. Efter beslut
av regeringen den 13 december 1984 har därför samtliga avtal sagts upp.
Min avsikt är att. såvida riksdagen inte beslutar annorlunda, under år 1985
föreslå att gällande avtal förnyas utan förändringar.
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Med hänvisning till det anförda hemställer jag att regeringen fore~lår
riksdagen att
I. ta del av vad jag har anfört om de regionala utvccklingsfondernas
styrelser m. m ..
2. till Småf(.iretags1111·ecldi11g för hudgetaret 1985/86 anvisa ett rescrvationsanslag av 151250000 kr.
B 14. Täckande av förluster vid viss garantigivning, m. m.
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

80872176 1
160000000
75 000000

' Avser anslagen Täckande av forlu~tcr i anledi1ing av garantigivning hos regionala
utvecklingsfondcr, Titckande av förluster i anledning av swtliga imlustrigarantil<ln
m. m .. Täckande av förluster på grund av strukturgarantier till företag inom vissa
industribranscher och Tiickande av förluster i anledning av statliga garantier for liln
till Tillväxtinvestbolag m. m.

Medel från anslaget används för att
I. infria statliga garantier enligt förordningen ( 1978: 507) om industrigarantilån m.m. (omtryckt 1980:472. ändrad 1981:662. 1982:681, 1983: 128
och 638).
2. infria statlig garanti som har beviljats enligt brev (handelsdcpartementct) den 30 juni 1965 till kommerskollcgium och fullmäktige i riksbanken
angående föreskrifter i fråga om statlig garanti för lån till turist hotell.
3. infria statlig garanti som har lämnats enligt förordningen (1977: 387)
om investeringsgaranti (Upphävd 1980: 442).
4. infria statlig garanti som har lämnats enligt förordningen\ 1977: 1123)
om statligt stöd till strukturåtgärder inom specialstålindustrin m. m. (upphävd 1979: 1180),
5. efter prövning av regeringen i varje särskilt fall infria garanti som har
lämnats för lån till skogsindustrin enligt föreskrifter senast i regleringsbrev
den 14juni 1979 <1979/80 XIV B. 18).
6. infria statliga strukturgarantier enligt förordningen (1981: 661) om
strukturgarantier m. m. <ändrad 1983: 642 och 1984: 433) samt särskilda
strukturgarantier för textil- och konfektionsindustrin och strukturgarantier
för vissa industribranscher som beviljats före den I juli 1981,
7. infria garantier som har lämnats till tillväxtinvestbolag m. m. enligt
föreskrifter som regeringen meddelar.
8. bekosta bidrag till regionala utvecklingsfonder för att till viss del täcka
förluster i anledning av sådana garantier - enligt förordningen ( 1982: 682)
om statlig finansiering genom regional utvecklingsfond (omtryckt
1984: 556) - som fonderna har beslutat om t. o. m. år 1983 (jfr prop.
1983/84: 40 bil. 10. NU 8, rskr 94).
9. bekosta eventuella statsbidrag till nedläggningshotade företag, varom
beslut har fattats t. o. m. år 1983 (jfr prop. 1983/84: 40 bil. 10, NU 8, rskr
94),
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I 0. bekosta bidrag for räntebefrielse i samband med liin med särskild
strukturgaranti till företag inom manuell glasindustri. varom beslut har

fattats t. o. m. budgetäret 1983/84.
Garantier enligt punkt I ovan ffir beviljas i sildan omfattning att det
sammanlagda beloppet för utestående garantier uppgår till högst 1050 milj.
kr. Motsvarande ram för strukturgarantier enligt punkt 6 är 444.5 milj. kr.
(prop. 1983/84: 135. NU 42. rskr 379).
Villkoren förs. k. strukturgarantilån skiljer sig nägot från vad som gäller
för s. k. industrigarantililn. Bl. a. är kraven pil lånesäkerheter mindre omfattande för strukturgarantilim. som dessutom i vissa fall kan förknippas
med räntebefrielse under viss tid. Denna möjlighet att ge särskilda subventioner i samband med liinegarantier har successivt minskat.
Möjligheten att ge räntebefrielse i samband med att nya strukturgarantier beviljas upphörde per den I juli 1983 vad gäller företag inom textil- och
konfektionsindustrin och per den I juli 1984 vad gäller företag inom den
m•rnuella glasindustrin. Till företag inom den träbearbetande industrin kan
räntebefrielse t.v. beviljas inom vissa ramar.
Kostnader för räntebefrielse i samband med tidigare beslut om strukturgaranti till företag inom tekoindustrin belastar innevarande budgetår anslaget B 12. Kostnader för räntebefrielse vid särskilda strukturgarantier för
textil- och konfektionsindustrierna. Kostnader för riintebefrie!se i samband med beslut om strukturgaranti till företag inom gjuteriindustrin och
delar av den träbearbetande industrin belastar en reservation på anslaget
XII 1983/84 B 9. Kostnader för räntebefrielse vid strukturgarantier till
företag inom vissa industribranscher.

Statens industri1·erk
Statens industriverk (SIND) framhåller att stödformen industrigarantilån. likaväl som strukturgarantilån. kan täcka berörda företags behov att få
kapital med hjälp av statlig garanti. Industrigarantilån förutsätter att låntagaren först har uttömt sina möjligheter att få krediter på den reguljära
lånemarknaden. vilket bcloppsmässigt minskar statens engagemang. Dessutom ställs säkerheter i samband med industrigarantilån. vilket begränsar
statens risktagande i varje enskilt fall. Den särskilda stödformen strukturgaranti hör därför enligt SIND avskaffas fr. o. m. budgetåret 1985/86.
SIND:s förslag innebär även att den kvarvarande möjligheten att bevilja
räntebefrielse i samband med garantilån till företag inom den trähearbetande industrin upphör fr. o. m. budgetåret 1985/86.
Vidare förordar SIND att statens kvarvarande förpliktelser i form av
löften om räntebefrielse. varom beslut fattas t. o. m. budgetåret 1984/85. i
fortsättningen infrias med medel från samlingsanslaget Täckande av förluster i samband med viss garantigivning. m. m. Några separata anslag för att
finansiera sådan räntebefrielse bör således inte föras upp på statsbudgeten
för budgetåret 1985/86.
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SIND uppskattar det sammanlagda hehovet av uthetalningar frfö1 anslaget under budgetåret 1985/86 till ca 12.5 milj. kr.
Fiiredmgandcns ii1·cn·äg1111dc11

Olika former av strukturgaranti har funnits sedan början av 1970-talet.
Under senare år har strukturgarantierna kommit att utnyttjas i mycket
begränsad omfattning. Jag anser i likhet med SIN Datt företagens hchnv av
statsgaranterade lån kan tillgodoses genom stödformen industrigarantilån.
Det är iiven viirdefullt att antalet stödformer rent allmänt kan begriinsas.
Jag förordar att systemet med olika former av strukturgaranti upphör vid
ingången av budgetf1ret 198.5/86. Det medför iiven att den kvarvarande
möjligheten att bevilja räntebefrielse i samband med garantililn upphör vid
samma tidpunkt.
Förslaget innebär dock ingen förändring i friiga om åtaganden från
statens sida som gjorts eller görs före den I juli 198.5. Jag räknar med att
tidigare beslutad räntchefrielse i samband med strukturgaranti i fortsättningen kommer att medföra vissa mindre kostnader på statsbudgeten,
uppskattningsvis 1-2 milj. kr. Jag förordar i likhet med SIND att sådana
kostnader fr. o. m. den I juli 198.5 täcks med medel från anslaget Täckande
av förluster vid viss garantigivning. m. m.
Jag beräknar det totala medclsbehovet under anslaget till 7.5 milj. kr. för
budgetfiret 198.5/86.
Den förändring som jag har förordat medför en viss ökning av antalet
industrigarantilån. Jag räknar med att den nuvarande engagemangsramen
på I 0.50 milj. kr. trots detta är tillräcklig.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att
I. godkänna att stödformen strukturgaranti och de därtill förknippade möjligheterna att bevilja räntehefriclse upphör i enlighet med
vad jag har anfört,
2. godkänna den utökade användning av förslagsanslaget Täckande
av förluster vid viss garantigivning. m. m. som jag har förordat,
3. till Tiickande ai·förluster i·id i·iss garantigin1i11g, 111. m. för budgetåret 1985/86 anvisa ett förslagsanslag av 7.5 000 000 kr.
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REGIONAL UTVECKLING

C I. Regionalpolitiskt stiid: Bidrags,·erksamhet
C 2. Regionalpolitiskt stöd: Vissa lokaliseringsbidrag m. m.
C 3. Regionalpolitiskt stöd: Lokaliseringslån
C 4. Regionalpolitiskt stöd: Regionala utvecklingsinsatser
C 5. Täckande av förluster på grund a\' kreditgarantier till företag i
gleshygder m. m.
C 6. Ersättning för nedsättning a\' socialavgifter

I statsbudgeten för innevarande budgetår har under dessa anslagsruhriker anvisats ett förslagsanslag av 350000000 kr., ett reservationsanslag av 264 000 000 kr., ett reservationsanslag av 500 000 000 kr.. ett rcservationsanslag av 398 250000 kr., ett förslagsanslag av I 000 kr. resp. ett
förslagsanslag av 330000000 kr.
Jag avser att föreslå regeringen att i en särskild proposition våren 1985
redovisa förslag om regional ut veckling och utjämning. Anslagen bör i
avvaktan på en sådan proposition foras upp med oförändrade belopp för
nästa budgetår.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, för budgetåret 1985/
86 beräkna
I. till Regionalpolitiskt stiid: Bidrag.1·1·erk.rnmhet ett förslagsanslag
av 350000000 kr.,
2. till Rexionalpo/itiskt stöd: Vissa lokali.l'l:ringshidrag m. m. ett
reservationsanslag av 264000000 kr ..
3. till Rt>gionalpo/itiskt stöd: Lokaliserings/ån ett reservationsanslag av 500000000 kr ..
4. till Regionalpolitiskt stöd: Regionala 11t1·ec/.:.lingsinsatser ett rcservationsanslag av 398 250000 kr.,
5. till Täckande ai·för/uster på grund a1· kreditgarantier tillfi'iretaJ;
i glesbygder m. m .. ell förslagsan~lag av I 000 kr..
6. till ErsiittninJ; fiir nedsättning av socialm·g{tier ett förslagsanslag
av 330000000 kr.
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MINERALFÖRSÖRJNING M. M.

Program för utökad prospektering m. m.
Den svenska gruvindustrin. och då särskilt järnmalmsindustrin. har en
svår konkurrenssituation. En kraftig förbättring har dock under senare tid
skett vad gäller järnmalmsproduktionen. Andra delar av gruv- och mineralindustrin har tidvis visat dillig lönsamhet pii grund av låga metallpriser. För
flertalet metaller har dock den genomsnittliga prisnivån under år 1984 varit
tillfredsställande.
Riksdagen beslöt hösten 1982 (prop. 1982/83: 50 bil. 6. NU 18. rskr 111)
att anvisa 300 milj. kr. för ett femiirigt program för utökad prospektering
m. m. i syfte att öka livslängden hos befintliga gruvor och mineralföretag
och skapa förutsättningar för nya sådana. Av dessa medel har regeringen
under år 1984 fattat beslut om användning av ca 44 milj. kr. Huvuddelen av
dessa medel har på förslag av nämnden för statens gruvegendom beviljats
som stöd till ett 30-tal prospckteringsprojekt inom huvudsakligen Norrbottens och Västerbottens län och Bergslagen. Under perioden 1982-1984
har beslut fattats om användning av sammanlagt 164 milj. kr. av nyssnämnda 300 milj. kr.
Regeringen har gett nämnden i uppdrag att svara för projektbedömning.
administration och utvärdering av programmet. Nämnden överlämnade
den 1 mars 1984 rapporten Program för utökad prospektering - Erfarenheter och förslag till fortsättning.

Forskning och utveckling
Regeringen uppdrog i februari 1983 åt Sveriges geologiska undersökning
(SGUJ att utreda vissa frågor om forskning och utveckling inom mineralområdet. Vad gäller SGU:s egen verksamhet framför SGU två typer av
förslag. nämligen FoU-stödjande åtgärder och forskningsprogram. SGU
beräknar kostnaderna för FoU-stödjande åtgärder till 19.6 milj. kr. under
tre år. För de föreslagna forskningsprogrammen beräknar man kostnaden
till 2.5 milj. kr. Utredningen. som överlämnades till industridepartementet
i februari 1984. har nyligen remissbehandlats. Förslagen bereds f. n. inom
regeringskansliet.

Utredningar m. m.
Utredningen om vissa frågor inom mineralområdet (l 1982: 02) har i juni
1984 överlämnat betänkandet !Ds I 1984: 15 J Borrkärnearkiv. Förslaget har
remissbehandlats och bereds f. n. i regeringskansliet. Utredningen slutför
nu sitt arbete med att utreda frågan om ytterligare regionalisering av
Sveriges geologiska undersökning samt behovet av förstärkning av bergsstaten.

Prop. 1984/85: 100

Bilaga 14

Industridepartementet

Kommitten (I 1984:04) med uppgift att göra en översyn av minerallagstiftningen påbörjade sitt arbete under hösten 1983. I utredningens direktiv
(Dir. 1983: 41) framhölls bl. a. att kommitten bör utreda hur den nuvarande
lagstiftningen, som iir splittrad i ett inmutnings- och koncessionssystem,
bör förändras för att kunna ersättas av ett mer enhetligt rättsligt regelsystem. En utgångspunkt bör härvid vara att inmutnings- och koneessionssystemen i deras nuvarande utformning ersätts av ett nytt system som i
huvudsak bygger på koncessionsprineipen. men med inmutningsrättsliga
inslag. Förslag till ny minerallagstiftning skall enligt direktiven lämnas före
utgången av år 1985.
Utredningen om beredskaps- och fredskrislagring (H 1982: 05) arbetar
med att utvärdera den nuvarande ordningen för lagringsverksamheten och
överväger alternativa former för beredskaps- och fredskrislagring. Härvid
berörs även mineralråvarorna. Utredningen slutför f. n. sitt arbete.

Internationellt arhcte

I syfte att motverka prisvariationer, som ger upphov till svflrigheter för
såväl företag som nationer. har under senare år allt !lera krav ställts på att
internationella överenskommelser skall trMfas för att stabilisera r:'l.varumarknaderna. Dessa krav har förts fram främst av ut vecklingsliinder. vilka
för sina exportintäkter och sin ekonomiska utveckling över huvud taget
ofta iir beroende av prisutveckligen för ett fåtal rf1varor.
Under är 1982 trädde det sjiitte internationella tennavtalet i kraft provisoriskt. Avtalet skall bidra till stabilitet på tennmarknaden via huffertlager
och kvoter. Sverige deltar i detta avtal.
Vid UNCT AD: s (FN: s konferens för handel och utveckling) fjiirde
konferens år 1976 fattades ett principbeslut om ett s. k. integrerat program
för råvaror. De centrala delarna av programmet går ut på att stabilisera
råvarupriserna på en rimlig nivå genom buffertlagring eller andra åtgärder.
Inom OECD !Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling)
pågår sedan flera år studier om rf1varor. Studierna riktar sig mot säväl
enskilda råvaror och deras skilda förutsättningar och eventuella restriktioner som mot råvaruproblem av mer generell karaktär. Analysen i studierna
har en hred ansats och behandlar såväl producent- som konsumentintressen. Ett arbetsprogram har fastställts som bl. a. innehiir att vissa utvalda
råvaror - av företrädesvis strategisk karaktär - skall studeras. Studier har
färdigställts om bl. a. krom. bauxit, mangan. kobolt, vanadin och volfram.
Sverige deltar även i arbetet inom den internationella bly- och zinkstudiegruppen <ILZSG). Med deltagande av även representanter för företag i
branschen hålls överläggningar mellan producent- och konsumentländer i
frägor av internationellt intresse. Förutom studier inom sektorer som är
viktiga för berörda industrier iignas särskild uppmiirksamhet åt att ge
kontinuerlig information om utvecklingen av utbud och efterfrågan. Med-
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lemmar är. förutom de nordiska länderna. huvuddekn av OECD-länderna
samt ytterligare ett antal länder. hl. a. Sovjetunionen, Indien. Mexico.
Zambia och 'ljeckoslovakien.
Samarbete mellan råvarurroducerandc liinder förekommer for flera metaller och mineral. bl. a. koppar och bauxit. Striivanden att genom samordnat handlande urrn<'1 högre priser har hittills dock endast haft begränsad
framgång.
Organisationen för jiirnmalmsexpörterande bnder !APEFJ har som huvuduppgift att främja en balanserad global utveckling av jiirnmalmsindustrin genom all skapa bättre förutsättningar för va1je enskilt medlemsland
att vidta lämpliga åtgärder avpassade till de egna problemen. Sverige ingår
i organisationen sedan dess grundande år 1975. Organisationen har c\I
mindre kansli och fastställer löpande ett arbetsrrogram. i vilket ingår
utredningar. sammanställningar av statistik. m. m. Utvidgade kontakter
med konsumentländer av järnmalm. liksom en utvidgning av medlt:mskretsen. står även på programmet. Medkmmarna iir - förutom Sverige Algeriet. Australien. Indien. Liberia, Maurdanien. Peru. Sierra Leone och
Venezuela.
llppgiftsskyldighet Yid grundrnttcntäktsundcrsiikning och brunnsborrning

Giillamle ordning
Enligt I § lagen ( 1975: 424) om uppgiftsskyldighet vid grundvattt:ntäktsundersökning och brunnsborrning är den som yrkesmässigt utför grundvattentäktsundersökning eller brunnsborrning skyldig att lämna skriftliga uppgifter om detta arbt:le och dess resultat till Sveriges geologiska undersökning (SGU). De uppgifter som skall lämnas är uppgifter om tid och plats för
arbete. ändamålet med delta. arbetets omfattning och tekniska utförande
samt påträffade jord- och bergarter. I förekommande fall skall vidare
uprgifter lämnas om grundvattenytans nivå och eventuella resultat av
företagna provpumpningar och vattenanalyser. Genom dessa uppgifter får
SGU sådan information om jord- och hergarter. grundvatten m. m. som
efter bearbetning bl. a. ger kunskap om de vattenförande lagrens läge och
karaktär. grundvattenstånd och grundvattenkvalite. Dessa kunskaper är
nödvändiga för all åstadkomma en rationell samhällsplanering och för att
riitt utnyllja och skydda vattenresurserna.

Energihrunnar
En energibrunn är en anläggning i berg eller jord där man utnyttjar
antingen värmeinnehållet i grundvattnet eller ett värmeflöde i berggundcn
för att åstadkomma bostads- eller varmvattenuppvärmning. De relativt
låga temperaturerna i grundvattnet eller berget kan nyltiggöras med hjälp
av värmepumpsteknik.
Den energi som används genom den s. k. energibrunnstekniken är sftledes antingen s. k. grundvattenvärme eller värme från ett bergrum.
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Vid utnyttjandet av grundvattenenergin anläggs en traditionell brunn. ur
vilken man utvinner vatten som först transporteras till en värmepump och
diircfter hortleds till antingen ett vattendrag eller ilterinfiltreras i marken.
När en sildan cnergihrunn anläggs uppkommer den ovan nämnda upp-

*

giftsskyldigheten enligt I i lagen.
Vid utvinning av bergvärmeenergi är det fr~lga om en anläggning, som
består av ett borrhf1l som nedkyls. Eftersom horrhålet är kallt och omgivningen varm sker ett värmeflödc mot horrhålet. Denna värme transporteras med hjälp av en frostviitska eller grundvatten till en värmepump och
nyttiggörs där. Enligt SGU föreligger en osäkerhet om borrning för att
möjliggöra en bergvärmeanläggning är förenat med uppgiftsskyldighet enligt lagen om uppgiftsskyldighet vid grundvattentäktsundersökning och
brunnsborrning.
Fiirslag och iil'<'fl'iiganden

Med anledning av att de angivna rättsreglerna således kan innebära
oklarheter beträffande uppgiftsskyldigheten i samband med anläggande! av
vissa energibrunnar. s. k. bcrgvärmcanläggningar. har SGU föreslagit att
den angivna uppgiftsskyldighcten förtydligas till att omfatta också anläggande! av denna typ av energibrunnar. Statens energiverk tillstyrker
SGU: s förslag.
Jag delar SG U: s mening och finner att följande skäl föreligger för ett
sådant förslag.
- Samma typ av uppgifter beträffande grundvatten och geologiska förhållanden kommer fram vid den angivna energibrunnshorrningen som vid
annan brunnsborrning.
- En uppgiftsskyldighet vid brunnsborrning för bergvärme kommer att
åligga samma yrkesutövare. brunnsborrarna. som enligt gällande ordning
är skyldiga att lämna uppgifter.
- Genom den utvidgade uppgiftsskyldigheten skapas förutsättningar för
att få erfarenheter av tekniken beträffande energibrunnar och dess utnyttjande av berggrunden både ur energi- och miljösynpunkt.
Jag anser mot denna bakgrund att den angivna uppgiftsskyldigheten bör
förtydligas i enlighet med SGU: s förslag genom en ändring i lagens första
paragraf. Ändringen bör träda i kraft den 1 juli 1985.
Med anledning av vad jag har anfört har inom industridepartemc:ntet
upprättats förslag till lag om ändring i lagen ( 1975: 424) om uppgiftsskyldighet vid grundvattentäktsundersökning och brunnsborrning.
Med hänsyn till lagstiftningsärendets enkla beskaffenhet är det enligt
min mening inte motiverat att inhämta lagrådets yttrande över förslaget.
Förslaget bör fogas till protokollet i detta ärende som hila1-:a 14.1.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att anta förslaget till lag om ändring i lagen ( 1975: 424) om uppgiftsskyldighet vid grundvattentäktsundersökning och brunnsborrning.
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Verksamheten vid Sveriges geologiska undersökning
Svaiges geologiska undersökning (SG U) iir den centrala förvaltningsmyndighetcn för frilgor om landets geologiska he))kaffcnhct m:h mineralhantering.
SGU skall
- utföra allmän geologisk kartering.
- hedriva prognos-, informations- och dokumentationsverksamhet p<i
mineralområdet.
- följa den svenska och internationella utvecklingen inom mineralområdet.
- handlägga ärenden enligt minerallagstiftningen. lagstiftningen om kontinentalsockeln samt lagstiftningen om utländska förvärv av fast egendom
m. m .. vad avser gruvrättigheter.
Verksamheten skall bedrivas på ett sådant sätt att insamlat material
snabbt publiceras och i praktiska former görs lättillgängligt. SGU skall i
övrigt på bästa sätt söka främja tillgodogörandet av landets mineralresurser. SGU åtar sig utrednings- och undersökningsuppdrag. Uppdragsverksamheten skall ge full kostnadstäckning.
SGU leds av en styrelse. Chef för SGU är en generaldirektör. Inom SGU
finns fyra enheter, två för kartering och dokumentation. en för myndighets- och utredningsuppgifter samt information och en för administration.
Inom SGU finns också ett planeringssekretariat. Till SGU är också knutet
ett kartråd, ett mineralresursråd och ett prospekteringsråd.
SGU är chefsmyndighet för bergsstaten.
Enligt den från den I juli 1982 gällande organisationen är antalet tjänster
vid SGU 267 st.
SGU är lokaliserat till Uppsala med filialkontor i Lund och Götehorg.
Vid SGU tillämpas programbudgetering med följande programindelning:
I. Geologisk kartering och dokumentation.
2. Myndighetsuppgifter och information.
3. Uppdragsverksamhet.
Verksamheten under programmen I och 2 finanscrias från reservationsanslaget Sveriges geologiska undersökning: Geologisk kartering m. m.
Verksamheten under programmet 3 finansieras genom direkt ersättning
från konsumenterna.
Investeringar i utrustning finansieras från reservationsanslaget Sveriges
geologiska undersökning: Utrustning.

D I. Sveriges geologiska undersökning: Geologisk kartering m. m.
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag
5

64684272
66303000
68650000

Reservation

Riksdagen 1984185. I sam/. Nr 100. Bila{!a 14

5801685
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An~laget iir uppdelat p{t tre program. nämligen I. Geologisk kartering
och dokumentation. 2. Myndighctsuppgilier och information samt 3. Uppdragsvcrksamhet. Utgifter och inkomster för dessa program redovisas
under anslaget.
Prt1gra111 I. Geologis/.: kartering t1ch dokumentation omfattar den verksamhet som syftar till att ta fram och i form av kartor i rcguijiira serier
tillhandahälla beslutsunderlag för samhällsplanering rörande utnyttjande
av landskapet. berggrund. jordlager och grundvatten. Vidare omfattar
programmet den verksamhet som syftar till att genom insamling. bearbetning och bevarande av uppgifter om geologiska förhållanden på annat sätt
än genom den reguljiira karteringen tillgodose allmiinna och enskilda behov av geologisk information.
Program 2. Myndighctsuppg(ficr och inj(mnation omfattar vissa myndighets- och utredningsuppgifter pft mineralområdet samt den verksamhet
som syftar till att informera såväl internt som externt i frågor inom det
geovi:tenskapliga området.
Program 3. Uppdragn·er/.:samhct omfattar den verksamhet som finansieras genom direkt ersättning från konsumenterna. Uppdragen skall ha nära
samband med karterings- och dokumentationsverksamhcten eller utrednings- och informationsverksamheten.
Av följande sammanställning framgår hur kostnader och intäkter för
verk.samheten fördelar sig på olika program.

Program

1984/85

1985/86 hcräknar

I 000-tal kr.

Budget

SGU

Program I. Geologisk
kartering och dokumentarion
Avg[tr i inkomster

57 880
180

61558

59845

-

- 120

- 120

57700

61438

59725

Program 2. ft..fyndighet.rnppg({rer od1 i11forma1io11
A vgi\r i inkomster

Program 3. UppJrags1·erksamher
Avgår i inkomster
Medelsbehov

8 8:!3

Föredraganden

- 220

9804

9225

- 300

- 300

8603

9504

8925

6800
-6800
0

5800
-5800
0

5800
-5800
0

66303

70942

68650

Sl'eriges geologfaka undersökning

Under de olika delprogrammen redovisar SGU - utöver medel i enlighet
med huvudförslaget för pågående verksamhet - medel för förändring av
verksamheten enligt följande. Rationaliseringsåtgärderna är främst förenklingar i produktionen och utökad ADB-användning.
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Program I. Geologisk kartering och dok11111c11tatio11
Bcrggrund~gcologisk

kartering
Genom smärn: kompletteringar och bearbetningar av befintligt prospek-

teringsmatcrial skulle 16 kartblad över Övre Norrland kunna ges ut. Kartorna motsvarar standanlmässigt de förenklade berggrundskartorna. Kostnaden är ca 100000 kr./blad. SGU begär 400000 kr. under budgct[m:t
1985/86 för att ta fram fyra st1dana kartblad.
Jordartsgeologi
SG U förfogar över ett omfattande kvarUirgeologiskt basmaterial frän de
inre delarna av Norrbottens län. Genom relativt begränsade karteringsinsatser skulle det vara möjligt att komplettera detta material för att sammanställa och trycka kvartärgeologiska kartor i skala I: 250 000 över Lapplandsdelen av Norrbottens ltin. Den totala kostnaden för att ta fram dessa
kartor är ca 3 milj. kr. För de inledande arbetena begär SGU 300000 kr.
Hydrogeologi
För att snabbt kunna bygga upp en rikstäckande databas för kommunal
vattenförsörjning och grundvattenmiljö begär SGU ett engångsbelopp om
450000 kr.

l'rogram 2. Myndighet.1·11ppxifter och in.formation
Huvuddelen av utvecklingsarbetet för georegistret beräknas slutföras
under budgetåret 1984/85. För driften av georegistret begär SGU 200000
kr.
De tre råd som finns knutna till SGU, nämligen kartrådet. prospekteringsrådet och mineralresursrådet består av sakkunniga representanter för
användarna av SGU: s produkter. Råden lämnar värdefulla synpunkter på
SGU: s verksamhet och långtidsplaner. SGU har för avsikt att under
hösten 1984 närmare gå igenom rådens arbetsformer. Några särskilda
medel har inte anvisats för rådens verksamhet. SGU begär 100000 kr. för
att rådens kompetens skall kunna utnyttjas på ett optimalt sätt.
Under hösten 1985 kommer Western European Geological Surveys
(WEGS) att förlägga sin årliga sammankomst till Uppsala. SGU blir värd
för detta sammanträde. För att täcka kostnaderna för denna sammankomst
hegär SGU 200000 kr.
Föredragandens övaväganden
För nästa budgetår bör medel för SGU: s verksamhet beräknas enligt ett
ettårigt huvudförslag med en reduktion om 2 %. Jag har vid denna beräkning även tagit hänsyn till att SG U under budgetåret 1984/85 redovisat en
hyresbcsparing. Jag avser att under början av år 1985 återkomma till
regeringen om de förslag som SGU har l~imnat rörande forskning och

I
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utveckling inom mineralomrhdet och som bl.a. berör SGU:s egen verksamhet.
Med hänvisning till sammanställningen hemstiiller jag att regeringen
föreslär riksdagen
att till Si·eriges geologiska undersökning: Geologisk kartering
111. 111. för budgetåret 1985/86 anvisa ett rcservationsanslag av
68 650 000 kr.

D 2. Sveriges geologiska undersökning: Utrustning
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

2 148976

Reservation

I 740499

I 0 I 0 000

700000

Anslaget är avsett att finansiera SGU: s investeringar i mer kostnadskrävande utrustning. Ränta och avskrivning på utrustningskapitalct belastar
de program inom vilka utrustningen används. Utrustning som anskaffas
med anlitande av anslaget tillförs SCi U: s utrustningskapital. Medel motsvarande avskrivning och förräntning av utrustningskapitalet omförs till
särskild inkomsttitel på statsbudgeten.

Sveriges geologiska undersökning
Anslaget bör för budgetåret 1985/86 uppgå till I 744 000 kr. Investeringsbehovet omfattar ersiittning av avskriven och utrangerad utrustning samt
ersättning av viss utrustning som vid delningen av SG U förts till Sveriges
geologiska AB !SGABl. Därutöver innefattar investcringsbehovet nyanskaffningar för rationaliseringar och kvalitetshöjning av pågående verksamhet.

Föredragandens ih·en·äganden
För budgetåret 1985/86 beräknar jag anslaget till 700000 kr. Av beloppet
avser 410000 kr. ersättning av äldre försliten utrustning. För nyanskaffning för rationalisering och kvalitetshöjning av pågående verksamhet har
jag beräknat 290000 kr.
Jag hemställer att regeringen förslår riksdagen
att till S1•eriges geologiska undersökning: Utmstning för budgetåret
1985/86 anvisa ett reservationsanslag av 700000 kr.

D 3. Bergsst;:iten
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 förslag

2467347
2 516000
2 873 000
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Bergsstatens vcrksamhl!t styrs i stort av den gruvrättsliga lagstiftningen,
framför allt gruvlagen ( 1974: 342) och gruvförordningen ( 1974: 344). Bergsstatens myndighets- och kansliuppgifter omfattar i hu·•udsak ärenden om
förvärv och försvar av gruvrättigheter. att anvisa områden för gruvdrift
och undersökningsverksamhet.
Genom den omorganisation som skett på mineralomriidet är Sveriges
geologiska undersökning fr. o. m. den 1juli 1982 chefsmyndighet för bergsstaten. Bergsstaten är organiserad på ett nordligt och ett sydligt distrikt
med expedition i resp. Luleå och Falun. Chef för varje distrikt är en
bergmästare.
1984/85

Beräknad ändring 1985/86

SGU
Personal
Anslag
Förvaltningskostnadcr
Lokalkostnader
Kungörelsekostnader
Engångsanvisning

Föredraganden

Il

1811000
437 000
214000
54000

-19000
+74000
-18000

+61000

+320000
- 19000

+ 74000
- 18000

2516000

+98000

+357000

Med stöd av minerallagstiftningen och motsvarande äldre lagstiftning tas
genom bergsstatens försorg ut vissa avgifter på det gruvrättsliga området.
Vidare skall enligt förordningen (1966: 351) angående tillämpningen av
kontinentalsockellagen ( 1966: 314) avgift erläggas till SGU för tillstånd till
sand-. grus- eller stentäkt på kontinentalsockeln. Samtliga dessa avgifter
redovisas på statsbudgetens inkomstsida under titeln 2528 Avgifter vid
bergsstaten. Avgifterna beräknas uppgå till 3.5 milj. kr. för budgetåret
1984/85 och 3.2 milj. kr. för budgetåret 1985/86. Motsvarande avgifter
uppgick budgetåret 1983/84 till 4,6 milj. kr.

Sveriges geologiska undersökning
SGU föreslår i anslagsframställningen för bergsstaten bl. a.:
I. Pris- och löneomräkning m. m. + 116000 kr.
2. SGU anser att huvudförslaget inte bör tillämpas på bergsstaten. Enligt
SGU har organisationen kontinuerligt minskats och anpassats till förändrade förhållanden så att ett ringa antal anställda kvarstår medan arbetsbelastningen ökat starkt. Marginaler för ytterligare nedskärningar saknas därlör.
3. Övriga expenser engångsanvisning 36000 kr.
Föredragandens ö1·en·äganden

För nästa budgetår bör medel för bergsstatens verksamhet beräknas
enligt ett ettårigt huvudförslag med en reduktion om 2 %. Därutöver har jag
för expenser beräknat en engångsanvisning om 36000 kr. Vissa medel har
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tillförts anslaget genom en överföring friin anslaget D I. Sveriges geologiska undersökning: Geologisk kartering m. m.
Med hiinvisning till sammanställningen hemställt::r jag att regeringen
föresltir riksdagen
att till Bergsstaten for budgetiiret 1985/86 anvisa ett förslagsanslag
av 2 873 000 kr.

Verksamheten Yid nämnden för statens grm·cgendom
Statens gruvegendom förvaltas sedan den I juli 1973 av nämnden för
swtcns gruvegendom. Från att tidigare ha avsett i huvudsak endast gruvrättigheter enligt gruvlagen ( 1974: 342) m:h dess föregångare omfattar nu
nämndens förvaltning även andra typer av mineralfyndigheter, bl. a. industrimineral. Nämnden, som beslutar i frågor om upplåtelse av gruvegendomen. svarar för att egendomen tas till vara pä bästa sätt och - där så är
lämpligt - utökas. Utökningen sker huvudsakligen genom prospektering.
Nämnden skall siirskilt följa utvecklingen inom sitt verksamhetsområde
och ta initiativ till åtgärder att förbättra det ekonomiska utbytet av gruvegendomen.
Från budgetåret 1982/83 har nämnden även fattat beslut om bidrag till
svenska företag för prospektering av vissa mineral. Under budgetåret
1983/84 beviljade nämnden bidrag till två projekt med ett totalt belopp om
0,7 milj. kr. Stödformen upphörde den I juli 1984 i enlighet med riksdagens
beslut med anledning av prop. 1983/84: 40 om vissa ekonomisk-politiska
åtgärder (NU 8, rskr 94).
Riksdagen beslöt hösten 1982 (prop. 1982/83: 50 bil. 6, NU 18, rskr I 1 I)
att anvisa 300 milj. kr. för ett femårigt program för utökad prospektering.
Niimden har av regeringen fått i uppdrag att svara för administration av
programmet och uppföljning av de projekt som beviljas medel. Nämnden
skall också lämna förslag på hur det femåriga programmet skall fortsätta.
Nämnden leds av en styrelse på högst sju ledamöter. Inom nämnden
finns två enheter; en för prospektering, mineraltekniska undersökningar
och ekonomisk utvärdering samt en för ekonomi och förvaltning. Antalet
anstiillda den I juli 1984 var 13.

D 4. Statens gruYegendom: Prospektering m. m.
1983/84 utgift
1984185 Anslag
1985/86 Förslag

37639492
38688000
39946000

Reservation

30639700

Från anslaget bestrids kostnaderna för prospekteringsverksamhet. brytvärdhetsundersökningar samt under budgetåren 1982/83 och 1983/84 även
statligt bidrag till prospektering av vissa mineral.
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Niim11dn1 .får statens gru1·cgc11dom
Inför hudget;\ret 1984/85 genomfördes en nedskärning av anslaget med
25 milj. kr. dler niirmare 4oq jämfört med

föreg~iende

budgetar. Denna

nedskärning har till en del kompenserats genom att nämnden under hudgetåret heviljats ca 10.5 milj. kr. från anslaget XIV 1982/83 D 8. Program
för utökad prospektering m. m. Vidare slutar nämnden fr. o. m. innevarande budgetår att ge bidrag till andra organisationers prospektering frtm det
egna anslaget. För att ytterligare dämpa takten i neddragningen av verksamheten använder nämnden reserverade medel från hudgetf1ret 1983/84.
Under budgeti\ret 1985/86 räknar nämnden med att verksamheten kan
hållas uppe på i stort sett samma sätt, dvs. genom utnyttjandet av reserverade medel och genom erhållande av prospekteringsstöd.
Fr. o. m. budget[1ret 1986/87 måste emellertid en volymminskning ske
även om prospekteringsstöd erhålls i oförändrad omfattning. Den fortsatta
minskningen av verksamheten blir sedan drastisk. För ntimndens huvudentreprenör. Sveriges geologiska AB (SGABl. är en neddragning av nämndens verksamhet mycket kännbar.
Enligt nämnden är den nivå på prospekteringsverksamheten som nu
nåtts den erforderliga för de närmaste åren. På grund av den stora nedskärningen av anslaget för budgetåret 1984/85 anser nämnden all huvudalternativet inte bör tillämpas på anslagd för budgetåret 1985/86. Därutöver
beräknar nämnden ett finansiellt tillskoll om 8 milj. kr. för att kunna
vidmakthålla nuvarande nivå på prospekteringsverksamheten. Därigenom
skulle verksamheten också fä en tillfredsställande finansiell stadga under
en något längre tidsperiod.

Föredragandcns ii1•en•ii[:ande11
För nästa budgetår bör för nämndens prospekteringsverksamhet ell
reducerat ettårigt huvudalternativ tillämpa~. Jag beräknar anslaget till
39 946 000 kr.
Med hänsyn till behovet av en långsiktig planering av nämdens verksamhet hör, liksom vad gäller innevarande budgetår, ell bemyndigande all
göra fleråriga åtaganden ges. Jag förordar därför att regeringen inhämtar
riksdagens bemyndigande att under hudgetåren 1985/86-1988/89 fatta heslut om prospektering som innebär åtaganden om högst 26 milj. kr. för
budgetåret 1986/87. 17 milj. kr. för budgetåret 1987/88 och 11 milj. kr. för
budgetåret 1988/89.
Med hänvisning till vad jag anfört hemställer jag all regeringen föreslår
riksdagen att
I. bemyndiga regeringen all under budgetåren 1985/86-1988/89
ikläda staten ekonomisk förpliktelse i samband med nämdens för
statens gruvegendom verksamhet som innebär åtaganden om
högst 26 000 000 kr. för budgetåret 1986/87. 17 000 000 kr. för
hudgetåret 1987/88 och 11 000000 kr. för budgetåret 1988/89,
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2. till Statens w11l'egc11dom: Prosrektering m. m. för budgetäret
1985/86 anvisa ett reservationsanslag av 39 946 000 kr.

DS. Statens gruvegendom: Egendomsförvaltning m. m.

1984/85 Anslag

1983/84 Utgift

8215037
7 686000

1985/86 Förslag

5 828000

från anslaget bestrids kostnaderna för nämndens for statens gruvegendom kansli samt för förvaltning av statens gruvegendom.
\984/85

Beräknad iindring l 985/86
Nämnden
för statens
gruvegendom
13

+2

4 \81000

+ 178000
+ 13 000

Personal

Föredraganden

Anslag
Förvaltningskostnadcr
Lokalkostnader
lnmutningskostnadcr
U tmålsliiggningar
Kommunala skatter

305 000

+

71 000
13000

1000000
200000
2000000

+200000

+ 200000
-2000000

7686000

+391000

-1858000

Nämnden för statens gru1•egcndom
Nämnden föreslår i sin anslagsframstiillning bl. a. följande:

I. Pris- och löneomräkning + 528 000 kr.
2. Det föreskrivna huvudalternativet bör endast tillämpas i begränsad
omfattning på anslaget. Den mycket höga aktiviteten inom nämndens
samtliga verksamhetsområden innebär en kraftig arbetsbelastning på
nämndens kansli, varför besparingen på anslaget bör begränsas till 1.6%,
dvs. 137 000 kr.
3. I samband med att nämnden år 1982 blev en självständig myndighet
tillkom en rad nya uppgifter inom bl. a. ekonomi- och personaladministration. Arbetsbelastningen inom enheten för ekonomi och förvaltning har
därefter ökat ytterligare. främst som följd av nämndens engagemang i
statsmakternas satsningar att "!;timulera och effektivisera prospekteringen i
landet. Till en del kan denna utveckling mötas med rationliseringar vilket
också redan skett resp. pågår. Trots detta kvarstår dock behovet av en
personalförstärkning inom enheten för ekonomi och förvaltning med en
byråsekretcrartjänst. Även inom den gemensamma kanslifunktionen finns
ett behov av en förstärkning med en assistenttjänst.

Prop. 1984/85:100

Bilaga 14

Industridepartementet

73

Färcdragandens ii1 ·cn·ägwrdc'll

För niista hudgetfir bör medel för n~imndcn~ egendomsfi.irvaltning beräkenligt ett ettårigt huvudförslag med en reduktion om 2 <;',., Riksdagen

na~

beslutade våren 1984 att den kommunala heskattningcn av juridiska personer skall upphöra fr. o. m. inkomstiiret 1985. Detta innebär att nämndens
arrendeintiiktcr skattebefrias helt. För budgetåret 1985/86 har jag därför
inte beräknat några medel för kommunala skatter.
Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen
föreslår riksdagen
att till Statens gru1•ege1ulom: Egcmlo11L1:f;>n·a/tnini.: m. m. för budgetåret 1985/86 anvisa ett förslagsanslag av 5 828 000 kr.

D 6. Delegationen för samordning a\' havsresurs\'erksamheten
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

2264978
2 343000
2442000

65 137

Reservation

Delegationen för samordning av havsresursverksamheten skall enligt sin
instruktion (] 979: 34, ändrad 1981: 593 och 1984: 612) verka för samordning
av svensk verksamhet som innefattar nyttjande, skydd eller utforskande
av havet eller som annars har anknytning till havet. Delegationen skall
också verka för att havsresursverksamhetcn såväl vid myndigheter som
organisationer främjas och stöds. Det åligger delegationen särskilt att
utarbeta ett förslag till program för svensk havsresursverksamhet samt
lämna underlag för regeringens och myndigheternas ställningstaganden i
frågor som rör utnyttjande och skydd av havet. l delegationen ingår representanter för samhällsintressena och olika fackområden. Hos delegationen
finns ett kansli, som är förlagt till Göteborg.
1984/85

Personal

Beräknad ändring 1985/86
Delegationen

Föredraganden

1585000
152 000
606000

+175000
+ 15000
+ 4000

+81 000
+14000
+ 4000

2343000

+194000

+99000

5

Anslag
Förvaltningskostnadcr
Lokalkostnader
Utredningskostnader

Delegationen för samordning ar havsre.rnrsrerksamheten
Delegationen föreslår i sin anslagsframställning bl. a. följande:
I. Huvudförslag 2 505 000 kr.
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2. Pris- och liineomriikning 213 000 kr.
3. Delegationen saknar. som en liten myndighet. möjlighet att genom
rationaliseringsiitgiirdcr klara en 2 ~:'c-ig besraring av förvaltnings- eller
lokalkostnader. Ett genomförande av huvudförslaget innchiir därför en
nedskiirning av delegationens utredningsverksamhet.
4. Delegationen beriiknar en förstärkning av medlen för förvaltningskostnader med 36000 kr.
Fiircdrai.:1111de11s ii1·<·n·iii.:ande11
För nästa budgett1r bör medel fiir delegationens verksamhet beräknas
enligt ett ettärigt huvudförslag med en reduktion om 2 r;{. Diirutöver har jag
beräknat 25 000 kr. för exrcnser.
Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen
föreslår riksdagen
att till Delegatio11e11.fi"ir .1amord11i11g m· lw1·srernrs1·erksamhe1e11 för
budgetärct 1985/86 anvisa ett reservationsanslag av 2442000 kr.
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E 1. Statens energivrrk: Fiinaltningskoslnader
E 2. Statens energiverk: Utredningar m. m. och informalion
E 3. Slalens elektriska inspektion
E 4. Llhildning och rådgivning m. m. för att spara energi
E 5. Främjande av landsbygdens elektrifiering
E 6. Ersättning för försenad idrifttagning av kärnreaktorer
E 7. Visst internationellt energisamarbete
E 8. Statens kärnkraftinspektion: Förrnltningskostnader
E 9. Statens kärnkraftinspektion: Kärnsäkerhetsforskning
E 10. Åtgärder för hantering a,· radioaktivt a\fall
E Il. Statens vattenfallsverk: Kraftstationer m. m.
E 12. Energiforskning
E 13. Bidrag till verksamheten vid Studsvik Energiteknik AB
E 14. Å\'\'eckling av forskningsreaktorer m. m.
E 15. Anläggningar för radioaktivt avfall i Studs\•ik, m. m.
E 16. Stöd för oljeersättande åtgärder, m. m.
E 17. Täckande av förluster i anledning av statliga garantier för
oljeersättande åtgärder, m. m.

7'5
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I statsbudgeten för innevarande budget[ir har anvisats under anslagsrubrikerna:
E I. Statens energiverk: Förvaltningskostnadcr ett förslagsanslag av
19584000 kr ..
E " Statens cnergivak: Utredningar m. m. och information ett reservationsanslag av 10929000 kr..
E 3. Statens elektriska inspektion ett förslagsanslag av 8 831 000 kr..
E 4. Utbildning och rådgivning m. m. för att spara energi ett rcscrvationsanslag av I 000 kr..
E 5. Främjande av landsbygdens elektrifiering ett reservationsanslag av
4500000 kr ..
E 6. Ersättning för försenad idrifttagning av kärnreaktorer ett förslagsanslag av 290000000 kr..
E 7. Visst internationellt energisamarbete ett förs lagsanslag av 14 574 000
kr..
E 8. Statens kärnkraftinspektion: Förvaltningskostnadcr ett reservationsanslag av I 000 kr..
E 9. Statens kärnkraftinspektion: Kärnsäkerhetsforskning ett reservationsanslag av I 000 kr..
E 10. Åtgärder för hantering av radioaktivt avfall ett rcservationsanslag av
I 000 kr..
E I I. Statens vattenfallsverk: Kraftstationer m. m. ett reservationsanslag
av 3 323 000 000 kr..
E 12. Energi forskning ett reservationsanslag av 421 500000 kr..
EJ:\. Bidrag till verksamheten vid Studs vik Energiteknik AB ett reservationsanslag av 42 635 000 kr..
E 14. Avveckling av forskningsreaktorer m. m. ett reservationsanslag av
9900000 kr..
El5. Anläggningar för radioaktivt avfall i Studsvik, m. m. ett reservationsanslag av 72700000 kr.,
El7. Stöd för oljeersättande åtgärder, m. m. ett reservationsanslag av
210000000 kr.,
El8. Täckande av förluster i anledning av statliga garantier för oljeersättande åtgärder, m. m. ett förslagsanslag av 15000000 kr.
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Jag avser föresla regeringen att i en siirskild proposition v{iren 1985
redovisa förslag om riktlinjer för energipolitiken. Anslagen hör i avvaktan
p[1 en s~ldan proposition föras upp med oförändrade belopp för niista
budget<tr.
Jag hemställer att regeringen förcsliir riksdagen att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet. för budgetåret 1985/86 beräkna

I. till Statl'lls energirerk: Förl'(llt11i11pkost11adcr ett förslagsanslag
av 19584000 kr.,
..., till State11s l'll<'rgil'crk: Utredni11gar m. m. och i11.fimnatio11 ett
rcservationsanslag av 10929000 kr..
3. till State11s elektriska inspektion ett förslagsanslag av 8 831 000
kr.,

4. till Uthild11i11g och rådgil'lling m. m. fär att spara e11ergi ett
reservationsanslag av I 000 kr.,
5. till Friimja11de a1· /a11dshygdens clektr(fieri11g ett reservationsanslag av 4 500 000 kr.,
6. till Ersiittning fiir försenad idr{!itagning m· kiimreaktorer ett

förslagsanslag av 290 000000 kr..
7. till Visst internationellt e11ergisamarhetl' ett förs lagsanslag av
14574000 kr.,
8. till Statens kiirnkrafiinspektio11: Förl'l1ltni11gskost11adcr ett rescrvationsanslag av I 000 kr.,

9. till Statens kiirnkrqftinspektion:

Kiirnsiikerhet~fi1rsk11ing

ett re-

scrvationsanslag av I ()(10 kr.,
10. till Åtgiirder för lwntaing m• radioakti1·t mfa// ett reservationsanslag av I 000 kr..
11. till State11s

vattn~(allsverk:

Kraftstatio11er m. m. ett reserva-

tionsanslag av 3 323 000000 kr..
12. till Energ~forskni11g ett reservationsanslag av 4~ I 500 000 kr..
13. till Bidrag till 1·erk.rnmhete11 1·id Studsl'ik E11ergitek11ik AB ett
reservationsanslag av 42 635 000 kr..
14. till A 1Teckling a1· forsk11i11gsreaktorer m. m. ett rcservationsanslag av 9900000 kr..
15. till Anläggningar för radioakti1·t m:fiill i Swd.1Tik, m. m. ett reservationsanslag av

n 700 000 kr..

16. till Stöd.för o/jeersiitta11de åtgärder. m. m. ett reservationsanslag
av 210000000 kr..
17. till Täckande av .fl"irluster i anledning m· statliga garantier för
o/jeersiittande åt1;iirder. m. m. ett förslagsanslag av 15 000 000 kr.
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TEKNISK UTVECKLING M. M.

En högstående teknisk forsknings- och utvecklingsverksamhet är en
nödvändig förutsättning för att långsiktigt bredda och utveckla vårt industriella och teknologiska kunnande. Att stimulera teknisk forskning och
utveckling är också en av hörnstenarna i regeringens politik för industriell
utveckling och förnyelse.
Det är viktigt att uppmiirksamma den stora andel forskning och utvecklingsarbetc som finansieras av industrin. Där utförs också den helt övervägande andelen utvecklingsarhete. Industrin har med sin nära kontakt med
marknaden många gånger den bästa kunskapen om de problem och behov
som utvccklingsarbetet syftar till att tillfredsställa.
Statens stöd till teknisk forskning och utveckling skall mot denna bakgrund i första hand ses som ett komplement till och en förstitrkning av
industrins egna satsningar. En god kännedom från statsmakternas sida.
inte bara om människors behov och önskningar, utan ocksii om industrins
förutsättningar och problem är därför nödvändig.
Förutsättningarna för industriellt utvecklingsarbete förändras. På senare
år har exempelvis möjligheterna förbättrats att finansiera industriella utvecklingsprojekt utan statligt stöd. Detta beror bl. a. på företagens ökade
egenfinansieringsförmåga samt på att en rad särskilda riskkapitalförsörjningsbolag. s. k. venture capita] företag, har etablerats. Trots en successiv
anpassning till nya förhållanden är det inte självklart att det stöd för
industriellt utvecklingsarbete som staten tillhandahåller, är inriktat på de
mest angelägna behoven. Inom industridepartementet pågår f. n. arbete
med att analysera vilka stödformer som är mest effektiva för att främja
industriellt utvecklingsarbete. Delta arbete kommer att tjäna som underlag
för den anpassning av politiken på detta område som måste ske fortlöpande.
Riksdagen har med anledning av prop. 1983/84: 107 om forskning beslutat om riktlinjer för flygteknisk forskning <bil. 2, FöU 1983184: 19. rskr
403 ). I enlighet härmed har regeringen under hösten 1984 inrättat ett
flygtekniskt råd som har till uppgift att främja och samordna den flygtekniska forskningen i Sverige.
Jag vill i detta sammanhang också erinra om de av riksdagen nyligen
beslutade förnyelsefonderna, vars medel får användas för bl. a. forskningsoch utvecklingsarbete i företagen (prop. 1984/85: 86, FiU 9. rskr 108).

Forsknings- och utvecklingsarbetets omfattning
De 24 staterna inom industriländernas samarbetsorganisation OECD
svarar tillsammans för ca 2/3 av världens samlade utgifter för forskning och
utveckling fFoU). Inom OECD svarar enbart USA för nära hälften av
utgifterna för FoU.
Vid en rangordning av staterna inom OECD efter deras FoU-utgifter
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finner man vidare att de fem främsta länderna - i avtagande ordning:
USA. Japan. Förbundsrepubliken Tyskland. Frankrike. Storbritannien svarar för nästan 90 S·i.· av de totala utgifterna för FoLJ inom OECD. Sverige
ingår på nionde plats i denna rangordning och har 1.4 q_. av OECD:s totala
utgifter för FoU.
När det gäller FoU-utgifternas andel av bruttonationalprodukten (BNPJ.
hör Sverige till ett av de mest FoU-intensiva liinderna i världen med 2.3 %
FoU av BN Pär 1981. De svenska FoU-utgifternas andel av BN P uppvisar
en stadig ökning alltsedan början av 1970-talet och denna ökning synes
fortsätta. Prognosen för år 1984 är 2.51?;(. FoU av BNP. FoU-intensiteten
mätt som årsverken för FoU i relation till totala arbetskraften visar motsvarande mönster. F. n. är tioårsverken av I 000 inriktade på FoU-arbete.
Mer än hälften av forsknings- och utvecklingsarhetet år 1981 finansierades med privata medel. Industriföretagen dominerar finansieringsbilden
genom en hög självfinansieringsgrad. Av de totala FoU-kostnaderna i
industrin finansierade företagen sjiilva niira 90 % .
Offentliga medel svarade för 43 'Jr av landets FoU-finansiering år 1981.
Större delen av de offentliga medlen går till FoU-verksamhet vid universitet och högskolor.
Företagssektorn svarar för mer än 60 % av utförandet av den totala
FoU-verksamhet som genomförs i landet, medan universitets- och högskolesektorn står för ca 30 %.
85% av FoU-verksamheten i företagssektorn är inriktad på utvecklingsarhete. medan FoU-verksamheten i högskolesektorn till helt övervägande
del avser forskning.

Stöd till industriell förnyelse
Samhällets stöd till industriell och teknisk förnyelse kanaliseras hl. a.
genom styrelsen för teknisk utveckling (STU). Fonden för industriellt
utvecklingsarbete <Industrifonden) och de regionala utvecklingsfonderna.
Genom statsmakternas beslut år 1984 om forskning (prop. 1983/84: 107
bil. 9, NU 45. rskr 407) och om industriell utveckling och förnyelse tprop.
1983/84: 135. NU 42, rskr 379) har en treärsplan lagts fast för statens stöd
till forskning, industriell utveckling och förnyelse.
En huvuddel av STU:s insatser kommer även fortsättningsvis att göras
inom områdena verkstadsteknik. informationsteknologi. bioteknik, materialteknik. massa- och pappersteknik. träteknik. kemiteknik samt teknik
för hälso- och sjukvård. I enlighet med statsmakternas beslut ges särskild
prioritet för informationsteknologi. verkstadsteknik och bioteknik. Den
ökade koncentrationen på kunskapsutvecklande insatser fortsätter. För att
säkerställa medel till inomvetenskapligt motiverade forskningsprojekt har
medel i samma omfattning som för innevarande budgetår reserverats för
STU:s tekniska forskningsrådsfunktion som nyligen har inriittats. STU:s
utvecklingsstöd förskjuts mot de unga teknikbaserade företagen med hög
tillväxtpotential.
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Industrifonden har under det gångna året Wmnat stöd till ett flertal
intressanta industriella utvecklingsprojekt. Bland dessa kan nämnas utveckling av nytt förpackningssystem, styrclcktronik för drivaggregat. sedelinmatare, radarnivt1mätare, processteknik för potatisfrysning samt ny
metod för helmekaniserat gallringsarbete i skogen. Totalt har fonden fattat
beslut om stöd till ca 90 projekt och det sammanlagda åtagandet uppgår nu
till ca 955 milj. kr.
för att ytterligare stötta förnyelsearbetet i de unga teknikbaserade företagen har regeringen nyligen fattat beslut om ett mer generellt inriktat stöd
till forskning och utveckling i de mindre företagen, s. k. forskningshidrag
till teknikbaserade småföretag, i enlighet med riksdagens beslut (prop.
1983/84: 135, NU 42. rskr 379. SFS 1984: 810). Systemet träder i kraft den l
januari 1985.

Nationellt informationsteknologiprogram

Begreppet informationsteknologi omfattar teknik för att inhämta, överföra, bearbeta. lagra och presentera information.
Informationsteknologin spelar en allt viktigare roll för industrins förnyelse. Detta gäller både den industri som är sysselsatt med att utveckla
och tillverka komponenter och system och den industri som använder
informationsteknologin integrerad med annan teknik för att få fram konkurrenskraftiga produkter och produktionssystem inom områden utanför
data- och elektronikindustrins traditionella verksamhetsområde.
I samband med behandlingen av regeringens proposition om ett nationellt mikroelektronikprogram (prop. 1983/84: 8, NU 11. rskr 130t uttalade
riksdagen att regeringen borde presentera ett sammanhållet informationsteknologiprogram. Ett sådant program bereds f. n. inom regeringskansliet.
Programmet baseras på ett gemensamt förslag som överlämnades till regeringen den 15 oktober 1984 från ett antal myndigheter. däribland styrelsen
för teknisk utveckling, universitets- och högskoleämbetet och arbetarskyddsfonden. Programmet syftar till att förbättra förutsättningarna för
införande och användande av informationsteknologi.
Programmet är indelat i de tre blocken Mikroelektronik, Systemteknik
och Informationsteknologins användning.
Det första blocket utgörs väsentligen av det nationella mikroelektronikprogrammet.
Det andra blocket innehåller områden som telematik (datateknikens
användning i samband med telekommunikationer). informationsbehandling. programmcringsteknik, s. k. artificiell intelligens. människa-maskinkommunikation, tillämpad matematik, reglerteknik, talkommunikation.
bild- och signalbehandling, mättekniska metoder, optiska och elektrooptiska system samt givare och givarsystem.
Det tredje och sista blocket syftar till att främja utveckling och användning av informationsteknologiska system som tillgodoser högt ställda an-
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vändarkrav. Av särskilt intresse är stimulanser till spridning av den nya
tekniken. så att industrin snabbt kan tillgodogöra sig de landvinningar som
görs inom informationsteknologin.
Jag har för avsikt att föreslå regeringen att till riksdagen redovisa denna
fraga under vilren 1985.
Rymd verksamhet

De statliga insatserna p:'i rymdområdet syftar hl. a. till att främja svensk
industris konkurrenskraft på den expansiva marknaden för rymdtekniska
produkter. F. n. bedrivs verksamhet med tonvikt på telesatellitprojektet
Tele-X och på fjärranalysområdet. Telc-X-projektet löper i stort enligt plun
och uppskjutningen är planerad till våren 1987. På fjärranalysomrt1det kan
nämnas att ett siirskilt dotterbolag till Svenska Rymdaktiebolaget bildats i
Kiruna för att utveckla fjärranalystckniken. Vidare har Sverige gätt in i ett
europeiskt fjärranalyssatellitprojekt (SPOT I) och avtal har träffats mellan
Sverige och Frankrike om svenskt deltagande även i en andra fransk
ljärranalyssatellit kallad SPOT 2.
Statens delegation för rymdverksamhet har vidare låtit utarbeta förslag
till en långtidsplan för svensk rymdvcrksamhet för perioden 1985-1991.
Efter yttrande från berörda myndigheter och företag kommer planen att
ligga som grund för förslag från regeringen till 1985/86 års riksmöte om hur
rymdverksamheten skall utvecklas under nämnda tidsperiod.
Patent- och registreringsverksamhct

Patent- och registreringsverkets verksamhet är avgiftsfinansierad. Medel för verksamheten anvisas f. n. under ett förslagsanslag på statsbudgeten och intäkterna redovisas mot en inkomsttitel.
Under den senaste tiden har handläggningstiderna vid Patentverket förlängts på ett besvärande sätt. Regeringen har gett patentverket i uppdrag
att se över sin organisation och ledning samt behovet av teknikstöd. Målet
för översynen är ett effektivt svenskt patentverk. En slutrapport med
förslag till åtgärder skall avges till industridepartementet senast den I juli
1985.
Provning och kontroll

Statens provningsanstalt har fr. o. m. den I juli 1983 upphört att vara
central förvaltningsmyndighet för officiell provning och kontroll. Härigenom har anstaltens myndighetsutövande uppgifter minskat, medan uppdragsverksamhetens andel av den totala verksamheten ökat. För att möta
de nya uppdragsgivarnas behov har provningsanstalten omorganiserats
under det gångna budgetåret. Verkslcdningen har förstärkts, så att den
förutom generaldirektören även består av en marknadsdircktör och en
teknisk direktör. Verksamheten har organiserats i sex operativa resultatenheter.
6
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Den s. k. riksprovplatsutredningens förslag till ny provningslagstiftning
har remissbehandlats. Beredning av förslaget pagär f. n. och ett förslag till
ny lagstiftning nvses förcliiggas riksdagen senare under detta riksmöte.
Ett förslag till förenklad kontroll av handel med guld. silver eller platina
bereds f. n. inom regeringskansliet.

Internationellt samarbete

Industridepartementet svarar. tillsammans med utbildningsdepartementct. för den svenska representationen i OECD:s kommilte för vetenskapsoch teknikpolitik (CSTP). Bland de studier som utförts kan nämnas en
rörande handel med högteknologiprodukter och internationell tekniköverföring. Vidare pågår en översyn av OECD:s internationella statistikproduktion på FoU-området.
Industridepartementet svarar också för representationen i OECD:s
kommittc för informations-. data- och kommunikationspolitik <ICCPL Detta sker i nära samarbete med ett flertal departement och myndigheter.
Viktiga frågor under budgt:tåret 1983/84 har varit telekommunikationspolitik, dataflöden över gränserna och programvarufrågor.
Datapolitiken är också föremål för samarbete på ett nordiskt plan. Nordisk industrifond har anförtrotts genomförandet av den del av det nordiska
datapolitiska programmet som avser industriell forskning och utveckling.
Vidnrc samordnar industridepartementet tillsammans med styrelsen för
teknisk utveckling Sveriges deltagande i COST-samarbetet - ett projektsamarbete som bedrivs mellan EG-staterna och nio andra västeuropeiska
stater. Av de nya projekt som igångsatts under 1984 kan särskilt nämnas
sju stycken på telekommunikationsområdet. Vidare har två nya bilaterala
avtal med EG på områdena hälso- och sjukvård samt miljövårdsteknik
slutförhandlats under året.
Industridepartementet deltar även i de överläggningar som pågår med
EG i syfte att ytterligare bredda det direkta projektsamarbetet mellan EG
och Sverige inom ett antal olika nyn forskningsområden.
Inom området industriellt rättsskydd svarar industridepartementet tillsammans med justitiedepartementet för den svenska representationen i
Världsorganisationen för industriellt rättsskydd (WIPO). Till detta arbete
hör bl. a. det praktiska samarbetet inom ramen för konventionen om patentsamarbete (PCTJ. Personal från patentverket utnyttjas ofta för samarbetet inom WIPO. Vidare deltar industridepartementet tillsammans med
patentverket i ett internationellt patentsamarbete inom ramen för den
europeiska patentkonventionen <EPC). Såväl PCT som EPC syftar till att
minska dubbelarbetet vid behandling av patentansökningar.
Slutligen deltar industridepartementet i det bilaterala tekniskt-vetenskapliga samarbetet med öststaterna och vissa andra länder. Denna aktivitet har en minskad omfattning jämfört med tidigare år.
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Verksamheten vid styrelsen för teknisk utveckling
Styrelsen för teknisk utveckling !STL!) är central förvaltningsmyndighet
för statens initiativ och stöd till teknisk forskning och industriellt utvccklingsarhete.
STU :s insatser för teknisk forskning och industriellt utvecklingsarhete
sker i form av stöd till:
- Grundläggande och långsiktig kompetens- och kunskapsuppbyggnad.
hl. a. i form av ramprogram för kunskapsut veckling
- Samlade tcknikutvecklingsprogram av brett intresse för svensk industri.
bl. a. i form av insatsområden
- Program för kollektiv forskning
- Enskilda forsknings- och utvccklingsprojekt
- Service- och rådgivningsverksamhet.
STU leds av en styrelse. Chef för myndigheten är en generaldirektör.
Inom STLi finns fem projektenheter. en planeringsenhet, en internationell
enhet. en serviceenhet och en administrativ enhet.
Den I juli 1984 var 275 personer anställda vid STU. Av dessa var 159
handläggare.
Vid STU tillämpas programbudgetering med följande programindelning.
I. Industriellt och samhällsinriktat tekniskt utvecklingsarbete
2. Kunskapsutveckling
3. Internationell kontaktverksamhct
4. Teknikupphandling
Programmet Industriellt och samhällsinriktat utvecklingsarbete indelas i
följande delprogram.
la. Insatsområden
lb. Teknikområden
le. Industriservice
Id. Arbetstagarprojekt
STU:s verksamhet under programmen 1-4 finansieras innevarande
budgetår från reservationsanslaget FI. Styrelsen för teknisk utveckling:
Teknisk forskning och utveckling.
Stöd till forsknings- och utvecklingsarbetc inom energiområdet lämnas
under särskilda program från anslaget E 12. Energiforskning.
Kostnader för STU:s förvaltnings- och medelsfördclande verksamhet
finansieras innevarande budgetår från förslagsanslaget F 2. Styrelsen för
teknisk utveckling: Förvaltningskostnadcr.
Drift av forskningsstationer finansieras f. n. från förslagsanslaget F 3.
Styrelsen för teknisk utveckling: Drift av forskningsstationer. Detta anslag
får i princip inte belastas. För att lösa tillfälliga eller säsongmässiga problem för drift av forskningsstationer disponerar STU en rörlig kredit i
riksgäldskontoret på 100000 kr.
En forskningsstations uppgift är att ställa lämpliga forskningslokaler och
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diirtill anknuten service till förfogande för mindre forskargruppcr och
institut. Programmet omfattar endast en forskningsstation i Stockholm
vars drift handhas av en siirskild stiftelse. Den I juli 1984 var 18 forskargrupper verksamma vid forskningsstationen. Med hiinsyn till verksamhetens art och omfattning iir avsikten att fr. o. m. budgetåret 1985/86 inte
liingre redovisa kostnaderna över ett särskilt anslag på statsbudgeten. F. n.
piigilr översyn av verksamheten i samverkan mellan STU, forskningsstationen. länsstyrdsen, utvecklingsfonden, Tekniska högskolan i Stockholm
m. fl.
För finansiering av investeringar i utrustning anvisas medel innevarande
budgetår under rcscrvationsanslaget F 4. Styrelsen för teknisk utveckling:
Utrustning.
Från anslaget FI finansieras dessutom viss rymdverksamhet, informationsförsörjningsverksamhet samt statens bidrag till Stiftelsen Sveriges
Teknisk-Vetenskapliga Attacheverksamhet (ST ATT). STU har dock inget
programansvar för dessa verksamheter.
F. n. tillämpas på försök en ny anslagsteknik för STU:s verksamhet,
innebärande att STU får placera sina medel under anslagen FI, F2 och F4
på räntebärande konto i riksgäldskontoret och därvid tillgodoräkna sig
ränta på den del av anslaget som inte utbetalats. Denna försöksverksamhet
upphör vid utgfmgen av budgetåret 1984/85.

1'' 1. Styrelsen för teknisk

1983/84 Utgift 1
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

utvecklin~:

601569411~

546 700000
643 952 000

Teknisk forskning och utveckling
Reservation

272 718 364 3

4

' Beloppen för budgetåret 1983/84 inkluderar iiven förvaltningskostnader.
Disponerat 677040000 kr.
' Odisponerat 24 982 000 kr.
4
Exkl. förvaltningskostnader som redovisas under anslaget F 2 samt exkl. utgifter
moi-varande ränteintäkter frän riksgälden. Inkluderas de senare blir anslaget exkl.
förvaltningskostnader 612 600 000 kr.
2

Följande sammanställning ger en ekonomisk översikt av verksamheten
under detta anslag <milj. kr.).
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Ekonomisk Ö\'ersikt a\' verksamheten under anslaget FI. Teknisk forskning Ol'h ut·
veckling
Hclopp i milj. kr.

1983/84

1984/8."i

Utfall'

Budget

1985/86 hcräknar
STU m.11.

Föredraganden

Kostnader
Program I

Industriellt och
samhällsinriktat
tekniskt ulvecklingsarbctc

389.5

356.9~

4:!0.9

368.5

225.1)

223.h

248.1

240.5

10.5

9.4

10,2

10.2

I I. I

13,0

15.2

15.0

15.2

15.8

19.1

lh.4

Program]

Kunskapsutveckling
Program

3

Internationell
kontakt verksamhet
Pmgram.J

Teknikupphandling
Rymdverksamhet
lnformationsforsö~j-

ningsverksamhet

8.4

8.5

12.8

8.8

Attacheverksamhct

15.6

18,5

23.0

21,5

1.7

10,0

Ofördelade medel

Summa kostnader

5.0

677,I

655,7

749.2

18.4

22.0

22.0

4

685,9

Avgar finansiering

utö~er anslag och

ränteintäkter från
riksgäldskontoret
Återhctalade projektmedel
Ej utnyttjade projektmedel

21.8

21, I

20.0

20.0

Summa medelsbehm·

636,9

612,6

707,2

643,9

22.0

Avgår övrigt
Ränteintäkter från
riksgäldskontoret

Summa Fl

60,2

65.9

576,7

546,7

67.1~

640,I

643,9

1
Verksamhctsvolym. dvs. beviljade anslagsmedel samt utbetalda administrationskostm1der.
2
Fr. o. m. budgetäret 1984/85 är den kollektiva forskningen inte längre uppdelad på
rrogram I och 2 utan ingår i sin helhet i program I.
· Varav ca 40 milj. kr. avser kollektiv forskning.
4
Inkl. 8.6 milj. kr. från anslaget Styrelsen för teknisk utveckling: Utrustning.
~ Inkl. 1.6 milj. kr. ränteintäktt:r från anslaget Styrelsen för teknisk utveckling:
Utrustning.
'' Försöksverksamhetcn med ränteincitament upphör hudgetilrct 1985/86.

Prop. 1984/85: 100

Bilaga 14

Industridepartementet

86

Styrelsen för teknisk utreckling m. m.
Riksdagen har våren 1984 heslutat om ett treårigt program för STU:s
stöd till teknisk forskning och utveckling under budgetåren 1984/851986/87. De resursramar som följer av beslutet innehär att STU måste
planera sin verksamhet inom en kostnadsram som i stort innebär oförändrad nivå i jämförelse med budgetåret 1983/84. Statsmakterna har 1.Hirvid
förutsatt att kostnadsökningcn under treårsperioden stannar vid 4 % per år
och att STU :s int~ikter i form av återhetalning från tidigare projekt ökar.
Statsmakternas teknikområdesbaserade prioritering - med särskild tonvikt på informationsteknologi. verkstadsteknik och bioteknik - stämmer i
allt väsentligt överens med STU:s eget förslag i STU-perspektiv 1983. Den
omfördelning av resurser mot dessa områden som STU föreslår i sitt
huvudförslag i anslagsframställningen för budgetåren 1985/86 och 1986/87
medför ofrånkomligt att ett antal viktiga områden måste få minskade
resursramar. Några av dessa senare områden är sådana där samarbetet
med olika sektorsmyndigheter betonats särskilt i regeringens propositioner. Det blir därför nödvändigt för STU att med begränsade ekonomiska
resurser genom samverkan med andra intressenter försöka nå bästa möjliga effekt.
Inom delprogrammet la. Insatsområden genomförs f. n. stora. konkret
målinriktade, fleråriga men tidsbegränsade utvecklingsinsatser inom tio
områden. Förutom tidigare påbörjade insatsområden har ytterligare fyra
påbörjats innevarande år.
STU framhåller i sin anslagsframställning att de anvisade resurserna inte
räcker för att genomföra all den verksamhet STU förväntas klara av.
För att i viss mån uppfylla de ambitioner som statsmakterna uttalat för
STU. föreslår STU en ökning av resursramen för budgetåret 1985/86 med
53 milj. kr.

Statens delegation för rymd1•erksamhct. som under anslagsposten
Rymd verksamhet innevarande budgetår disponerar 15 800000 kr. för nationell rymdverksamhet. föreslår en uppräkning av detta belopp till
19079000 kr. för budgetåret 1985/86. Medlen fördelas på tre av delegationens delprogram: Rymdforskning. Fjärranalys och Industriutveckling.

Delegationen för information.~fårsörjning (DFI) disponerar under anslagsposten Informationsförsörjningsverksamhet innevarande budgetår
8 500 000 kr. för teknisk forskning. ut vccklingsarbete och viss serviceverksam het inom området vetenskaplig och teknisk information och dokumentation. DFI föreslår att detta belopp höjs till 12 777 000 kr. för budgetåret
1985/86.
Stiftelsen S1·erige.1 Teknisk-VetenskapliRa Attache1-erk.rnmhet (ST ATT)
är en organisation som inrättats för teknikbevakning i andra länder.
ST ATT leds av en styrelse bestående av representanter för industri- och
utrikesdepartementen. lngcnjörsvctcnskapsakadcmien (IV A), STU och
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näringslivet. F. n. finns fältkontor i Washington. Los Angeles, San Francisco, Tokyo, Beijing. Moskva. Bonn, Paris rn.:h London. Ett kansli i
Stockholm leder och samordnar verksamheten. Stiftelsen. som under innevarande hudgetår disponerar 18 500000 kr. under anslagsposten Attacheverksamhet. föreslår en vidgad bevakning inom basverksamheten finaPsierad dels med egna medel. dels med ett utökat anslag. STATT föreslår att
anslaget höjs till 22 980000 kr.
Regeringen har fr. o. m. den I januari 1985 förordnat en skogsindustriattachc vid kontoret i Washington för bevakning av utvecklingen inom det
skogsindustriella området i Nordamerika. STATT och skogsindustrin i
Sverige finansierar denna attachc gemensamt.

Förcdrngandcns ö1·cn·iigandcn
Teknisk forskning och utveckling är av grundläggande hetydelse för
industriell utveckling och förnyelse. Huvuddelen av statens stöd till sådan
verksamhet kanaliseras genom STU. som härigenom utgör ett viktigt industripolitiskt instrument i det medellånga och längre tidsperspektivet.
Genom riksdagens heslut våren 1984 (prop. 1983/84: 107. NU 45, rskr
407) har ett treårsprogram och en treårig medelsram för STU lagts fast. För
den verksamhet som finansieras över anslagen Fl. Styrelsen för teknisk
utveckling: Teknisk forskning och utveckling samt anslaget F2. Styrelsen
för teknisk utveckling: Förvaltningskostnader har det sammanlagda medelsbehovet beräknats till 2 145 milj. kr. för treårsperioden 1984/851986/87. Av beloppet avser 678.9 milj. kr. innevarande budgetår (summan
av anslagen Ft. F2 och ränteintäkterna från riksgäldskontoreo. För budgetåret 1985/86 har jag beräknat det sammanlagda medelsbehovet till 712. I
milj. kr.
Inom delprogrammet I a. Insatsområden har jag för budgetåret 1985/86,
utöver medel för fullföljande av redan pågående verksamhet. beräknat
medel för igångsättning av verksamhet inom insatsområdena Tekniska
fiberkompositer samt Lim- och fogningsmetoder. Tre insatsområden.
Sjukvårdsmiljö, Stålframställning ur fosforrika malmer samt Grundläggningsteknik i tätort. avslutas planenligt nästa budgetår. I mina överväganden i samband med STU:s treårsprogram (prop. 1983/84: 107) om vilka
insatsområden som skulle påbörjas under budgetåret 1984/85 framhöll jag
det angelägna i att verksamhet kommer i gång inom insatsområdena Flexibla tillverkningssystem, CAD/CAM i verkstadsföretag, Pulverteknisk
produktion och Flexibel automatiserad montering. Riksdagen har beslutat
i enlighet härmed (NU 1983/84: 45, rskr 407). Jag har senare erfarit att det i
det fortsatta planeringsarbetet framkommit starka önskemål från industrin
om att prioritera insatsområdet Industrimineral framför Pulverteknisk produktion. Regeringen har därför medgivit att STU påböi:_jar verksamhet
inom insatsområdet Industrimineral. Jag föreslår. mot bakgrund av STU:s
begränsade resurser. att verksamheten inom insatsområdet Pulverteknisk
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pniduktion skjuts på framtiden. STU:s meddsramar under treärsperioden
1984/85- 1986/87 medger att övriga påhörjade insatsområden fullföljs men i
vissa fall långsamman: än vad som var planerat. Detta inm:hiir att budgetåret 1985/86 heriiknas verksamhet pilgå inom sammanlagt nio insatsområden.
Huvuddelen av STU:s finansiella stöd till teknisk forskning och utveckling lämnas inom delprogrammet I h. Tcknikomrilden och program 2. Kunskap.rnn·eckling. Insatserna inom programmet Kunskapsutveckling har
tyngdpunkten på forskning, medan insatserna inom delprogrammet Teknikområden i huvudsak avser industriellt utvecklingsarhete. I det treårsprogram som riksdagen har lagt fast för STU framhålls att en kom:entration av insatserna mot ett hegränsat antal prioriterade områden skall göras.
Detta arbete hör fortsätta. Jag förordar således en fortsatt ökning av
satsningarna inom områdena verkstadsteknik, informationsteknologi och
hioteknik. Jag förordar vidare att insatserna bihehålls p[1 en hög och i stort
sett oförändrad nivå inom områdena materialteknik-nya material, massaoch pappersteknik. träteknik, kemiteknik samt teknik för hmso- och sjukvård. En konsekvens hlir att satsningarna inom många icke-prioriterade
områden måste hegränsas. Det innehiir att ett större ansvar för stöd till
forskning och utveckling läggs på sektorsorganen inom resp. område.
Jag vill i detta sammanhang ta upp frågan om det fortsatta stödet till
utveckling och utprovning av ny teknik inom miljövårdsområdct. Stöd till
industriellt utvecklingsarhcte utgår i första hand genom STU. Vidare disponerar naturvårdsverket under nionde huvudtiteln ett särskilt anslag för
stöd till miljiiskyddsteknik. m. m. Anslaget är för innevarande är uppfört
med 20 milj. kr. Detta anslag avvecklas nu.
Det fortsatta statliga stödet inom det miljötekniska omrildet hchöver
·samordnas på ett så effektivt siitt som möjligt. Jag förordar efter samråd
med chefen för jordbruksdepartementet att STU nu ges det samlade ansvaret för dessa frågor. Detta ligger väl i linje med STU: s allmänna uppgift att
med hjälp av tillgänglig eller ny teknik främja utvecklingen inom viktiga
samhällssektorer. STU hör därvid inrikta sitt arbete med dessa frågor mot
att finna praktiska lösningar av aktuella miljöskyddsproblem. Jag förutsätter ett nära samarbete i dessa frågor mellan STU och naturvårdsverket.
Inom program 2. Kunskapsutveckling har 20 milj. kr. avdelats för den

tc/.:.nis/.:.a forsk11i11gsråd.1Ji111ktio11en inom STLJ. Regeringen beslutade den
13 september 1984 om.de närmare riktlinjerna för denna forskningsrådsfunktion och ledamöterna har därefter utsetts dels av regeringen. dels av
forskarsamhället.
För den nya stödformen niiringsbidrag till innorntörer har beräknats
högst 5 milj. kr. för innevarande budgetår. Detta långsiktiga, ej projektbundna stöd börjar tillämpas den I januari 1985 och skall stimulera kreativa personer. innovativa grupper och småföretag att under en begränsad
tidsperiod mer koncentrerat arbeta med nya ideer och utvecklingsarbetc.
Inom delprogrammet le. l11d11strisl'n'ice räknar jag med att verksamheten fortsätter på i stort sett oförändrad ambitionsnivå. Verksamheten bör
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koncentrera~

till en ökad regional kontakl och förmedling av s1öd till
mindn: och medclslor industri.
Delprogrammet Id. Arhctslllgariniticrade projl'kt syftar till att fo i gång
teknis!.:t industriellt utvecklingsarbete grundat på idcer eller initiativ frfrn
anställda som inte arbetar med forskning och utveckling. Hittills finns ca
30 pågående utvecklingsprojckt. Nagra av STU:s och företagens satsningar har redan givit resultat i form av ny teknik och nya produkter för
hyggnads-. verkstads-. gummi- samt järn- och stålindustrin. Jag riiknar
med att verksamheten fortsätter nästa år på i stort sett oförändrad amhitionsnivå.
Under program 3. Internationellt .rnmarhete planeras och stöds STU:s
internationella kontakt verksamhet samt viss projektsamverkan. Vidare
hiträds departementet och andra myndigheter vid förhandlingar med främmande länder och internationella organisationer. Jag har beräknat medel
för en fortsatt verksamhet inom programmet på högst oförändrad nivå.
Program 4. Teknikupplwndling inhegriper STU:s olika teknikupphandlingsstiidjandc aktivitder. såsom bl. a. TU DIS-projektet (datorn i skolan).
TOBOS 85 (teknik för oljebekämpning till sjöss) samt 1990-talets rökdykeri- och räddningsutrustning. Jag har heräknat medel för fortsatta insatser
inom STU :s teknikupphandlingsprogram på en något högre ambitionsnivå
än innevarande budgetår.
Under anslagsposten Rynufrerk.rnmhet anvisas medel för viss nationell
rymdverksamhct vid delegationen för rymdverksamhet. Delegationen föreslår bl. a. en förstärkning av fjärranalysprogrammet med 2 milj. kr.
utöver pris- och löneomräkning. Mot bakgrund av de satsningar som görs
inom andra delar av rymdverksamheten anser jag inte att en höjning av
ambitionsnivån är motiverad under denna anslagspost. Jag har därför
under anslagsposten Rymdverksamhet beräknat medel för fortsatt verksamhet i oförändrad omfattning.
Under anslagsposten lnformationn-erksamlzet har medel beräknats för
den del av verksamheten vid delegationen för vetenskaplig och teknisk
informationsförsörjning som gäller teknisk forskning. utvecklingsarbete
och viss serviceverksamhet inom området vetenskaplig och teknisk information och dokumentation. Jag har under denna anslagspost beräknat
medel för fortsatt verksamhet på i stort sett oförändrad nivå.
Under anslagsposten Allachfrerksamhet lämnas stöd till Stiftelsen Sveriges Teknisk-Vetenskapliga Attacheverksamhet <STATT). Huvuddelen
av verksamheten vid ST ATT finansieras genom bidrag under detta anslag.
medan återstoden finansieras genom uppdragsintäkter.
ST ATT har för avsikt att dels med egna fonderade medel, dels med
intäkter från bevakningsuppdrag genomföra en studie som utgör en bedömning av ASEAN-ländernas (Sydostasien) framtidspotential och svensk
industris möjligheter inom området. Svensk industri har gjort betydande
insatser i området trots det stora geografiska avståndet. kulturella skillnader och Sveriges relativa litenhet. Det är framför allt några av storföretagen som är aktiva inom området och det torde finnas en potential för fler

Prop. 1984/85: 100

Bilaga 14

Industridepartementet

90

svenska företag. Jag hedömer att denna studie, som beräknas föreligga
sommaren 1985, kommer att utgöra ett viktigt beslutsunderlag för svenska
företags framtida verksamhet i området.
För budgetåret 1985/86 har jag beräknat en viss höjning av amhitionsnivån för verksamheten vid STATT. En uppräkning av anslaget liksom
fonderade medel bör klara en utvidgning av verksamheten.
Ordföranden i naturrcsurskommitten har till regeringen fört:slagit att en
planerings- och initieringsgrupp för biologiska resurser och industriell utveckling inrättas inom industridepartementet. Förslaget har remissbehandlats. I likhet med flertalet remissinstanser, däribland STU . .f(1rskning.mld.1niimnden. naltll"l'C/cnskapliga ji1rskningsrädet, skogs- och jordbrukets
.forskningsråd samt Sveriges industr(fi'irhunci anser jag det inte lämpligt att
en planerings- och initieringsgrupp enligt förslaget inrättas inom regeringskansliet. De uppgifter som enligt förslagen skulle ankomma på en sädan
grupp fullgörs i dag av STU. Ett konkret samarbete mellan nliringsliv och
forskning inom fytokemins område (fytokemi = den kemi som baseras på
råvaror frän växtvärlden) har dessutom nyligen etablerats genom bildandet
av Intresseföreningen för fytokemi.
För budgetäret 1984/85 har regeringen i likhet med tidigare budgetår av
riksdagen bemyndigats att godkänna avtal och heslut rörande stöd till
teknisk forskning och industriellt utvccklingsarbete m. m. som innebär
åtaganden för budgetåren 1985/86- 1988/89. Även under budgetåret
1985/86 bör STU ha möjlighet att för delar av sin verksamhet göra ekonomiska åtaganden under en femårig planeringsperiod. Med hänsyn till att
riksdagen har anvisat en treårig ram för verksamheten som sträcker sig
fram t. o. m. budgetåret 1986/87 erfordras endast riksdagens bemyndigande
för budgetåren 1987/88 -1989/90. Jag förordar därför att regeringen inhämtar riksdagens bemyndigande att under budgetåret 1985/86 få fatta beslut
om stöd till nämnda ändamål som. inberäknat löpande avtal och beslut.
innebär åtaganden om högst 260 milj. kr. under budgetåret 1987/88. högst
240 milj. kr. under budgetåret 1988/89 och högst 190 milj. kr. under budgetåret 1989/90. Lämnas bemyndigande ankommer det på regeringen att meddela de närmare föreskrifter som behövs.
STU får under innevarande år placera sina medel räntebärande i riksgäldskontoret och därvid tillgodoräkna sig ränta på den del av anslaget som
inte förbrukats. Denna försöksverksamhet upphör vid utgången av innevarande budgetår. Jag har tagit hänsyn till detta vid beräkningen av anslagets
storlek.
Jag beräknar alltså medelsbehovet för verksamheten under budgetåret
1985/86 till 712.1 milj. kr. Jag har vidare beräknat förvaltningskostnader
m. m. för STU: s verksamhet till drygt 68, 1 milj. kr. Eftersom förvaltningskostnaderna tas upp under anslaget F2 bör anslaget F 1 för budgetåret
1985/86 uppgå till drygt 643 .9 milj. kr.
Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen
föreslår riksdagen att
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1. hemyndiga regeringen att under budgetiiret 1985/86. i enlighet
med vad jag har anfört. ikliida staten ekonomiska förpliktelser i
samband med stöd till teknisk forskning m:h industriellt utveeklingsarbete m. m. som. inberäknat löpande avtal och beslut, innebiir {1taganden om högst 260 000 000 kr. under budgetiiret
1987/88. högst 240 000 000 kr. under budgetiiret 1988/89 och högst
190 000000 kr. under budgetåret 1989/90.
2. till Styrelsen för teknisk 1m·eckli11g: Teknisk .f(irskning och 1111·eckli11g för budgetäret 1985/86 anvisa ett reservationsanslag av
643 952 000 kr.

F 2. Styrelsen för teknisk utveckling: Förvaltningskostnader

1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

66272000
68 148000

Från anslaget bestrids kostnader för STU:s förvaltning Ol:h medclsförvaltande verksamhet. Följande sammanställning ger en ekonomisk översikt av verksamheten under detta anslag (I 000-tal kr.).
1983/84
Utfall

1984/85
Budget

1985/86
Beräknar
STU

Föredraganden

Kostnader

5264

67440
(42219)
6565

72650
(43 605)
6860

69 232
(43301)
6952

70845

74005

79510

76184

Förvaltningskostnader
(därav lönekostnader)
Lokalkostnader

65 581

Summa kostnader
Avgår finansiering
från annat anslag
Medel från anslaget
E 12. Energiforskning
Summa anslag

7 484

7 733

8042

8036

66272

71468

68148

Medel för att täcka denna nettokostnad anvisades före budgetåret
1984/85 över anslaget F I. Styrelsen för teknisk utveckling: Teknisk forskning och utveckling.

Styrelsen för teknisk utveckling
STU föreslår att anslaget uppgår till 72 650 000 kr. under budgetåret
1985/86. Detta är en höjning av anslaget med 4 % samt en engångsanvisning
på 4 milj. kr. varefter 2 % har fråndragits i enlighet med huvudförslaget.
Denna engångsanvisning skall finansiera en modernisering av STU:s telefonväxel samt utvecklingskostnader. inkl. kostnader för utrustning, av
STU:s interna datorsystem.
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Jag förordar all anslaget for niista budgettir förs upp med 68 148 000 kr.
för att finansiera STU :s förvaltning och medels förvaltande verksamhet.
Jag hemstiiller att regeringen föreslilr riksdagen
att till Stvrelst'll .f/ir tl'knisk 11t1·cckli11g: Fii1T11/111i11gskostnadcr för
budgetåret 1985/86 anvisa ett förslagsanslag av 68 14!.rnoo kr.

F 3. Styrelsen för teknisk utveckling: Ltrustning
1983/84 utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

9526176 1
14000000 3
17900000

n 359135~

Reservation

1

Disponerat 8 I 0 I 000 kr.
Odisponerat 12 133 773 kr.
'Exkl. ränteintiikter pii 3 200000 kr.

0

Över anslaget anvisas medel för anskaffning av dyrare apparater och
instrument för teknisk forskning och industriellt utvecklingsarbete. Nyttjarl· av utrustning som har anskaffats med mt:del från anslagt:t belastas
med kostnader för avskrivningar och förr~intning. Medel motsvarande
dessa kostnader omförs till särskild inkomsttitel i statsbudgeten.
Följande sammanställning ger en ekonomisk översikt av verksamheten
under detta anslag (I 000-tal kr.).
1983/84
Budget

Utfall

1984/85

1985/86

Budget

Beri1knar
STU'

Kostnader 0

Föredraganden

16200

14495

17200

17900

16:200

4826
9669

17200

17900

900

1568

3 200

15300

8101

14000

Avgår
Beviljade men ej
utnyttjade projektmedel
Summa medelsbehov
Avgår övrigt
Ränteintäkter från
riksgäldskontoret
Summa anslag

17900

' STU föreslår att anslaget upphör och att 8.6 milj. kr. överförs till anslaget Fl.
Kostnader= av STU beviljade belopp.
'Försöksverksamheten med ränteincitament upphör budgetåret 1985/86.

2
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Styrelsen .fär teknisk 11t1·eckling

STU föreslår. i likhet med den grupp inom uthildningsdepartt:mentet
som sett över upphandlingar av utrustning för högskok- och kulturomri:idcna samt för arbetsmarknadsutbildningen. att en del av STU :s
utrustningsanslag förs över till forskningsrådsnämndens disposition och att
8.6 milj. kr. överförs till anslaget FI. Styrelsen for teknisk utveckling:
Teknisk forskning och utveckling. Samtidigt föreslås att villkoren för medlen anpassas till de villkor som gäller för medel inom anslaget Fl.
Föredragandens ii1·en·äga11de11

Innan frågan om upphandling av utrustning för högskole- och kulturområdena samt för arbetsmarknadsutbildningen är färdigberedd inom regeringskansliet är jag inte heredd att föreslå någon förändring av anslagskonstruktionen.
För budgetåret 1985/86 beräknar jag totalt 17 .9 milj. kr. under detta
anslag för anskaffning av mer kostnadskrävande utrustning. STU hör i
likhet med tidigare budgetår ha möjlighet att göra ekonomiska åtaganden
under en treårig planeringsperiod. Eftersom innevarande treårsprogram
för verksamheten under detta anslag sträcker sig t. o. m. budgetåret 1986/
87 erfordras inget bemyndigande för budgetftren 1985/86 och 1986/87. Jag
förordar därför att regeringen inhämtar riksdagens bemyndigande att under budgetåret 1985/86 få fatta beslut om heställning av utrustning. som
innebär åtaganden om högst 4.9 milj. kr. under budgetåret 1987/88.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att
I. bemyndiga regeringen att under budgetåret 1985/86 fatta beslut
om beställning av utrustning för högst 4900000 kr. under budgetåret 1987/88,
2. till Styrelsen för teknisk utl'eckling: Utrustning för budgetåret
1985/86 anvisa ett reservationsanslag av 17 900 000 kr.

F 4. Europeiskt rymdsamarbete m. m.

1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

133310000
144 750000
135 423000

Statsmakterna beslöt år 1979 om en ökad satsning på svensk rymdverksamhet (prop. 1978179: 142. NU 36. rskr 292).
Statens delegation för rymdverksamhet !DFR) är enligt sin instruktion
( 1977: 1066, omtryckt 1982: I068) central förvaltningsmyndighet för frågor
som gäller den svenska rymd- och fjärranalysverksamheten. Delegationen
är även kontaktorgan med internationella organisationer. särskilt det europeiska rymdorg<met !ESA). och utländska institutioner inom sitt verksamhetsområde.
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Delegationen har åtta ledamöter. varav en heltidsanstiilld ordförande,
tillika chef för delegationen.
Under delegationen har tre kommittcer inrättats med uppgift att hereda
ärenden rörande rymdforskning, Gärranalys samt rymdindustriell policy
och utv1.:ckling.
Det statsägda Svenska Rymdaktiebolaget (Rymdholaget) svarar för
verkställande funktioner inom svensk rymd verksamhet. såsom att tekniskt
genomföra de nationella rymdforsknings- och fjärranalysprogrammen, driva försöksfi:iltet Esrange och en mottagningsstation för bilder från fjärranalyssatelliter samt främja marknadsföring av svensk industriell kompetens
inom rymdområdet. Bolagets verksamhet finansieras till stor del genom
uppdrag från rymddelegationen.
Delegationens verksamhet är uppdelad på följande program:
- Myndighetsuppgifter
- Nationell rymdverksamhet
- Europeiskt rymdsamarbete
Från anslaget Europeiskt rymdsamarbete m. m. finansieras verksamheten inom programmet Myndighetsuppgitier samt delvis programmen Nationell rymdvcrksamhct och Europeiskt rymdsamarhcte. Äterstf1ende delar av de båda senare programmen finansieras dels från anslagen F I.
Styrelsen för teknisk utveckling: Teknisk forskning och utveckling och
F 5. Bidrag till Te le-X-projektet, dels från anslagen under åttonde huvudtiteln Naturvetenskapliga forskningsrftdet m. m. och Europeiskt samarbete
inom rymdforskningen.
Följande sammanställning ger en ekonomisk översikt av verksamheten
inom anslaget Europeiskt rymdsamarbete m. m. (i 1000-tal kr., 1984 års
prisnivå om inte annat anges).
Pnigram/Delprogram

1983/84

1984/85

1985/86

Utfall

Anslag

Beräknar
Dc:lcgationcn Föredraganden

Mymlighetsuppgifter
Nationell rvmdvcrksamhct/
industriut veckling
Europeiskt rymdsamarbete

3929

4042

17027
111 754

32 150
108 558

35 365 1
112 8:10

22400
108841

Summa anstai:

133310

144750

152423

135423

1

4 228

4182

1986 ars prisnivå.

Statens deleRatinn för rymd1·erksamhet
Program Myndighctsuppgifter
Inom program Myndighetsuppgifter sker den planering och det övriga
administrativa arbete som erfordras för delegationens verksamhet. En stor
del av detta arbete avser bevakning av de svenska intressena i ESA. Denna
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bevakning sker friimst genom att Sverige är n:presenteral i den europeiska
rymdorganisationen ESA.
Den internationella verksamheten omfattar även uppföljning och bevakning av olika ärenden i samband med bilateralt rymdsamarbete med rymdorganisationer i andra länder. I programmet ingår även informationstjiinst
innebärande service till allmänhet. nyhetsmedia. myndigheter. institutioner och industriföretag.
Arbetet inom programmet utförs av såväl delegationens personal som av
Rymdholaget i form av uppdrag från delegationen. Delegationen hade vid
utgången av budgetåret 1983/84 nio anställda.
Totalt beräknar delegationen 4 228 000 kr. under programmet för budgetåret 1985/86.
Program Nationell rymdverksamhet
Programmet Nationell rymdverksamhet omfattar projekt inom områdena rymdforskning. fjärranalys och industriutveckling. Programmet omfattar även Tcle-X-projektct och driften av Esrange <Kiruna). Från detta
anslag finansieras delprogrammen Fjärranalys och Industriutveckling.
Fjiirranalysi·erksamhet är en sammanfattande henämning på sådan
verksamhet som innehär att man skaffar sig information om jorden och
dess atmosfär genom registrering från bl. a. flygplan och satelliter. I tjärranalysverksamheten ingår även bearhetning av mätresultaten. vilket innebär databehandling. tolkning och presentation.
Delegationens tjärranalysvcrksamhet har sedan budgetåret 1979/80 koncentrerats mot utvecklingsprojekt rörande överföring. bearbetning och
tolkning av satellitdata inom mark- och vegetationsområdet. Utrymme för
detta har skapats dels genom en minskning av insatserna på havs- och
atmosfärssidan, där en ökad användarfinansiering har uppnåtts. dels genom att resursökningen nästan helt tagits i anspråk för denna profilering.
Anledningen till denna omprioritering är det stora samhälleliga behovet av
landskapsinformation.
Genom den sammanhållna satsningen på fjärranalysområdet i Sverige
har svensk industri fått en stark ställning på marknaden for produkter och
tjänster inom fjärranalysområdet.
Teknikutvecklingen inom satellitbildsområdet bör även i fortsättningen
inriktas på utveckling av system för bearbetning av satellitdata till lättanvända standardprodukter. Data från fjärranalyssatelliterna SPOT och
Landsat väntas vara av fortsatt dominerande betydelse i detta sammanhang.
Delprogrammet JndustriutvecklinR har till mål att bygga upp tekniskt
kunnande och erfarenhet med sikte på att skapa en lönsam rymdsektor hos
svensk industri på hemmamarknaden och världsmarknaden. att hygga
industriell kompetens inom ett område som berör vitala nationella intres-
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sen och att friimja konkurrenskraften hos svenskt niiringsliv genom att
tillföra det avancerad teknik. Speciellt skall svensk industris förmf1ga att
utveckla och tillverka produkter samt tillhamlahälla tjänster med rymdteknisk anknytning stimuleras.
Beträffande pågående projekt framhitller DFR följande:
Alla större industriarbeten på VIKING-satelliten har avslutats under
budgetåret 1983/84. Uppsändningen av VIKING tillsammans med fjärranalyssatelliten SPOT har på grund av förseningar inom SPOT-projektct
senarelagts ca 1 1/2 är i förhållande till den ursprungliga planen. Detta
medför vissa extra kostnader för VIKING-projektet.
Den totala kostnaden för VIKING-projektet beräknas av Rymdholaget
till 114 milj. kr. i prisnivå 3:e kvartalet 1979. Jämfört med den ursprungliga
ramen på 106 milj. kr. innebär detta en ökning med 6,8 l/(·. I jämförelse med
liknande projekt. genomförda av ESA och andra rymdorganisationer. är
totalkostnaden även för denna ökning mycket låg. DFR anser det rimligt
att Rymdbolaget får svara för en del av kostnadsökningen, dock bör därvid
undantas sådana kostnader som beror på ändrade förutsiittningar utanför
Rymdbolagets klmtroll. t. ex. den senarelagda uppsändningen. Att Rymdbolaget föreslås svara för en del av kostnadsökningen beror pä att man
debiterar direkta projektkostnader inkl. ett administrativt pålägg som till
en del är avsett att täcka oförutsedda kostnader. Kostnadsökningarna
utanför Rymdbolagets kontroll beräknas uppga totalt till 2 milj. kr. Resterande kostnadsökningar, 6milj. kr., föreslås bli delade lika mellan Rymdbolaget och DFR.
Återstående betalningar för delegationen i prisnivå 3:e kvartalet 1979
beräknas i enlighet med ovan angiven princip till 6 743 000 kr.. vilket
fördelas på budgetåren 1984/85 och 1985/86. För budgetäret 1984/85 beräknas betalningen uppgå till 3055000 milj. kr. i prisnivå 1984.
DFR föreslår dessutom att 1 milj. kr. avsätts för sådana ytterligare
kostnader som kan uppstf1 innan projektet avslutats.
Den totala kostnaden för VIKING-projektet som belastar DFR beräknas
därför till 110,6 milj. kr. i prisnivå 3:e kvartalet 1979, exkl. reserv om LO
milj. kr.
Följande sammanställning ger en översikt över planerade projekt inom
programmet Nationell rymdverksamhet:
- 16.7 milj. kr. för en förstudie av en liten telekommunikationssatellit.
- 2.0 milj. kr. för studier av möjligheterna att sända upp mindre polära
satelliter från Esrangc.
- 2.0 milj. kr. för industriell utveckling på omrädet materialteknik
tyngdlöshet.
- 1,0 milj. kr. för start av utveckling av en omhorddator för Ariane 5,
- 1.0 milj. kr. för start av utveckling av ett styrsystem för 3-stegs
sondraketer.
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Totalt r~iknar delegationen med att den del av kostnaderna för programmet Nationell rymdverksamhet som budgetåret 1985/86 skall belasta detta
anslag, kommer att uppgä till 35 365 000 kr.
Program Europeiskt rymdsamarbete
Programmet Europeiskt rymdsamarbete omfattar Sveriges deltagande i
det europeiska rymdorganet ESA:s verksamhet samt bilaterala europeiska
samarbetsprojekt inom rymdområdet. Programmet innehåller såväl vetenskapliga projekt som tillämpningsprojekt.
Sverige deltar i ESA:s grundprogram (obligatoriskt), ESA:s vetenskapliga program (obligatorisktl och ESA:s tillämpningsprogram. Grundprogrammet omfattar allmänna studier. teknisk forskning. drift av markstationer (bl. a. Esrange/Landsat). inköp och underhåll av tekniska basresurser. Under grund programmet redovisas även drift av satellituppsändningsplatsen Kourou i Franska Guyana. ESA:s vetenskapliga program
innehåller egna vetenskapliga satellitprojekt och samarbetsprojekt med
andra organisationer, t. ex. NASA. ESA:s tillämpningsprogram innehåller
experimentella och preoperativa satellitprojekt för telekommunikation och
jordobservation samt utvecklingen av rymdtransportfaciliteter. Dessutom
ingår program för system- och teknikutveckling samt förstudier av framtida projekt. Varje medlemsland väljer vilka tillämpningsprogram det vill
delta i. Den ekonomiska insatsen står i regel i direkt proportion till varje
lands andel av industrikontrakten i projektet. I kostnaden för ESA:s
grundprogram har inkluderats en föreslagen allmän höjning av programmet
fr. o. m. 1985 innebärande en kostnadshöjning om 1.4 milj. kr. för Sverige.
Förutom ESA-samarbetet deltar Sverige i följande europeiska samarbetsprojekt:
- SPOT tillsammans med Frankrike och Belgien. Projektet avser utveckling. uppsändning (planerad till andra halvåret 1985) och drift av en
fjärranalyssatellit, SPOT I. SAAB SPACE AB utvecklar omhorddatorn, vilken senare i modifierad form kommer att ingå även i Ariane
4-raketen. Inom projektet är en markstation under uppbyggnad vid
Esrange i Kiruna. Samarbetet omfattar ytterligare en satellit SPOT 2,
med planerad uppsändning 1987. Delegationen bedömer det som sannolikt att samarbete kring ytterligare en satellit aktualiseras under hösten
1985. Det beräknas dock inte uppstå några kostnader för Sverige under
budgetåret 1985/86 för detta ändamål.
- SAR-antenn tillsammans med Västtyskland. Projektet, som är i sin
slutfas. avser teknisk utveckling hos Ericsson Radio Systems och Dornier av kolfiberantenner till satellitradar med syntetisk apertur. Ericsson Radio Systems/Dornier har som en följd av projektet utvalts att
leverera SAR-antenn till ESA:s fjärranalyssatcllit ERS- I.
- TV-SAT/TDFI tillsammans med Västtyskland och Frankrike. Inom
Ericsson Radio Systems AB utvecklas telekommandoutrustning samt
7

Riksda~en
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antenner LH:h inom Saah-Space AB elektronik för antenninriktningsmekanism. omborddator och databehandlingssystem fi_ir denna tunga satellitplattform. som är grundstomme i Telc-X.
- HM 60 tillsammans med Frankrike och Västtyskland. Projektet avser
utveckling av ens. k. kryogenisk motor för ni!sta generation Ariane-raketer.
I följande tahcll anges de mest aktuella nya projekten inom ESA med
planerat svenskt deltagande ( 1984 års prisnivå. 1985 års viixelkurser).
Projekt

Förslag till
svensk bidragsandel

ERS- I. fas E (ljärranalysprogram) 2.49
Förberedande jord4.01
ohscrvationsprogram
ASTP-2. utvidgning
ASTP-3 (4 årl
11,00
Datareliiexperiment
Rymdtransport teknik
1.42
stöd program
Kryogenisk motor.
5.00
fas I
Kryogenisk motor,
fas 2 17 ar)
5.00
1.89
Rymdstation. fas B
4,01
Microgravity. fas 2
4.01
Teknikdemonstration

Summa betalning
1984/85 (milj. kr.)

<;~.

To1al
koslnad
I milj. kr.)

Belalning
1984/85
lmilj. kr.)

7.99
14.88
10.00
28.39
15.49

1.99
1.60

5.45

0,65

48,66

13.15

170. t:_\
4.67
34.13
24.75

0,66
1.28
0,58

1.89

21,80

Inom ESA pågår arbete med att utarbeta en långtidsplan för det europeiska rymdsamarbetet. I detta sammanhang kommer även frågan om europeiskt ställningstagande till en inbjudan från Amerikas Förenta Stater om
att delta i ett rymdstationsprojekt att behandlas. Vidare kommer ett
franskt förslag att vidareutveckla bärraketen Ariane (Ariane 5J att behandlas.
Fl'lr att lägga fast riktlinjerna för framtida verksamhet inom ESA avses
ett rådsmöte på ministernivå att arrangeras i början av år 1985.
Preliminärt föreslår delegationen att Sverige deltar i ESA:s program
under budgetåret 1985/86 med i stort samma bidragsandel som hittills. I
budgetförslaget ingår de tidigare nämnda förslagen om utökningarna av
ESA:s grund- och vetenskapsprogram.
Totalt beräknar DFR 112 830000 kr. under programmet för budgetåret
1985/86.
DFR har hösten 1984 överlämnat en långtidsplan med förslag till riktlinjer för svensk rymd verksamhet för åren 1985-1991. Vid utarbetandet av
den nationella långtidsplanen har ESA:s arbete med långtidsplan för det
europeiska rymdsamarbetet beaktats.
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Fiiredrng1111de11s ii1·en·ii1::ande11

Den av statsmakterna år 1979 heslutade satsningen pii svensk rymd verksamhet (prop. 1978179: 142. NU 36. rskr 292l hftller nu pa att genomföras.
Goda resultat av de hittillsvarande statliga insatserna kan noteras inom
samtliga av rymdverksamheten berörda områden.
Bland hittills uppnådda resultat inom ljärranalysomrädet kan jag siirskilt
nämna de system för miljöövervakning som utvecklats. I samarbete med
generaltullstyrclsen har ett avancerat system för havsövervakning varit i
bruk under flera år. Systemet har uppnått betydande exportframgångar. I
samarhete med naturvårdsverket och universiteten har ett mobilt system
för kartliiggning av luftföroreningar med laserteknik utvecklats. Metoder
har iiven utvecklats för ett rutinmässigt utnyttjande av satellitdata. bl. a.
för samhearhetning av satellitdata och kartdata. vilket möjliggör att korrigeringar av den topografiska kartan kan göras snabbare och enklare.
Utnyttjande av satellithilddata vid konsultuppdrag i utlandet har fått stor
betydelse för svenska företag. T. ex. har SWECO. VIAK Scandiakonsult,
SGAB. LKAB Prospektering, Swedcforest. Swedesurvey, Interforest.
Rymdholaget. Satellitbild AB m. Il. utnyttjat satellitdata som en informationskälla i integrerade karterings-. inventering~-. prQjekterings- och prospekteringsprojekt. Härigenom har även en potential för framtida uppdrag
byggts upp.
Genom statens och Rymdbolagets satsningar i Kirunaområdet står Sverige nu viil rustat att tillgodogöra sig de kommersiella möjligheter som nu
öppnas.
Inom ramen för ESA-samarbetet har Sverige deltagit i utvecklingen av
ARIANE-raketen. och denna är nu operativ i sina första versioner. Flera
framgångsrika kommersiella uppskjutningar har ägt rum. Volvo Flygmotor
utvecklar och tillverkar brännkammare och munstycken för motorerna i
raketens första och andra steg. totalt fem motorer per raket. Saab Space
AB utvecklar och tillverkar raketens dator. Utvecklingsarbetet vad gäller
datorn till ARIAN E-versionerna 1-3 har finansierats av ESA. medan
datorutvecklingen för ARIANE 4 till en del finansierats av ESA och till en
del finansierats direkt av Sverige inom ramen för det svensk-franska
SPOT-samarbetet. Datorn i ARIANE 4 bygger nämligen på det utvecklingsarbete som Saab Space AB utfört för att kunna leverera datorn till
SPOT-satelliten. Sverige deltar vidare i förberedelserna för den version av
ARIANE-raketcn som avses tas i bruk vid mitten av 1990-talet. ESA har
startat ett program för specifikation av en ny motor. beniimnd HM60. som
skall kunna användas i den planerade raketen. Jag anser att Ariancprogrammet i sin helhet innebär en stor stimulans för svensk industri både
genom den kompetenshöjning som utvecklingsarhetet ger och genom den
kommersiella framgången.
Den svenska vetenskapliga satelliten VIKING avses sändas upp hösten
1985. Jag kan konstatera att satsningen på detta projekt genom ut veck-
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lingsarbt:let medfört gynn~amma effekter s;iviil för Saah Spacc AB som för
de deltagande forskargrupperna. Jag heriiknar medel för projektet i enlighet med DFR:s förslag.
DFR har redovisat ett förslag till verksamhet för det kommande hudgeti1ret. Jag förordar att medel för programmet Myndighetsuppgifter heriiknas
enligt ett ett<trigt huvudförslag med en reduktion om :! ~-;.
Innehönkn av riksdagsheslutet år 1979 om satsningen på svensk rymdverksamhet var att de industripolitiskt motiverade insatserna skulle öka
successivt s<l att de i swrt sett trefaldigades jämfört med den dåvarande
niv[in. Vidare borde statens insatser minska fr. o. m. budgetåret 1985/86.
niir svensk industri förutsattes kunna nyttiggöra gjorda insatser pii kommersiella grunder. Jag anser diirför att medel för program Europeiskt
rymdsamarbete och program Nationell rymdvcrksamhct bör minskas i
fiirh[1llande till vad DFR begärt. Detta bör ske genom viss begränsning av
deltagandet i de av DfR föreslagna projekten. Vid min avvägning av
anslaget har jag av detta skiil inte beräknat medel för svenskt deltagande i
ESA-projekten Förberedande jordohservation och Teknikdemonstration.
Inom programmet Nationell rymdverksamhct hör fortsatta studier på tclcsatellitornrådet bcgriinsas i förhållande till DFR:s för~lag. Jag har dock
beräknat medel för en utökning av ESA:s grundprogram i enlighet med
DFR:s förslag.
Sammanlagt beräknar jag under förevarande anslag ett medelshehov av
135 423 000 kr.
För att klarlägga hur de svenska industriföretag som verkar på rymdområdet i framtiden skall ta ett större anwar för de kommande insatserna. har
regeringen tillsatt en förhandlingsman. Förhandlingsrcsultatet avses bli
redovisat senast september 1985.
I prop. 1983/84: 100 lhil. 14 s. 160) uttalade jag att en översyn borde
göras av hur insatserna inom industridepartementets område avseende
dels rymdomrf\det, dels STU :s tekniska forskning och utveckling bättre
skall kunna samordnas. Denna fråga kommer att behandlas i anslutning till
beredningen av den l[mgtidsplan för rymdverksamhetcn som utarbetats av
DFR.
Enligt riksdagens beslut har regeringen bemyndigats att ikläda staten
ekonomiska förpliktelser för åtaganden inom rymd- och fjärranalysområdet med betalningar under kommande budgetår. Jag beräknar att regeringen vid utgången av budgetåret 1984/85 inom ramen för tidigare bemyndiganden kommer att ha fattat beslut om projekt i sådan omfattning att
bemyndigandeskulden vid budgetårets utgång uppgår till 335 milj. kr.
Uttrycket bemyndigandeskuld används för att ange vilka framtida betalningsåtaganden från riksdagens sida som föreligger vid en viss tidpunkt.
Vid utgången av budgetåret 1985/86 beräknar jag att den utgående bemyndigandeskulden kommer att uppgå till 223,5 milj. kr. Under budgetåret
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1985186 kan nya projekt aktualiseras med hetalningar unda kommande
buJgetar inom en ram av 142 milj. kr.
Med hänvisning till vaJ jag nu har anfört hcmshl!lcr jag att regeringen
föreslär riksJagen att
1. bemyndiga regeringen att under buJgetåret 1985/86 ikläJa staten
nya förpliktelser inom rymd- och tjä1Tanalysområdet om högst
142000000 kr..
2. till Europeiskt rymd.rnmarhcll' m. m. för budgetåret 1985/8() anvisa ett förslagsanslag av 135 423 000 kr.

F 5.

Bidra~

till Tclc-X-projcktct

1983/84 utfall
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

574301000
477 300000
218 200000

De nu gällande riktlinjerna för Tele-X-projektct lades fast genom beslut
av statsmakterna år 1983 (prop. 1982/83: 168, NU 53. rskr 390). Medel för
bidrag till Te le-X-projektet anvisas fr. o. m. budgetåret 1983184 över detta
anslag.
I avtal med Norge benämnt Överenskommelse mellan Sverige och
Norge om samarbete på tclesatellitområdet och avtal med Finland benämnt Överenskommelse mellan republiken Finlands regering och Konungariket Sveriges regering vid genomförande av Telesatellitprojektet
Tele-X har Sverige gjort vissa hetalningsåtaganden. Jag beräknar med
ledning av de hetalningsåtaganden som gjorts i nämnda avtal ett medelsbehov för budgetåret 1985/86 av 218,2 milj. kr.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Bidrag till Tele-X-projektet för budgetåret 1985/86 anvisa ett
förslagsanslag av 218 200 000 kr.

Patent- och rcgistrcringsverksamhet
Patent- och registreringsverket (PR\,') handlägger ärenden angående
patent. varumärken, mönster. utgivningsbevis för periodisk skrift. namn.
kommunala vapen och aktiebolag. Patentverket leds av en styrelse. Chef
för PRV är en generaldirektör. Inom PR V finns en patentavdelning. en
varumärkesbyrå. en mönstersektion. en namnsektion, en bolagsbyrå samt
en administrativ byrå.
Patentbesvärsrätten. som är en förvaltningsdomstol, har sitt kansli i
PRV. Patentbesvärsrätten upptar besvär mot beslut av PRV angående
patent. varumärken, namn och utgivningsbevis. Domstolsorg:anisationen,
både när det gäller patentmål och överprövning av patentverkets beslut, är
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under övervägande. Patentprocessutredningen har i sitt bethnkande "'Patentprocessen och sanktionssystemet inom patenträtten" (SOU 1983: 35)
föreslagit att det inrättas en särskild patentdomstol. som handlägger både
patentmålen, som f. n. ankommer på de allmänna domstolarna. och hesvärsmålen. Detta förslag om en specialdomstol har mött stark kritik vid
remissbehandlingen av betänkandet, men samtidigt framhålls det i åtskilliga remissvar att kraftfulla åtgärder behövs för att komma tillrätta med
problemen i patentprocessen. Vilka åtgärder som skall vidtas - processuellt och organisatoriskt - övervägs f. n. i regeringskansliet.
Personalstyrkan vid PR V omräknat till helårsarbetskrafter var 602 den 1
juli 1984. varav 19 helårsarbetskrafter vid patentbesvärsrätten.
Vid PRV tillämpas programbudgetering. Verksamheten har uppdelats i
följande huvudprogram.
1. Patentärenden
2. Varumärkes- och mönsterärenden
3. Namnärenden
4. Bolagsärenden
5. Patentbesvärsrätten
6. Uppdragsverksamhet
Kostnaderna för PRV:s verksamhet täcks av de avgifter dess kunder
erlägger. Ersättning för utförda uppdrag under programmet U ppdragsverksamhet utgår enligt de priser som verket fastställer, medan avgifter för
myndighetsuppgifter under övriga program fastställs av regeringen.
Medel för verksamheten anvisas under förslagsanslaget Patent- och
registreringsverket. Programmet Uppdragsverksamhet redovisas förslagsvis över en anslagspost med ett formellt belopp på 1000 kr. Under denna
post redovisas kostnader och intäkter för PRV:s uppdragsverksamhet.
Anslagsposten får inte belastas. För att lösa tillfälliga eller säsongmässiga
likviditetsproblem för uppdragsverksamheten samt för att tillgodose behov
av rörelsekapital disponerar PRV en rörlig kredit i riksgäldskontoret på
IOOOOOkr.
Inkomster - utöver intäkterna av uppdragsverksamheten - redovisas
på statsbudgetens inkomstsida under inkomsttiteln 2529 Avgifter vid patent- och registreringsverket.

F 6. Patent- och rcgistrcringsvcrkct
1983/84 utgift

114 730526

1984/85 Anslag

97 437 000

1985/86 Förslag

100980000

Under detta anslag redovisas utgifter och inkomster för verksamheten
vid patent- och registreringsverket. Följande sammanställning ger en ekonomisk översikt av verksamheten vid patentverket.
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1983/84

Utfall
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1984/85
Beräknar

1985/8(1

Patent- och regislreringsverket
Prc1gra111 1
Patent;irenden
Inkomster
Utgifter
Resultat
Program 2
Varumärkes- och
mönsterärenden
Inkomster
Utgifter
Resultat

58.8
56.7
+ 2.1

M,6
(l(),l
+ 4,5

12.1
9,9

12.'i
10.3

+ 2.:!

Program3
Namnärenden
Inkomster
Utgifter
Resultat
Program./
Bolagsärenden
Inkomster
Utgifter
Resultat

+

-·'l 'l

Föredraganden

69.4
M.O

+ 5.4

13, l
11.6
+ 1,5

1.3

1.2
2.0
0.8

1.2
2.0
0.8

59.4
40.2
+ 19,2

51,0
27.0
+ 24,0

52.0
38,6
+ 13,4

0,4

0.4

6.0

0.4
6.2
5,8

-

2.1
0.8

Program 5
Patentbesvärsrätten
Inkomster
Utgifter
Resultat

-

5.9
5,5

5.6

Proi::ram 1-5
Summa inkomster
Summa utgifter
Resultat

131,9
114,7
+ 17,2

129.7
105.4
+ 24.3

136,2
122.5
+ 13,7

Program 6
U ppdragsverksamhet
Inkomster
Utgifter
Resultat

33,3
33.7
- 0.4

37.1
34.3
+ 2.8

39,2
37.2
+ 2,0

165,2
148.4

166,8
139,7

175.4
159.7

Program 1-6
Summa inkomster
Summa utgifter
Resultat

+

16,8

+

27,I

103

-

+

101.0

138,2

15,7

Patent- och registreringsl'erket

Den myndighetsutövande verksamheten vid PRV är ingående reglerad i
lagstiftning och denna har under senare år varit föremål för omfattande
reformer. vilka medfört nya arbetsuppgifter.
PRV föreslår i sin anslagsframställning bl. a. följande.
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I. Pris- och löneomräkning m. m. 7 301 000 kr.
2. I syfte att snabbare kunna anpassa resurserna efter variationer 1
efterfriigan och därmed tillgodose kundernas krav på effektiv service, för
vilken de betalar kostnadstäckande avgifter, föreslås att hela verksamheten med undantag av patentbesvärsrätten fr. o. m. budgetiiret 1985/86 överförs till ett s. k. 1000 kr-anslag. PRV föresltir därutöver att patentbesvärsrätten även i fortsättningen anvisas ett förslagsanslag som motsvarar rättens totala kostnader. vilka för budgetåret 1985/86 beräknas uppgå till
6 l74000kr.
3. Ökning av personalstyrkan med nio helårstjänster under budgetåret
1985/86 bl. a. för att verket skall kunna handlägga den ökande tillströmningen av nya varumärkesansökningar och kunna nedarbeta balansen av
oavgjorda nationella patentansökningar.
4. Avsättning av 5 000000 kr. av det förväntade överskottet för budgetåret 1985/86 för att täcka kostnaderna för utbyggnad av verkets lokaler vid
Valhallavägen.
5. Kostnader för utökat ADB-stöd(+ 5118000 kr.).
Fiircdras:andens ö1·en·iif.?llt1den

Regeringen har den 4 oktober 1984 givit PRV i uppdrag att göra en
översyn av verkets organisation och ledning samt av behovet av teknikstöd. Syftet är att effektivisera verksamheten. Målet för översynen är ett
effektivt svenskt patentverk. Uppdraget skall redovisas till regeringen
senast den I juli 1985. Översynen bör genomföras med sikte på att den nya
organisationen kan börja verka fr. o. m. den I juli 1986.
I avvaktan på resultatet av pågående översyn är jag inte beredd att nu
föreslå någon ändring av formerna för att anvisa medel till patent- och
registreringsverket och till patentbesvärsrätten. Jag är inte heller beredd
att nu beräkna medel till verksamheten under nästa budgetår på annat sätt
än genom tillämpning av huvudförslaget. Med dessa utgångspunkter bör
anslaget för budgetåret 1985/86 uppgå till 100980000 kr., varav pris- och
löneomräkning 5 605 000 kr.
Med hänvisning till vad jag anfört hemställer jag att regeringen föreslår
riksdagen
att till Patent- och registrerinpiwket för budgetåret 1985/86 anvisa
ett förslagsanslag av 100 980 000 kr.

F 7. Granskningsnämnden för försvarsuppfinningar

1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

46205
50000
50000
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Granskningsnämmlen för försvarsupptinningar skall enligt sin instruktion ( 1971: 1080) hl. a. fatta beslut i frilga huruvida uppfinning skall ldllas
hemlig i enlighet med vad som föreskrivs i lagen ( 1971: 107!:<) om försvarsupptinningar (ändrad seiiast 1980: 21 l ).
Jag heriiknar medelsbehovet för niista budgctiir till oföriindrat 50000 kr.
Jag hemstiilkr att regeringen föresbr riksdagen
att till Gra11.1k11i11g.rniim11Jen .fi'ir ji'ir.1·1·ar.1·11pp.fi1111i11JZar för hudgetåret 1985/80 anvisa ett förslagsanslag av 50 000 kr.

Verksamheten l'id statens provningsanstalt

Statens provningsanstalt <SPJ är en expertmyndighet för teknisk provning av material. produkter, konstruktioner och system.
På uppdrag av myndigheter och enskilda utför provningsanstalten provningar och undersökningar av material och konstruktioner och diirmed
förenad verksamhet.
Provningsanstalten meddelar fon:skrifter i anslutning till och övervakar
efterlevnaden av lagen ( 1974: 283) om handel med arbeten av guld. silver
eller platina och av lagen (1971: 1081) om hestämning av volym och vikt.
Bägge lagstiftningsområdena är f. n. förem{1I för översyn inom industridepartementets s. k. normgrupp. 1 betänkandet (Os I 1984: 11) Ädel metallkontroll'! har ett förslag lämnats till förenkling av lagstiftningen om handel
med ädelmetaller. Betänkandet har remissbchandlats. Motsvarande översyn av lagstiftningen om volym och vikt pagår och väntas vara slutförd
under våren 1985.
Provningsanstalten bedriver teknisk-vetenskaplig forskning inom sitt
verksamhetsområde, medverkar som teknisk rådgivare åt sådana myndigheter som utfärdar tekniska föreskrifter och ställer personal till förfogande
för nationellt och internationellt standardiseringsarhete m. m.
Under budgetåret 1983/84 har provningsanstalten omorganiserats och en
ny instruktion har utfärdats <SFS 1984: 49).
Provningsanstalten leds av en styrelse. Chef för anstalten är en generaldirektör. V erksledningen består. förutom av generaldirektören. av en
marknads<lirektör och en teknisk direktör. Till sitt förfogande har verksledningen en gemensam utredningsresurs. verksledningssekretariatet.
Provningsanstalten är organiserad i sex tekniska enheter samt en administrativ enhet.
Personalstyrkan vid provningsanstalten omräknat till helårstjänster var
4o0 den 30 juni 1984. Härtill kommer ett sextiotal ädelmetallkontrollanter
och kontrollstämplingsförrättare över hela landet.
Vid provningsanstalten tillämpas programbudgetering. Verksamheten
har uppdelats i följande produktionsområden:
I. Provning och kontroll
2. Forskning och utveckling
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3. Ri'tdgivning till myndigheter
4. Riksmätplatsuppgiftcr
5. Myndighetsuppgiftcr enligt lag och förordning
Prnduktionsomriide I. Prorning och kontroll. omfattar dels undersökningar som följer av statliga regler, dels undersökningar i anslutning till
enskilda avtal av ekonomisk eller annan innebörd m. m. samt andra undersökningar och mätningar inom ramen for provningsanstaltens kompetens.
Till produktionsomritdet hör även ädclmetallkontrollverksamheten och
merparten av justeringsverksamheten.
Produktionsområdc 2. Forskning och 11t1·eckling. omfattar den verksamhet som syftar till utveckling av sådana nya och förbättrade provningsmetodcr som bedöms angcliigna efter samrftd med föreskrivande myndigheter
och med olika standardiserings- och branschorgan samt som syftar till att
fortlöpande upprätthålla provningsanstaltcns kompetens som provandc
organ och som rådgivare till de föreskrivande myndigheterna i deras arbete.
Produktionsområde 3. Rådgivning till myndigheter, omfattar det arbete
som hänför sig till provningsanstaltens ställning som expertorgan inom
materialprovningens och mätteknikens område. dvs. konsultinsatser och
utredningar av teknisk natur åt regeringen eller föreskrivande myndigheter, utarbetande av remisser, deltagande i nationellt eller internationellt
standardiserings- och kommittcarbete m. m.
Produktionsområde 4. Riksmiitplat.rnppgijier. omfattar skötsel, kontroll
och kalibrering av primärnormaler. instrument och mätutrustning på riksmätplatsnivå samt rådgivning och konsultation på begäran av statens mätoch provråd. Kalibreringsuppdrag, utvecklingsarbcte och kommittcarbctc
m. m. redovisas under resp. produktionsområde I, 2 och 3.
Produktionsområdc 5. Myndighetsuppg(fter enligt lag och fi'irordning,
omfattar uppgifter som åligger provningsanstalten i enlighet med lag och
kungörelse om
- skrivmateriel i statlig verksamhet
- handel med arbeten av guld, silver eller platina
- volym och vikt m. m.
Provningsanstaltens verksamhet finansieras dels genom intäkter av uppdragsverksamhct och genom bidrag till utvecklingsarbete från forskningsråd m.11 .. dels genom anslag över statsbudgeten. Produktionsområde I
skall i princip finansieras med uppdragsintäkter.
Medel för verksamheten anvisas under följande anslag:
I. Statens provningsanstalt: Uppdragsverksamhet
2. Bidrag till statens provningsanstalt
3. Statens provningsanstalt: Utrustning
Anslag I är ett förslagsanslag, som tas upp med ett formellt belopp på
I 000 kr. Under anslaget redovisas kostnader och intäkter för verksamheten. Som inkomst under anslaget redovisas uppburna avgifter och ian-

Prop. 1984/85: 100

Bilaga 14

Industridepartementet

107

språktagna medel från anslag 2. Medel som svarar mot avskrivning och
förräntning av delar av utrustningskapitalet omförs till siirskild inkomsttitel p[1 statshudgeten.
Anslag 2 är ett reservationsanslag. över vilket statens hidrag utg:ir i
första hand till produktionsomddena 2-5. men även till att täcka evenrnc\lt underskott i uppdragsvcrksamhcten.
Anslag 3 är ett reservationsanslag. som skall finansiera investeringar i
kostnadskrävande utrustning.
Anslag I far i princip inte hclastas. För att lösa tillfiilliga eller siisongmässiga likviditetsprohlem för uppdragsverksamheten och för att tillgodose behovet av rörelsekapital disponerar provningsanstalten en rörlig kredit
i riksgäldskontoret p{1 5 milj. kr.

F 8. Statens provningsanslalt: Uppdragsverksamhet
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag

I 000

1985/86 Förslag

I 000

Under detta anslag redovisas samtliga utgifter och inkomster av provningsverksamheten m. m. vid statens provningsanstalt.
År 1982 anslog riksdagen 21.2 milj. kr. för att täcka kostnaderna i
samband med avvecklingen av provningsanstaltens regionala 01.:h lokala
organisation (prop. 1981/82: 121, NU 44. rskr 408). Denna verksamhet
redovisas nu inom provningsanstalten som en egen resultatenhet. I sammanställningen vad avser budgetåren 1983/84 och 1984/85 redovisas endast
den verksamhet som efter genomförd avveckling kommer att finnas kvar.
Redovisningen är indelad i produktionsområden på det sätt som jag nyss
redovisat.

Statens pron1ing.rnnstalt
Statens provningsanstalt har i sin anslagsframställning för budgetåret
1985/86 som huvudalternativ hemställt om ett bidragsanslag av 33 233 000
kr.
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Följande sammanstiillning ger en ekonomisk översikt av den verksamhet
som omfattas av programbudgeteringen (I 000-tal kr.).
1983/84
Utfall

1984/85
Beri1knar

1985/86

Provningsanslallen
Prod11kti<11nonmlJ,. I
Provning och kontroll
Intäkter
Kostnada
Resultat

-

88309
89541
1232

93 988
92530
+ 1458

9993()
98006
+ 1930

J'roduktionsområdc :!
Forskning och utvc.:kling
Intäkter
Kostnader
Nettokoslnadcr

8114
22 753
-14639

10421
28 363
-17 942

10393
31221
-211828

Produktionsomrildl' 3
Rådgivning till myndigheter
lnläkkr
Kostnader
N ettokostnadcr

1813
11999
-10180

873
10783
9910

497
10521
-10024

l'roduktimisomrtlde .J
Riksmätplatsuppgiftcr
lnliikter
Kostnader
Nettokostnader

3 529
4685
- I 156

3 384
4 263
879

3 527
4461
934

465
2707
::! 242

490
2 506
-2016

490
2592
-2102

Total nettokostnad
-29455
Bidragsanslag
31 803
Resultat före avsättningar
2341!
Balanserat överskott 1982/83
Avsättning till iidelmetallkontroll och regional
justering
2300
Årets resultat
48

-29289
29324
35
I 120

-31951!
33 233
1275

- I 155

1263
12

Produktion.rnmrådc 5
Övriga myndighetsuppgifter
Intäkter
Kostnader
Netwkostnader

-

0

Föredraganden

32 849

Fiiredmgande11s ii1·cn•iigandcn
Provningsanstalten har under budgetåret 1983/84 omorganiserats. I den
nya organisationen har den strategiska planeringen betonats i verksledningens arbete och det direkta operativa ansvaret och resultatansvaret
finns hos enheterna.
I föregående års budgetproposition pekade jag på den resultatförbättring, som var ett resultat av de åtgärdt:r som vidtagits för att förbättra
anstaltens tidigare dåliga ekonomiska resultat. Denna positiva utveckling
fortsätter. Provningsanstalten redovisar för budgetåret 1983/84 ett överskott. Detta bör fä användas i provningsanstaltens verksamhet.
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Den avveckling av vissa delar av provningsanstaltens regionala verksamhet som beslöts av riksdagen våren 1982 (prop. 1981/82: 121, NU 44.
rskr 408l genomförs f. n. Som ett led i omstiillningen av verksamheten i
Stockholm pågår en genomgripande ombyggnad av de lokaler som verksamheten skall bedrivas i.
För budgetåret 1985/86 har jag med utgångspunkt i provningsanstaltens
huvudförslag beräknat ett bidragsanslag av 32849000 kr.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Statens prol'l1ingsanstalt: Uppdragsverksamhct för budgetåret 1985/86 anvisa ett förslagsanslag av I 000 kr.

I' 9. Bidrag till statens promingsanstalt

1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

40259427
31 440000

Reservation

9154741

32849000

Som har framgått av min redogörelse under anslaget till uppdragsverksamhet föreslår statens provningsanstalt att bidragsanslaget skall utgå med
33 233 000 kr. I enlighet med vad jag nyss har anfört hör hidragsanslaget
nästa budgetår föras upp med 32 849 000 kr.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Bidrag till statens prorningsanstalt för budgetåret 1985/86
anvisa ett reservationsanslag av 32 849 000 kr.

F 10. Statens provningsanstalt: Utrustning
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

11205903
7000000
7000000

Reservation

16643291

Under detta anslag anvisas medel för utrustning till statens provningsanstalt.
Statens prol'l1ingsans1a/1 anser att det återanskaffningsbehov som föreligger under den närmaste femårsperioden kan vålla problem. Anstalten
föreslår därför att systemet med ett särskilt utrustningsanslag upphör och
en ny modell för finansiering genomförs. Enligt förslaget skall utrustningslånet (f. n. ca 27 milj. kr.) i provningsanstallens balansräkning omvandlas
till amorteringsfritt statskapital under rubriken "Verkskapital". Bokföringsmässiga avskrivningar skall inte inlevereras utan fonderas internt
inom provningsanstalten och användas för reinvcsteringar. Förräntningskraven på statskapitalet bör vara att del skall hållas inflationsskyddat.
Uppnådd förräntning därutöver kan användas för att finansiera nyinvesteringar genom uppskrivning av statskapitalet eller för inleverans enligt
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regeringens beslut i samhand med att provningsanstalten redovisar slutlig
balans- och resultaträkning för budgetåret. Beslut om och finansiering av
större, strategiska nyinvesteringar förutsätts fattas av statsmakterna. Finansieringen kan här vara län eller tillskott av statskapital. heroendc på
investeringens karaktär.
Provningsanstalten anser att avkastningskravet pti verkskapitalet sålunda bör sättas med utgångspunkt från att verksamhctsmässig och finansiell
stabilitet och tillväxt i första hand skall säkerställas.
Konsekvenserna av den föreslagna omdisponeringen blir enligt provningsanstalten positiva för statsbudgeten under budgetåret 1985/86. Bortfallande inkomster för räntor och amorteringar på utrustningslånet blir
mindre än utgifter för nya utrustningslån. Ej heller på längre sikt kommer.
enligt provningsanstalten, staten att få någon större nettobelastning ekonomiskt sett. eftersom investeringarna bedöms motsvara inbetalningarna av
ränta och amortering.
Riksre1·isiom·1·crket (RRV) tillstyrker förslaget och konstaterar att förslaget i väsentliga delar följer en av de modeller för finansiering av investeringar som RRV rekommenderar. Modellen tillämpas i sina huvuddrag f. n.
inom lantmäteriverket och vid några myndigheter inomjordbruksdepartemc::ntets område.
Fiiredragandens ö1·en·ä,:<mde11

Under den närmaste femårsperioden kommer återanskaffningsbehovet
att öka på grund av att den utrustning, som anskaffades vid provningsanstaltens omlokalisering till Borås. nu snart är avskriven och behöver förnyas.
Jag är dock inte beredd att nu ta ställning till en förändring av finansieringsformen för provningsanstaltens investeringar i enlighet med provningsanstaltens förslag. På sikt anser jag dock att det kan bli aktuellt med
en översyn av finansieringsformerna för provningsanstalten.
Med hänsyn till reservationens storlek anser jag inte att en uppräkning
av anslaget är motiverad. För nästa budgetår har jag beräknat ett medelsbehov av 7 milj. kr.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Statens prorningsanstalt: Utrustning för budgetåret 1985/86
anvisa ett reservationsanslag av 7 000 000 kr.

F 1I. Statens mät- och pronåd
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag
1

4 369028 1

Reservation

3 101000
3 301000

Avser anslaget F 9 Bidrag till statens provningsanstalt, anslagspostcn 2.

680141 1
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Under detta anslag redovisas samtliga inkomster och utgifter vid statens
rniit- och provråd (MPRl.
Vidare anvisas, som en särskild anslagspost under anslaget, medel för
bidrag tills. k. riksrnätplatser (jfr prop. 1979/80: 100 bil. 17 s. 282).
Statens mät- och provråd iir sedan den I juli 1983 central förvaltningsrnyndighet för provning och mätteknik.
Rådet leds av en styrelse. Styrelsens ordförande är chef för myndigheten. Verksamheten är organiserad it vå enheter. mätcentrum och provcentrum. samt ett kansli. Vid myndigheten finns två nämnder, mätnämnden
och provnämnden. Dessa får. inom sina fackområden. i styrelsens stiille
fatta beslut.
Verksamheten finansieras dels med en avgift f. n. motsvarande 0.8 % av
omsättningen i den officiella provningen vid de ~- k. riksprovplatscrna,
dels med avgifter från auktoriserade miit- och provplatser. dels med övriga
uppdragsintäkter.
Utgifter och inkomster i rådets egen verksamhet framgår av följande
sammanställning.
1984/85

Beräknad ändring 198518t.

MPR

Föredraganden

Urgifier

5 853 000 1
(2 524 000 2 )
2 730000
67000

+547000
( +627 000)
- 16000
-105000

Summa

8516000

+426000

lnkom.11cr
Avgifter från
riksprovplatserna
Uppdragsintäkter
övriga intiikter
Anslag

5 310000
"2662 000
543 000
1000

+265000
-'-133000
+ 28000
of

8516000

+426000

Myndighetsverksamhet
(därav lönekostnader)
Uppdrags verksamhet
Resultat

Summa

+467000

1

Enligt reglerings brev högst 6 099 000 kr. Skillnaden beror pa vakanser vid myndigheten.
2
Enligt reglerings brev högst 2 973 000 kr. Skillnaden beror på vakanser vid myndigheten.

Statens miit- och prmTäd
Statens mät- och provråd (MPR) beräknar behovet av medel till myndighetsuppgifter för budgetåret 1985/86 till 6 146 000 kr. vilket ryms inom
oförändrat avgiftsuttag om 0,8 % av riksprovplatsernas omsättning.
Fr. o. m. innevarande budgetår anvisas medel för verksamhet vid riksmätplatserna över en särskild anslagspost under detta anslag. Innevarande
budgetår är an slagsposten 3. I milj. kr. För nästa budgetår föreslär MPR att
3 438 000 kr. anvisas för detta ändamål. Förslaget innebär att anslags posten
återförs till samma realnivå som för budgetåret 1983/84.
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Fi>redmgandcns i)1·1·n·iiga11den
Fiir nästa budgetår bör medel för mät- och provr{1dets myndighetsverksamhet heriiknas med utgångspunkt i rt1dets förslag. Med hänvisning till
sammanställningen beräknar jag kostnaderna för denna verksamhet till
6 320 000 kr.
Verksamheten finansieras med en omsättningsavgift från de s. k. riksprovplatserna. Storleken på denna avgift. för innevarande budgetår 0.81'.·(
av riksprovplatsernas omsättning. faststiills av regeringen. Under detta
anslag bör medel för myndighetsverksamheten vid rådet således endast
anvisas som en formell anslagspost av 1 000 kr.
Medclshehovet för bidrag till verksamheten vid riksmätplatserna beräknar jag till 3 300000 kr.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Statens miit- och prmTäd för hudgetiiret 1985/86 anvisa ett
reservationsanslag av 3 301 000 kr.

F 12. Bidrag till vissa internationella organisationer

1983/84 utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

398331
452 ()()()
528000

Från detta anslag bestrids kostnaderna för Sveriges bidrag till Internationella byrån för mått och vikt samt Internationella organisationen för legal
metrologi.
Statens mät- och provråd beräknar medelsbehovet för nästa budgetår till
528000 kr.
Jag ansluter mig till rf1dets beräkning.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Bidrag till 1·issa internationella organisationer för budgetåret
1985/86 anvisa ett förslagsanslag av 528000kr.

F 13. Bidrag till lngenjörsl'etenskapsakademien

1983/84 utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

3 700000
4400000
4532000

Jngenjörsvetenskapsakademien (IV A) är ett samfund av invalda ledamöter verbamma inom teknisk veten~kap. industriell produktion och
ekonomi. IV A:s syfte är att till samhällets gagn främja ingenjörs vetenskap
och näringsliv. Verksamheten inriktas på att följa. analysera och informera
om den tekniska utvecklingen samt att skapa kontakter och initiera samverkan inom och mellan olika teknikområden. Bidraget. som i sin nuvaran-
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de form utgiltt sedan hudgetäret 1968i69 (jfr prop. 1968:68 s. 57. SU 131,
rskr 304). utgör statens stöd till IVA:s grundliiggandc verksamhet. Denna
verksamhet omfattar IV A:s lcdningsfunktion, kontakt- och rf1dgivningsvcrbamhct (H.:h hihliotck. delar av IV A:s utrednings- och framtidsstudicvcrksamhct, IVA:s utlandssekretariat samt den utlandsorienteradc kontakt- och informationsvt'.rksamheten.

/ nRe l(iiir.1· 1·etens kapsa /.;ad l' mie 11
Akademien beräknar att en oförändrad ambitionsnivå för anslaget kräver en uppräkning med 440000 kr. Därutöver har akatkmien hemställt om
en ökning av hidraget med I 200000 kr. som kompensation för avskaffad
tj~inskbrevsrätt.

Fiiredragllndcns ö1·e1TiigllndPn
Jag har för nästa budgetår beräknat t'.n höjning av statsbidraget till I VA
med 132 000 kr. Anslaget bör således räknas upp till 4 532 000 kr.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Bidrag till /nge1(jiirs1·etenskapsaklldc111ic11 för budgetåret
1985/86 anvisa ett anslag av 4 532 000 kr.

F 14. Bidrag till standardiseringskommissionen

1984/85 Anslag

9 550000
11921000

1985/86 Förslag

11471000

1983/84 Utgift

SIS-Standardiseringskommissionen i Sverige är centralorgan för den
nationella standardiseringsverksamheten. Kommissionen utarbetar och
fastställer svensk standard samt verkar för att denna används inom såväl
offentlig verksamht'.t som i näringslivet.
Kostnaden för verksamheten bestrids genom statsbidrag, kontant bidrag
från näringslivet, ersättning från statliga verk m. Il. samt genom försäljning
av standardpublikationer. Sedan budgetåret 1982/83 motsvarar statsbidraget för nästa budgetår 60% av näringslivets kontanthidrag under innevarande budgetår (jfr prop. 1982/83: 100 bil. 14 s. 244, NU 39. rskr 373).
Näringslivets kontantinsatser till SIS och dess fackorgan under budgetåret 1984/85 har budgeterats till 20 520 000 kr., vilket motsvarar ett statsanslag till verksamheten budgetåret 1985/86 med 60 % av detta belopp. avrundat 12 310 000 kr.
Vid beräkningen av statsanslaget för budgetåret 1985/86 skall hänsyn
också tas till det verkliga utfallet av näringslivsbidragen under budgetåret
1983/84 jämfört med de preliminärt beräknade bidragen från näringslivet.
vilka låg till grund för beräkningen av statsanslaget för budgetåret 1984/85.
Näringslivets bidrag till standardiseringsverksamheten uppgick budget8 Ribdai:en 1984185. 1 sam/. Nr 11>0. Bilaga 14
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~lrel

1983/84 till 18 043 000 kr.. vilket belopp understiger del budgeterade
beloppet 19442000 kr. med 1399000 kr. Av denna mellanskillnad utgör
60~+. dvs. 839000 kr.. en justeringsposl alt. i enlighet med vad som
förutsattes i min medelsber~ikning i prop. 1982/83: 100 ingå i statsanslaget
för budgetttret 1985/86.
SIS yrkar mol denna bakgrund all hidraget hudgetårel 1985/86 skall
uppgå till ( 12 310 000-839000 = l 11 471 000 kr.
Vidare föreslår SIS all ytterligare 300 000 kr. anvisas för budgetftret
1985/86. Dessa medel avser SIS att använda dels för att nöjaktigt kunna
genomföra ett bilateralt exportfrämjande standardiseringssamarbete med
de sovjetiska och kinesiska standardiseringsorganisationerna GOST resp.
CAS. vilket SIS åtagit sig inom ramen för regeringens avtal med vederbörande länder om industriellt och tekniskt samarbete, dels för särskilda
insatser avseende informationsteknik.
Totalt yrkar således SIS om ett anslag för budgetåret 1985/86 av
11 771 000 kr.

Föredragandes överviiganden
För nästa budgetår har jag beräknat bidragsanslaget till 11 471 000 kr. i
enlighet med de tillämpade principerna för beräkning av bidraget till SIS.
Av detta belopp är en minuspost av 839000 kr. en reglering i efterhand av
bidraget för budgetåret 1984/85. Motsvarande efterhandsjustering kan bli
aktuell även för det nu föreslagna bidraget.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Bidrag till Standardiseringskommissionen för budgetåret
1985/86 anvisa ett ;1nslag av 11471 000 kr.

F 15. Stöd till industriellt utvecklingsarbete
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

150000000
200000000
200000000

Genom det stöd som lämnas av styrelsen för teknisk utveckling (STU)
till teknisk forskning och utveckling söker staten bidra till att bl. a. skapa
förutsättningar för nya produkter och processer inom industrin. I många
fall. särskilt för större projekt, gäller emellertid att betydande tekniska och
marknadsmässiga risker kan kvarstå även sedan projekten har passerat
den del i utvecklingskedjan där stöd från STU kan komma i fråga. För att
möjliggöra statligt stöd även i detta senare utvecklingsskede inrättades den
I juli 1979 stiftelsen Fonden för industriellt utvecklingsarbete - Industrifonden (prop. 1978/79: 123 bil. I. NU 59. rskr 415).
Fonden har till ändamål att genom stöd enligt förordningen I 1979: 630)
om statligt stöd genom Industrifonden (omtryckt 1980: 470. ändrad
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1983: 174. 1984: 610) stödja utveckling av nya produkter. processer och
system för industriell produktion (industriellt utvccklingsarbetcJ. Fonden
skall pä hcgäran av regeringen avge yttranden i andra iirenden rörande
statligt stöd till industriellt ut vecklingsarbete. Fonden skall vidare ta emot
ansökningar om stöd enligt förordningen ( 1981: 923) om stöd genom Fonden för svensk-norskt industriellt samarbete och hereda iirenden åt denna
fond lifr prop. 1980/81: 189).
Fonden har fram t. o. m. budgetfiret 1984/85 tillförts ett sammanlagt
kapital om 950 milj. kr. Industrifondens praktiska verksamhet inleddes i
slutet av iir 1979. Industrifonden har hittills fal!at heslut om lån eller bidrag
till mer iin 90 projekt och det sammanlagda foagandet uppgår till ca 955
milj. kr.
Riksdagcn har våren 1984 beslutat all fonden under vart och ett av
budgetåren 1984/85-1986/87 skall tillföras ett kapitaltillskott om 200 milj.
kr. (prop. 1983/84: 135. NU 42. rskr 379J.
I nd11.1·tr{ft111den
Industrifondens beslut om stöd under budgetåret 1983/84 omfattade
sammanlagt ca 225 milj. kr.
De medel som Industrifonden kunde disponera för stöd vid ingången av
det nu pågående budgetåret uppgick till ca 295 milj. kr. Härtill kommer de
ränteintäkter som inflyter t. o. m. den 30juni 1985 och som beräknas uppgå
till ca 75 milj. kr.
Styrelsen avser att inrikta verksamheten under innevarande budgetår
mot en stödvolym på ca 320 milj. kr.
Under förutsättning av ett kapitaltillskott till fonden för nästa budgetår
på 200 milj. kr. kommer det då att vara möjligt att. med den reservation på
ca 75 milj. kr. som sålunda uppkommer vid innevarande budgetårs slut
samt med de ränteintäkter som heräknas inflyta. lämna stöd på reellt
samma nivå även under budgetåret 1985/86.
I enlighet med riksdagsbeslutet våren 1984 anhåller Industrifonden att
ett kapitaltillskott av 200 milj. kr. tillförs fonden den I juli 1985.
Föredragandens överl'iiganden
I enlighet med den treårsplan för medelstillskott till Industrifonden som
riksdagen har godkänt förordar jag att 200 milj. kr. ställs till Industrifondens förfogande för budgetåret 1985/86.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Stöd till i11d11stril'i/1 11tveck/i11gsarhete för budgetåret 1985/86
anvisa ett reservationsanslag av 200000000 kr.
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F 16. Forskningsbidrag till teknikbaserade småföretag

1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

20 ()()() 000
20800000

Frhn anslaget, som disponeras av styrelsen för teknisk utveckling
(STU ), bestrids kostnader för bidrag som utgår enligt förordningen
( 1984: 810) om bidrag till teknikbaserade smftföretag. Bidraget utgör ett
icke-projektbundet stöd för att främja forskning och ut veckling inom mindre företag som i hög grad iir beroende av teknisk kompetens inom företaget, s. k. teknikbaserade småföretag. Bidraget utbetalas efter ansökan i
förskott och bidragets storlek baseras på de lönekostnader som företaget
budgeterat för forsknings- och utvecklingsarbete för den period bidragsansökan avser. Bidraget iir maximerat till tio basbelopp (f. n. ca 200000 kr.)
per år.
Anslaget för budgetåret 1984/85 avser bidrag för kalenderiiret 1985.
Föreslaget belopp för budgetåret 1985/86 avser bidrag för kalenderåret
l986.
Riksdagen har våren 1984 för budgetåren 1985/86- 1986/87 fastställt en
ram för systemet med forskningsbidrag till teknikbaserade småföretag om
42,5 milj. kr. (prop. 1983/84: 135. NU 42, rskr 379. SFS 1984: 810).
Föredragandens ii1·en·iigandcn
I enlighet med den plan för system med forskningsbidrag till teknikbaserade småföretag som riksdagen har godkänt beräknar jag anslaget för
budgetåret t 985/86 till 20 .8 milj. kr.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Forskningshidrag till teknikhaserade .rnulfiiretag för budgetåret 1985/86 anvisa ett reservationsanslag av 20800000 kr.

F 17. Industriell utveckling inom mikroelektroniken

1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

767737
36500000
26500000

Reservation

23 232262

Under detta anslag anvisas medel för bidrag i anslutning till de/program
4. Industriell 11t1•eckling inom rnikroelektronikprogrammet (prop. 1983/
84: 8. NU 11. rskr 130 och prop. 1983/84: 135. NU 42. rskr 3791. Riksdagen
har för budgetåren 1985/86 och 1986/87 medgivit att. utöver under budgetåret 1984/85 ej disponerade medel. 53000000 kr. får användas för stöd till
industriell utveckling inom mikroelektroniken.
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Fc)reilraganilcns ii1·cn·ägandcn
Regeringen inrättade den 15 mars 1984 ett programråd för industriell
utveckling inom mikroelektroniken. Rådets uppgift är att med utgångs·
punkt i de riktlinjer som har fastställts för mikroelektronikprogrammet av
regering och riksdag (prop. 1983/84: 8, NU 11. rskr 130 rn.:h prop.
1983/84: 135, NU 42. rskr 379) främja utvecklingen inom mikroclektronikområdet. Rådets främsta uppgift blir därmed att se till att avtal tecknas för
teknikupphandling och kollektivforskning inom mikroelektronikområdet
och att följa upp dessa avtal.
Under budgetåret 1983/84 har specifikationer utarbetats och anbud inhämtats. Under innevarande budgetår har hittills två avtal tecknats och
godkänts av regeringen. Ytterligare tre väntas bli te<.:knade under våren
1985.
Efter samråd med <.:heferna för försvars- och kommunikationsdepartementen beräknar jag anslaget för nästa budgetår till 26.5 milj. kr.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Jndustriell ufl'eckling inom mikroelektroniken för budgetåret
1985/86 anvisa ett reservationsanslag av 26 500 000 kr.

f 18. Vidareutbildning och kunskapsspridning inom mikroelektroniken
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

660700
2000000
2000000

Reservation

I 339300

Under detta anslag anvisas medel för vissa insatser i anslutning till
de/program I. Utbildning inom ramen för det nationella mikroclektronikprogrammet (prop. 1983/84: 8, NU 11. rskr 130 och prop. 1983/84: 135, NU
42, rskr 379). Huvuddelen av insatserna inom detta delprogram finansieras
över anslag inom åttonde huvudtiteln.
Riksdagen har medgivit att för budgetåren 1985/86 och 1986/87. utöver
under budgetåret 1984/85 ej disponerade medel, 4000000 kr. får användas
för stöd till vidareutbildning och kunskapsspridning inom mikroelektroniken.

Föredragandens öven·äganden
Jag anser det angeläget att kunskaper om kretskonstruktion kan bli
tillgängliga även för små och medelstora företag. Medlen hör användas till
att dels vidareutbilda yrkesverksamma konstruktörer i kretskonstruktion,
dels sprida information om den nya teknikens möjligheter.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Vidareutbildning och kunskapsspridning inom mikroelektroniken för budgetåret 1985/86 anvisa ett reservationsanslag av
2000000 kr.
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STATSÄGDA FÖRETAG M. M.

Fler1alet av de statsägda företag som hör till industridepartementets
verksamhetsområde är dotterbolag till Statsföretag AB eller Svenska Varv
AB. Utanför de båda koncernerna återfinns bl. a. Luossavaara-Kiirunavaara AB (LKAB). AB Statens Skogsindustrier <ASSI). Norrlands Skogsägares Cdlulosa AB <Ncb). SSAB Svenskt Stål AB. Luxor AB samt Zenit
Shipping AB.
Av de affärsdrivande verken hör statens vattenfal\sverk. domänverket
och affärsverket FFV till industridepartementets verksamhetsområde.
Statens vattenfallsverk presenteras i denna proposition under littera E.
Årligen överlämnas en redogörelse för de statliga företagen till riksdagen. 1984 års redogörelse lämnades hösten 1984 (skr. 1984/85: 20). Redogörelsen innehåller bl. a. beskrivningar av de nyss niimnda verkens och
företagens verksamhet under verksamhetsåret 1983 eller 1983/84, varför
beskrivningen här främst är inriktad på utvecklingen under år 1984.
Omstruktureringen och koncentrationen av Stat.1ji>fl't11g AB fortsätter.
Som en följd av detta har resultatet förbättrats jämfört med tidigare år. För
är 1984 beräknas vinsten efter finansiella intäkter och kostnader överstiga
600 milj. kr. Statsföretagsgruppens skulder har minskat. vilket tillsammans
med det förbättrade resultatet medför en höjning av soliditeten. Medelantalet anställda sjunker successivt.
Till det positiva resultatet bidrar främst flertalet bolag inom konsumentoch kemisektorerna. t. ex. Investmentbolaget Procordia. KabiVitrum och
Berol Kemi. Företagen inom verkstadssektorn med undantag av Kalmar
Industries har dålig lönsamhet.
Omfattande förändringar har under fir 1984 gjorts i Statsföretagsgruppcns sammansättning.
Som exempel på försäljningar kan nämnas att i Eiserkoncernen har
företagen Trivab Konfektions AB. Tiger Rang AB och Cewilko AB sålts.
Kockums Industri AB:s skogsmaskindivision har sålts till Rauma Repola
Svenska AB. AB Thörns Mekaniska Verkstad har sålts.
Bland förvärv kan nämnas elektronikföretaget Ulveco AB. vars verksamhet kommer att samordnas med svenska Transduktor AB i en elektronikgrupp med 500 anställda. KabiVitrum har breddat sin verksamhet i
USA genom förvärv av resterande del av Cutter Vitrum Inc. Bolaget, som
namnändrats till KabiVitrum lnc., har en årsomsättning på 20 miljoner
USD.
På extra holagsstämma i Statsföretag i december 1984 har beslutats att
företagets firma i fortsättning skall vara Procordia AB. Svenska Tobaks
AB och det nybildade bolaget Procordia Food AB blir dotterbolag till
Statsföretag/Procordia.
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.'fre11sk11 \/an· AB redovisar en vinst om ca 40 milj. kr. för de två första
tertialen år 1984. En förbättring av resultatet förväntas under det sista
tertialet. För hela år 1983 redovisades en vinst före bokslutsdispositioner
och skatt om ca 450 milj. kr. I utdelning till ägaren lämnades 50 milj. kr.
Efterfrågan p~t offshore-anläggningar har ökat under år 1984 jämfört med
år 1983. Prisnivån iir dock pressad beroende pil hiird konktmens friin bl. a.
japanska och sydkoreanska varv. Götaverken Arendal lyckades under året
teckna kontrakt om att bygga världens första nyproducerade flytande

produktionsenhet. Plattformen kommer att stationeras i den brittiska sektorn av Nordsjön.
Den förbättrade konjunkturen och lönsamhetsuppgången inom skogsindu5trin har förbättrat marknaden för Götaverken Energy Systems produkter. Resultatet för år 1984 väntas bli bättre än för år 1983.
Även under år 1984 har efterfrii.gan på nya handelsfartyg varit svag som
en följd av en dålig fraktmarknad och betydande tonnagcöverskott. Priserna har varit otillfredsställande till följd av stor överkapacitet inom världens
varvsindustri och omfattande statliga subventioner inom flertalets varvsnationer. Under året har Kockums och Uddevallvarvet minskat sin varvskapacitet med ca 251.k jämfört med nivån år 1983.
Orderingången till de båda storvarven har varit otillfredsställande under
året.
Även marknaden för reparation av fartyg har utvecklats mycket ogynnsamt. Orderingången har varit svag och prisnivån har varit mycket pressad.
Som har framgått av chefens för industridepartementet redogörelse i det
föregående (s. 32) har regeringen informerats om att Svenska Varv inte
finner det möjligt att driva Uddnal/m·an·et vidare med långsiktig lönsamhet. Svenska Varv beslöt den 11 december 1984 att förbereda en nedliiggning av varvet och att inleda MBL-förhandlingar om detta.
Riksdagen fastställde den 1 juni 1983 varvspolitikcn fram t. o. m. utgången av år 1986 (prop. 1982/83: 147. NU 55. rskr 383). Då anslogs sammanlagt
över 6 miljarder kronor. Det särskilda produktionsstödet förlängdes i syfte
att om möjligt bevara fartygsproduktionen på en sänkt kapacitetsnivii vid
tvä nybyggnadsvarv inom Svenska Varv. Enligt beslutet skall dock Svenska Varv anpassa produktionskapaciteten ytterligare till marknadens föruts~ittningar om så erfordras. Med beslutet nådde de sammanlagda statliga
insatserna för varvsindustrin sedan mitten av 1970-talet upp till drygt 20
miljarder kronor. Regeringen klargjorde att särskilt stöd därutöver till
fartygsproduktionen inte kunde bli aktuellt.
Denna varvspolitik ligger fast. Förutsättningarna för produktion och
försäljning av fartyg har inte förbättrats sedan riksdagens beslut fattades.
Marknaden för hulk- och tankfartyg har ytterligare försämrats.
Om Svenska Varv beslutar att lägga ned Uddevallavarvet behövs omfattande insatser i samverkan mellan samhället och näringslivet för ny pro-
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duktion och syssclsiittning i n:gionen. En redogörelse för piigiicnde förberedelser för sådana insatser har Himnats i det föregäende Is. 32l.
7c11i1 Ship11i111: AB kommer till följd av nämnda däliga fraktmarknad att
visa en betydande förlust under iir 1984. Avvecklingen av fartygsinnehavet
har fortsatt under året.
Aktiemajoriteten i Luxor AB har under år 1984 sålts till det finska
företaget Nokia Oy. Staten har behallit 301/i.· av aktierna. För år 1984
väntas vinsten bli större än 1983 års vinst om ca 25 milj. kr. I utdelning till
ägarna för år 1983 lämnades ca I0 milj. kr.
LKAB har genom marknads- och produktutvecklingsåtgärder lyckats
vända den trendmässiga nedgången i försäljningsvolymerna. Eftersom
kostnaderna samtidigt har minskat och priset på järnmalm varit gynnsamt
kommer LKAB att för år 1984 kunna redovisa ett gott resultat.
SSAB hade i och med utgången av år 1982 avslutat sin rekonstruktionsperiod. Utsikterna för en fortsatt positiv utveckling för bolaget har bedömts så goda att ägarna till SSAB (staten 75 % och Gränges AB 25 %J
beslutat om en mindre summa i utdelning från SSAB för år 1983.
Högkonjunkturen inom skogsindustrin har fortsatt under hela år 1984
och de statliga företagen ASSI och Ncb redovisar resultatförbättringar.
ASSJ-koncernen har gjort bedömningen att resultatet efter finansiella
intäkter och kostnader kommer att uppgå till ca 400 milj. kr. Motsvarande
resultat för år 1983 var 245 milj. kr. Resultatförbättringen beror främst på
ett högt kapacitetsutnyttjande för flera av koncernens anläggningar. framför allt vad gäller produktionen av kraftliner och cellulosa. Produktgruppen sågade trävaror väntas för andra året i rad redovisa ett bra resultat.
Ncb-koncernen beräknas för år 1984 visa en vinst på ca 250 milj. kr. efter
finansiella intäkter och kostnader. Motsvarande resultat för år 1983 var 200
milj. kr. Till det förbättrade resultatet bidrar inte bara den gynnsamma
skogsindustrikonjunkturen utan även gjorda omstruktureringar inom Ncbkoncernen med minskade kostnader och ökad produktivitet i olika anläggningar. I början av år 1984 beslöt Ncb att genomföra en investering i
företagets massa- och kraftpappersbruk i Väja. Huvuddelen av investeringen utgörs av ett nytt sodahus samt vissa kapacitetshöjande åtgärder i
tillhörande kokeri. Totalkostnaden uppgår till 400 milj. kr. Riksdagen
beslöt våren 1984 att staten skall medverka i finansieringen av investeringen genom att omvandla ett tidigare statligt lån på 100 milj. kr. till aktier i
företaget.

Affärsverket FFV har under åren 1983-1984 fortsatt sin förändringsprocess. Bl. a. har verket den I juli 1983 ändrat namn från förenade fabriksverken till affärsverket FFV. Den väsentliga basen i FFV:s verksamhet utgörs
fortfarande av utveckling, produktion och försäljning av försvarsmatcriel
samt underhåll av svenska försvarets materiel, framför allt flygvapnets.
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Det tidigare kraftiga heroendel av svenska försvaret har i dag sjunkit till ca
45 %. De under senare år minskade försvarsbeställningarna har för FFV
medfört att exporten blivit en nödvändighet. Exportandelen uppgick ar
1983 till ca 35 % av FFV:s totala fakturering. Omstruktureringen av FFV
mot ökad civil verksamhet har under är 1983 lett till en kraftig ökning av de
civila leveranserna.
Utvecklingen under år 1983 har varit positiv, vilket återspeglas i en
resultatförbättring från ca 162 milj. kr. till ca 179 miU. kr. Inom såväl
;tffarsverksdelen som bolagsgruppen har struktureringsarhetet fortskridit i
enlighet med FFV:s fastlagda nyckelstrategier. Utvecklingen inom bolagsgruppen har varit mycket positiv. Omsättningen uppgick ar 1983 till 1 207
milj. kr.. vilket är 40% av FFV-gruppens totala fakturering. Vidare svarade bolagsgruppen för en stor andel av resultatet år 1983 eller 112 milj. kr.
FFV-koncernen har nått det tidigare uppsatta mälet om en 40-procentig
civil andel av den totala omsättningen. Vidare har United Stirling AB
under år 1983 tecknat ett samarbetsavtal med en av USA:s större industrikoncerner - Mc Dondl Douglas Corporation - om utveckling och marknadsföring av Stirlingmotorförsedda solkraftstationer. För år 1984 kan ett
försämrat resultat förutses, främst på grund av minskade beställningar av
militärt flygunderhåll.
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Domänverket
Domiinverket blev i samband med budgetreformen är 1912 aff.:irsdrivande verk.
Nya riktlinjer for verksamheten fastställdes genom beslut av 1968 års
ribdag (prop. 1%8: 103. JoU 32. rskr 269\.
Verket skall driva skogsbruk, virkesföriidling och annan diirmed sammanhängande verksamhet, förvalta den fasta egendomen och andra tillgångar som hör till domänverkets fond samt förvalta och öva tillsyn över
vissa andra allmänna skogar.
Målet för verksamheten vid domiinverkct är att gemensamt med AB
Statens Skogsindustrier (ASSll pft lång sikt åstadkomma bästa möjliga
samlade ekonomiska utbyte och därvid prestera ett från företagsekonomisk synpunkt rimligt årsresultat.
Verksamheten vid domänverket och aktiebolag under verkets förvaltning skall bedrivas sft att den bidrar till att målet för verksamheten uppnäs.
Domänverket leds av en styrelse. Chef för domänverket är en generaldirektör. Till ledningens förfogande finns en kom:ernstah med ett antal
sektioner. Under verksledningcn finns sex skogs regioner, en nyttjanderättsdivision. Domänföretagen AB och en enhet för gemensam administrativ service. central service. Domänföretagen AB förvaltar aktierna i ett
antal dotterföretag. Tre fastighetsägande bolag samt Svenska Torv AB ägs
din:kt av domiinverket.
Domänverkets skogsmarksinnehav. exkl. renbetesljällens skogar. uppgår i runt tal till 4 miljoner hektar produktiv skogsmark. Verkets skogsmarksinnehav utgör närmare en femtedel av landets produktiva skogsmark. Det bokförda nettovärdet av verkets skogs- och jordbruksfastighetcr uppgick år 1983 till I 069 milj. kr. Motsvarande taxeringsvärde uppgick till 7200 milj. kr.
Domänverkets omsättning omfattar intäkter för skogsproduktcr, skogsentreprenader, utarrendering av jordbruk. tomter, materialintäkter. jakt
och fiske samt uthyrning av bostäder. Försäljning av skogsprodukter utgör
ca 90 % av omsättningen. Försäljningen av virke under de senaste fem åren
framgf:r av följande sammanställning.

Miljoner mJ fub'
1

fuh = fast mått under bark

1979

1980

1981

1982

1983

7.2

6,8

6,8

7.1

6,9

Prop. 1984/85: 100

Bilaga 14

Industridepartementet

123

Domiinvcrkets investeringar under åren 1979-198_1 framgår av fiiljandc
sammanstiillning (milj. kr.).

Investering i maskiner
och inventarier
lnvcst.:ring i hyggnadcr och markanli!ggningar

1979

1980

1981

1982

1983

56.4

93.6

134,4

163.0

102.l

24.4

27,8

43,0

46.4

57,0

Till skillnad från andra affärsdrivande verk erhåller domänverket inte
några investeringsmcdcl över statsbudgeten. Verkets medelsbchov tillgodoses genom tillgiing till rörlig kredit i riksgäldskontoret. vilken f. n. far
uppgå till högst 500 milj. kr.. och genom disposition av tillgängliga vinstoch fondmedel.
Antalet anstiillda inom domiinverket de senaste frm faen framgår av
följande sammanstiillning.

Anställda

1979

1980

1981

1982

1983

6400

0400

6300

6400

(i

200

På grundval av en av domänverket upprhttad femarsplan för verket har
regeringen den 16 oktober 1980 bestämt den inbetalning av vinst till staten
som verket årligen skall fullgöra för {tren 1980-1984. Kravet innebär att
verket årligen till staten skall inleverera 30 milj. kr. plus 30 % av årsvinsten. dock sammanlagt lägst 40 milj. kr. Under är 1981 har dessutom
regeringen vid två skilda tillfällen beslutat om en höjning av utdelningen
för åren 1980 och 1981 med totalt 30 milj. kr. Den del av vinsten som
återstår skall tillföras verkets dispositionsfond.
Verkets investeringsfond fiir utnyttjas för inköp av fast egendom och till
investeringar med en varaktighet av minst tio år. t. ex. byggnader och
skogsbilvägar. Genom avsättning till värdeminskningskonto för investeringar hålls fondens kapital intakt. Köpeskillingen för försiiljning av kronoegendom tillförs investeringsfonden.
Uppläggningen av domänverkets finansiering av drift- och kapitalutgifter medför alt endast anslag till verket av speciell natur redovisas på
statsbudgeten.
Domänverket förvaltar aktierna i ett förvaltningsbolag. Domänföretagen
AB. som finansiellt och administrativt samordnar verksamheten i ett antal
dotterbolag.
Domänverket med aktiebolagen under verkets förvaltning utgör domängruppen.
Domängruppens utveckling åren 1979-1983 framgår av följande sammanställning (milj. kr.).
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1979

1980

1981

I<Ji:C

1983

188~.6

20'!0.8

2 270.7

2 ."22.8

2769.n

117.2

20n,9

HN.4

l'.i'.i.0

291.fi

7 6)6

7 916

78%

7 789

7 612

Oomiinverket utger årligen en årsredovisning och en dcliirsrapport.
I detta sammanhang vill jag ta upp fr[1gan om anslag enligt 1933 års
riksdagsbeslut om ersiittning till domänverkets fond för utgifter för övertalig personal. Fr. o. m. budgetåret 1984/85 har något anslag för detta
ändam:11 inte uppförts pil statsbudgeten. V crkct föreslår att så inte heller
skall ske för budgetåret 1985/86, men att ersättningen från kyrkofonden till
domänverkets fond för utgifter för övertalig personal kvarstår och för år
1984 skall utgå med 26000 kr. enligt sedvanliga beräkningsgrunder.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att bemyndiga regeringen all besluta att kyrkofonden för fir 1984
skall ersätta domänverkets fond för utgifter för övertalig personal
med 26 000 kr.

G J. Kostnader för kronotorp
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

2000000
2100000
2000000

Anslaget avses för bidrag till investeringar i byggnader m. m. på kronolägenheter, till flyttningsbidrag och avträdesersättning åt innehavare av
kronolägenheter samt för att bestrida vissa andra utgifter för lägenheterna.

Domäm·erket
Genom riksdagens beslut år 1980 (prop. 1979/80: 74, NU 64, rskr 414) om
upplåtelsevillkor för kronotorp m. m. infördes ökade möjligheter förarrendatorer av kronotorp m. m. att förvärva torpen. Beslutet innebar även en
generösare beräkning av avträdesersättningarnas storlek. Detta kan bl. a.
medföra att avträdesersättningarna blir höga under år då många arrendeavtal löper ut. Antalet torp uppgick totalt till 236 år 1984.
inför en ny arrendeperiod gör domänverket avräkning med arrendatorn.
I vissa fall kan den ersättning som tillkommer arrendatorn uppgå till
betydande belopp.
När arrendatorn flyttar från torpet är denne berättigad till flyttningsbidrag.

Prop. 1984/85: 100

Bilaga 14

Industridepartementet

125

Domänverket uppträder restriktivt när det gäller underhåll och investeringar p:'1 torpen. I och för sig nödvändiga underhållsarbeten kan i viss
utsträckning förskjutas i tiden. Denna möjlighet utnyttjas så långt det är
försvarbart. I vissa fall uppkommer skador. som måste avhjälpas snarast
möjligt. Dessa kan vara på värmepannor. spisar. vatten- och avloppsledningar m. m. 1 ett antal onormalt kalla bostäder sker tilläggsisolering.
Sammanlagt beräknar domänverket anslagsförbrukningen för budgetåret 1985/86 till 2 milj. kr.
Föredragandens överväganden

I enlighet med domänverkets förslag förordar jag att anslaget för budgetåret 1985/86 tas upp med 2 milj. kr.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Kostnader för kronotorp för budgetåret 1985/86 anvisa ett
förslagsanslag av 2 000 000 kr.

Affärsverket FFV

Allmänt
Affärsverket FFV inrättades som affärsdrivande verk år 1943 och fick
huvuddragen av sin nuvarande organisation och vcrksamhetsinriktning
efter riksdagens beslut våren 1976 (prop. 1975176: 122. NU 62. rskr 420).
Den 1 juli 1983 ändrades det tidigare namnet förenade fabriksverken till
affärsverket FFV (SFS 1983: 347).
FFV är en industrikom:ern med huvudinriktning på marknadsföring.
utveckling, tillverkning och underhåll av försvarsmateriel för främst svenska försvaret men även för export. Dessutom bedrivs utveckling, marknadsföring och tillverkning av varor samt tjänster inom civila områden där
kompetens och erfarenhet finns.
FFV-koncernen består dels av affärsverket med koncernledning och
koncernstaber samt de fem sektorerna Försvarsmateriel, Underhåll.
Marktele. Koncernservice och Materialteknik, dels av förvaltningsbolaget
FFV Företagen AB. som omfattar 16 rörelsedrivande bolag i såväl Sverige
som utlandet. Sektorerna Koncernservice och Materialteknik bildades den
1 mars 1984 resp. den 1 april 1984 ( SFS 1984: 88). Sektor Koncernservice
bildades i syfte att göra koncernstaberna till rena koncernfunktioner, medan sektor Materialteknik är en ombildning av den tidigare operativa
enheten Materiallaboratorium inom sektor Underhåll.
Inom sektor Fijrsmrsmateriel finns tre produktenheter: Grovkaliber
med utveckling och tillverkning av pansarvärnssystem. ammunition. tändrör. tändmedel och minor vid Zakrisdalsverkcn i Karlstad (ZJ. Vingåkcrsverken i Vingåker (Vå) och Gällöverken i Gällö (Gv). Torpeder med
utveckling och tillverkning av torpeder vid torpedverkstaden i Motala

Prop. 1984/85: 100

Bilaga 14

Industridepartementet

126

!CTVl och Krutbruket med tillverkning av krut och laddningar vid Åkers
Krutbruk i Åkers Styckehruk (ÅKB). Vidare finns inom sektorn produktionsenheterna Geviirsfaktoriet med tillverkning av finkalibriga vapen.
jakt- och sportskyttevapen samt civila produkter vid Gevärsfaktoriet i
Eskilstuna (GF) och Vanäsverken med tillverkning av finkalibrig ammunition vid Vanäsverken i Karlsborg (V). Till sektorn hör också Hugelsta
skjutfält och en utvecklingsenhet i Eskils!una. Sektorn sysselsätter ca
2000 personer med sektorledning i Eskilstuna.
Inom sektor Underhåll finns sektorstaber. servicedivision och de fem
operativa divisionerna: Motor som underhåller turbojetmotorer till flygplan samt turboaxelmotorer till helikoptrar. stridsvagnar och motortorpedbåtar. Basmateriel som svarar för flygbasmateriel såsom specialfordon.
elverk. tlygplatshelysningar och kraftaggregat. Flygteknik och Avionik
som hl. a. arbetar med flygplan. helikoptrar och i dem ingående system och
apparater samt Division E (export) som svarar för sektorns handel med
andra länder. Denna organisation trädde i kraft den I januari 1984 och har
framför allt föranletts av en anpassning till den omgivning och marknad
som sektorn arbetar på. Verksamheten bedrivs huvudsakligen vid verkstäder i Arboga !CVA). Linköping (CVM) och Östersund <CVÖ). Sektorn
sysselsätter ca 3 600 personer med sektorlcdning i Arboga.
De övriga sektorerna Marktele, Koncernservice och Materialteknik är
relativt nybildade och av mindre omfattning. Sektor Marktele inrätlades
den I januari 1983 till följd av att markteleverksamheten som både bedrevs
i verks- och bolagsform samordnades i FFV Elektronik AB vid denna
tidpunkt. Sektor Marktele administreras genom FFV Elektronik AB. vilket efter samordningen ansvarar för affärsområdet marktele inom FFVkoncernen. Sektor Koncernservice. som bl. a. omfattar FFV:s dataavdelning. ingick tidigare som en serviceresurs inom FFV:s koncernstaber.
Sektorn skall sälja sina tjänster till koncernstaher. sektorer och dotterbolag. Sektor Materialteknik var tidigare den operativa enheten Materiallaboratorium inom sektor Underhåll. Sektorn utgör en kvalificerad laboratorieresurs och säljer sin tjänster såväl externt som internt inom FFV.
Sektorerna Koncernservice och Materialteknik sysselsätter tillsammans
ca 225 personer.
FFV förvaltar statens aktier i FFV Företagen AB. FFV Företagen
innehar aktier och andelar i följande dotterbolag: FFV Elektronik AB
<W0%l, AB Samefa (100%1. FFV Norma AB (100%J. FFV Allmateriel
AB (100%). C. E. Johansson AB 1100%), Ostermans Aero AB (100%).
FFV Mipro AB (100%). FFV Transmission AB ( 100%). Air Target Swedcn AB (100%). FFV Sjövärme AB (100%). ASE Europe AB (]00%).
FFV Trading AB ( IOO %) samt i de utlandshaserade dotterbolagen FFV
Development Inc. (85 %). FFV A/S Norge (I 00 %.). FFV Engineering Systerns lnc. och FFV Deutschland GmbH. FFV Företagen förvaltar också
statens aktier i bolagen Innovations AB Projection ( 14.3 %). Innovations
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.'\8 Projec.:tion KB ( 14.3 %J. De-Icing Intressenter AB (2(1/;i,J oc.:h Dc-lcing
System KB ( 16.67 <;{). Affärsverket förvaltar ocksil statens aktier och
andelar i United Stirling AR (50%) oc.:h IG JAS AB (20<;>(.). Totalt sysselsiitter bolagsgruppen ca 2 300 personer.

Ekonomisk ö1·crsikt m. m.
Resultaträkningarna för de senaste verksamhetsåren för affärsverksdelen inom FFV-koncernen framgår av följande sammanställning (milj. kr.).

Rörelseintäkter
Rörelseresultat efter avskrivningar
Rörelseresultat före
bokslutsdispositioner och skatt
Bokslutsdispositioner
Kommunalskatt
Nettoresultat

1982

1983

1596
121

I 879

66

IOti

84

-.'i2
- I
.'i3

-27

2
55

Den totala faktureringen vid affärsverksdelen inom FFV-koncernen
uppgick under år 1983 till 1 863 milj. kr. jämfört med 1 582 milj. kr. för år
1982. Av faktureringen hänför sig 832 milj. kr. till sektor Försvarsmateriel
och 1 025 milj. kr. till sektor Underhåll. Resterande 6 milj. kr. utgör
gemensam fakturering. Faktureringen av varor oc.:h tjänster på den svenska
marknaden ökade under år 1983 med 95 milj. kr. till 1 314 milj. kr. och
exportfaktureringen ökade med 185 milj. kr. till 543 milj. kr.
Den totala orderingången för de två sektorerna uppgick under är 1983 till
1878 milj. kr. jämfört med 2242 milj. kr. året innan. Beställningarna från
den svenska marknaden minskade med 414 milj. kr. till 1430 milj. kr. Den
främsta orsaken till denna minskning är minskade beställningar förorsakade av försvarets ekonomiska situation. Denna minskning har främst drabbat sektor Underhålls verksamhetsområden och då speciellt tlygplansunderhållet. Exportbeställningarna ökade med 45 milj. kr. till 442 milj. kr.
Vid utgången av år 1983 uppgick orderstocken totalt till 2 108 milj. kr.
varav 1316 milj. kr. avsåg sektor Försvarsmateriel och 792 milj. kr. sektor
Underhåll. Antalet anställda var vid utgången av år 1983 ca 5700.
FFV:s investeringsanslag och mcdclsförbrukning för investeringar de
senaste budgetåren <för budgetåret 1984/85 anges beräknad medelsförhrukning och utgäende behållning) redovisas i följande sammanställning
(milj. kr., löpande priser).
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lng:acndc
bchällning

Anslag

Mcdd'förbrukning

Utg:äende
behållning

7.5
55.3
'\4.2

91.1 1
115 .o
6!U
46.4

43.3'
116.l
71.0
95.9

55.3
54.2

-" 1.5

51.5
2.0

1

Inkl. anslag: pit tilläggsbudget.
FFV har under budgetåret 1982/83 efter påpekande frfm riksrcvisionsverkct ( RRV)
infört nya principer for redovisningen av anslag:smcdel innebiirande en rekommendation att övergii till ett redovisnings;ystem som innebiir att utbetalningar under
anslagsårct. vilka avser projekt som anmälts för detta år såviil projekt som anmälts
för tidigare år. skall n:dovisas som förbrukat vid betalningstillfället och inte som
tidigare vid bcställningstidpunkten.
~

Allmiinna frägor
FFV är i dag en industrikoncern som i sin verksamhet hanterar avancerad teknik inom flertalet av de intressantaste framtidsområdena. FFV är
dock i grunden att betrakta som en försvarsindustri och är därmed i stort
beroende av beställningar från det svenska försvaret. FFV har sedan liing
tid tillbaka fått del av försvarets anskaffningsplaner vad gäller planerade
beställningar inom FFV:s materielomrfidc. Planerna har under första delen
av 1970-talet visat stabil beställningsnivå år för år. Under de senaste åren
har de däremot inneburit kraftiga nedskärningar av beställningarna. Under
år 1983 inträffade speciellt nedskärningar vad gäller beställningar av flygplansunderhåll. Det tidigare stora beroendet FFY haft av det svenska
försvaret har i dag främst genom ökad diversifiering kunnat sänkas till
45 %. En god lönsamhet har därmed kunnat upprätthållas under verksamhetsåret 1983.
Sektor Försvarsmateriels utveckling kommer i hög grad att även i framtiden vara beroende av möjligheterna till export. Sektorn n:dovisar för år
1983 en stabil resultatnivå och avkastning på totalt arbetande kapital.
Denna nivå kan enligt FrY sannolikt ej upprätthållas under år 1984 då
satsningar på produktutveckling och kostnader föranledda av pågående
omstruktureringar väntas slå igenom. Inom sektorns traditionella produktområde - lätta bärbara pansarvärnssystem - karaktäriseras marknaden
av en relativt stadig efterfrågan. Konkurrensen från andra tillverkare inom
samma område tilltar emellertid. Omstruktureringen av Gevärsfaktoriet
mot ökad civil verksamhet har resulterat i att de civila leveranserna under
år 1983 ökat med 42 milj. kr. till 107 milj. kr. Inom sektorn pågår genom

bl. a. produktförnyelse och produktionsutvcckling ständigt en anpassning
till rådande marknadssituation. Denna anpassning måste ske parallellt med
fortsatt utveckling av sektorns teknologiska kompetens.
för sektor Underhåll har resultatet för år 1983 reducerats jämfört med
föregående år. Orsaken är främst den lägre orderingången från försvaret
som i sin tur är en följd av försvarets ekonomiska situation. Denna utveckling väntas fortgå under år 1984. De minskade beställningarna från försva-
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rcts materielverk (FMV J - speciellt inom tlygområdet - har temporärt
medfört en överkapacitet på flertalet av sektorns verksamhetsområden.
Under hösten 1983 tvingades därför sektor Underhåll att lägga ett varsel
om uppsägning av drygt 500 anställda. Genom ett flertal samverkande
åtgärder har uppsägningar kunnat undvikas men varslet ligger kvar. Sektor
Underh<lll har under år 1983 koncentrerat sin affärside till Flyg. Detta för
att samla krafterna till ett smalare område och effektivan: använda den
kunskap som finns inom ~ektorn. Betydande aktiviteter pågår för att vidga
marknaden utanför det svenska försvaret. Som ett led i detta arbete har
organisationen förändrats. Sektorn har betydande specialresurser för
främst centralt underhåll av flygvapnets materiel. Sektorn är sålunda väl
rustad att även i framtiden utföra kvalificerat underhäll av försvarsmateriel. Den nuvarande situationen kräver dock en ökad internationalisering
av verksamheten. Resultatet för år 1984 förväntas bli betydligt lägre än
1983 års resultat. Ett åtgärdsprogram har därför tagits fram och utgör
underlag för att komma till rätta med sektorns problem och åter uppnå en
tillfredsställande lönsamhet.
I en situation med minskade beställningar från det svenska försvaret är
det nödvändigt för FFV att satsa på försvarsmaterielexport och utveckling
av den civila verksamheten. FFV har därför valt att inför framtiden så
långt som möjligt renodla militär och civil verksamhet för att därigenom
skapa de förutsättningar som bäst svarar mot de speciella krav resp.
verksamhet ställs inför.
Under åren 1980-1981 genomfördes en gallring av civila projekt och
vidare markerades en starkare renodling rent organisatoriskt gentemot
militärt inriktad produktion. Under åren 1983-1984 har en fortsatt översyn
av civila produktområden lett till att vissa civila produkter avvecklats eller
organisatoriskt bättre anpassats för att möta rådande marknadssituation.
FFV-koncernens huvudlinjer inför framtiden är att satsa på produktion av
sådan försvarsmateriel där FFV:s kompetens och etablerade marknadssituation ger möjligheter till långsiktig konkurrenskraft även internationellt.
att satsa på den civila marknaden i första hand inom etablerade bärkraftiga
områden där FFV:s kunnande inom elektronik och mekanik kan utgöra
basen.
FFV-koncernens verksamhetsområden befinner sig på stark konkurrensutsatta marknader. FFV framhåller därför i sin anslagsframställning
att speciellt affärsverksdelen inom koncernenjämfört med konkurrenterna
måste ta hänsyn till speciella regler som i vissa avseenden försvårar arbetet
på den kommersiella marknad som koncernen befinner sig på. FFV pekar
framför allt i sin anslagsframställning på olika regler inom områdena ekonomi och finansiering som gäller för affärsverken. Som exempel anger
FFV de regler som gäller för affärsverken beträffande upplåning och
placering av medel. FFV: s koncernledning nämner i ans lagsframställningen att den under hösten 1984 avser att inge en särskild skrivelse till
9
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regeringen om översyn av de regler som nämnts ovan och som exemplifieras i anslagsframställningen. FFV har i skrivelse den 15 november 1984
inkommit med hemställan om vissa förändringar i de regler som f. n. gäller
för verket i fråga om ekonomi och finansiering.
/m·estcrin!fspro!fram

I de riktlinjer som utarbetats inom FFV angående investeringsplanering
och -bedömning och som gäller från den I januari 1982 har föreskrivits att
det för varje investeringsprojekt skall finnas ett dokumenterat beslutsunderlag inkl. lönsamhetsbedömning. Huvudprincipen är att varje enskilt
investeringsprojekt skall uppfylla det lönsamhetskrav som uppställts. F. n.
är den tillämpade kalkylräntan 20 % för etablerade områden och 30 CJ·c för
nya områden.
De planerade investeringsprojekten utgör ett led i den långsiktiga utvecklingen inom FFV som också innefattas av investeringar i produkt- och
marknadsutveckling. Med investeringar i anläggningar avses uppförande
eller förvärv av byggnader. förvärv av mark samt anskaffning av maskiner
och utrustning. I följande sammanställning lämnas uppgifter om faktisk
och av FFV beräknad medelsanvändning budgetåren 1983/84-1985/86
(milj. kr.).

Försvarsmateriel
Underhåll
Reinvestcringar i utrustning
Totalt FFV .

Faktisk
utgift
1983/84

Beräknad
utgift
1984/85

Beräknad
utgift
1985/86

12.1
5.6
53.3
71,0

9.6
12,3
74.0
95,9

25.4
7.5
79,8
112,7

Investeringsbehovet uppgår för budgetåret 1985/86 till 112,7 milj. kr.
varav 105.1 milj. kr. avser investeringar för militär produktion och datorutrustning och 7 ,6 milj. kr. investeringar för civil produktion. För att kompensera de minskade beställningarna av försvarsmateriel kommer FFV att
inom ramen för koncernens kompetens öka den civila verksamheten inom
bärkraftiga områden. Vidare söker FFV stärka sin konkurrenskraft internationellt. De vikande försvarsbeställningarna har bl. a. påverkat produktionen vid Gevärsfaktoriet. där övergång delvis skett till civil produktion i
form av främst underleveransåtaganden. Långsiktiga avtal avseende sådan
produktion har ingåtts med flera kunder, bl. a. Tetra-Pak AB avseende
montering och leveranser av maskinutrustning.
FFV:s behov av investeringsmedel för budgetåret 1985/86 framgår av
följande sammanställning (milj. kr.).
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Objekt

Bcriiknad
kostnad

Beräknad
utgift
1985/86

Heriiknad
utgift
1986/87

Sektor Fiirs\·arsmateriel

PJgtlendc im·es1cringar
IÅKBl
,I. Sliillvcrk
Utrustning for civil produktion (GF)
Nyilll'l'Slcringar
3. Breddat produktionssortiment (Z)
4. Energis paråtgärder
5. FMS-anläggningar !Z) 1
6. FAM-anläggningar (Z, Yå)l
7. Tillbyggnad produktionstekniskt kontor IZ)
8. Tillbyggnad produktionsknntor !CTYl
9. Miljö-skydd-säkerhet

0.8
16, I

0.4
7.t>

17.1
21.0
5.0
18,0

4.1
1,5
2.8

6,0

1.3

4,7

2.8

2.8

2.~

2.7

:!.2
2.7

14.0

5.0

2.5

2.5

79,8

79.8

1,9

1.2

Sektor Underhåll

Pågtlendc ini·cstaingar
10. Underhållshjälpmcdd för JAS
11. Ombyggna<lcr/miljöätgär<ler

3.0

Hela verket

12. Reinvesteringar i maskiner
och utrustning
Totalt för budgetåret 1985/86
1

l

112,7

Flexible Manufactoring System.
Flexibel Automatisk Montering.

FFV har under senare delen av 1970-talet genomfört ett omfattande
moderniseringsprogram framför allt på byggnads- och anläggningssidan.
Den totala investeringsvolymen har också kunnat sänkas. Investeringarna
under anslagsframställningens planeringsperiod kommer att öka i jämförelse med föregående framställnings planeri-ngsperiod både vad gäller investeringar i militär produktion och investeringar i civil produktion och är
inriktade mot rationaliseringar och moderniseringar av maskiner och utrustning. Investeringarnas inriktning och volym bedöms vara nödvändig
dels för att kunna bibehålla konkurrenskraften inom nuvarande verksamheter, dels för att successivt kunna omstrukturera resurserna för en inriktning mot och satsning på nya produkter och affärsområdcn. De planerade
investeringarna är ett led i den långsiktiga utvecklingen av FFV.

G 2. Affärsverket FFV: Byggnader och utrustning
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

71 117065
46400000
110900000

Reservation

51321617
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Anslagi:t avses för investeringar i byggnader och utrustning. Mt:d investeringar i anläggningar avses uppförande eller förv~lrv av hyggnadcr. förvärv av mark samt anskaffning av maskiner och utrustning.
F1!n•dmga11de ns 1!1 ·cn·iigandc n

Omsättningen för affärsverksdelcn inom FFV-koncernen uppgick verksamhetsåret 1983 till I 879 milj. kr. En stor del av verksamheten vid FFV
avser att tillgodose behov hos det svenska försvaret. För t. ex. sektor
Underhåll svarar det svenska försvaret för ca SOC.>r av faktureringen.
FFV :s affärsverksdel sysselsatte vid utgången av år 1983 ca 5 800 personer. Inom de bolag som är knutna till FFV och vars aktier förvaltas av
FFV Företagen AB sys~clsattes ca 2 300 personer.
Affärsverket FFV inriittades som affärsdrivande verk <°1r 1943 och fick
huvuddragen av sin nuvarande organisation och verksamhetsinriktning
efter riksdagens beslut våren 1976 (prop. 1975176: 122. NU 62, rskr 420).
Som en följd härav har vissa sektorer inom FFV avvecklats gt:nom att
verksamheten förts över till annan huvudman eller till bolag under FFV
Företagen AB. FFV-koncernen bestfi.r dels av affärsverket med koncernledning och staber samt de fem sektorerna Försvarsmateriel. Underhåll.
Marktele. Materialteknik och Koncernservice. dels av förvaltningsbolaget
FFV Företagen AB omfattande 15 rörelsedrivande aktiebolag i såväl Sverige som utlandet. Sektor Marktelc inrättades den I januari 1983 till följd
av att markteleverksamheten som både bedrevs i verks- och holagsform
samordnades i FFV Elektronik AB vid denna tidpunkt. Den I juli 1983
ändrades det tidigare namnet förenade fabriks verken till affärsverket FFV.
Sektorerna Koncernservice och Materialteknik inrättades den I mars 1984
respekt i ve den I april 1984.
FFV är en industrikoncern vars främsta uppgift är att under krav på
lönsamhet marknadsföra. tillverka och underhålla försvarsmateriel för
främst det svenska försvaret men även för export. Dessutom bedrivs
utveckling. marknadsföring och tillverkning av varor och tjänster inom
civila områden där kompetens och erfarenhet finns.
Det svenska försvarets anskaffningsplaner har under de senaste åren
inneburit nedskärningar inom såväl sektor Försvarsmateriels som sektor
Underhålls produktområden. För sektor Underhåll har de minskade beställningarna från försvarets materielverk <FMVJ - speciellt inom flygområdet - medfört en temporär överkapacitet på flertalet av sektorns verksamhetsområden.
l en situation med minskade beställningar från svenska försvaret är det
nödvändigt för FFV att satsa på försvarsmaterielexport och utveckling av
den civila verksamheten. FFV har därför valt att inför framtiden så långt
som möjligt renodla militär och civil verksamhet för att därigenom skapa
de förutsättningar som bäst svarar mot de speciella krav respektive verk-
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samhct stiills inför. Under åren 1980-1981 genomfördes en gallring av
civila projekt och vidare markerades en starkare renodling rent organisatoriskt gentemot militiirt inriktad produktion. Under åren 1983-1984 har en
fortsatt översyn av civila produktområden lett till att vissa civila produkter
avvecklats eller organisatoriskt bättre anpassats för att möta rädande
marknadssituation. fFY-koncernens huvudlinjer inför framtiden är att
satsa på produktion av sådan försvarsmatericl diir FFV:s kompetens och
etahlerade marknadsposition ger möjligheter till långsiktig konkurrenskraft
även internationellt. Vidare skall FFV satsa på den civila marknaden i
första hand inom etablerade bärkraftiga områden där FFV:s kunnande
inom elektronik och mekanik kan utgöra hasen och att generellt effektivisera alla FFY:s verksamheter genom att bevaka och dra nytta av utvecklingen inom olika omriidcn.
FFV har för budgetåret 1985/86 begärt 112. 7 milj. kr. till investeringar i
byggnader och utrustning. varav för sektor Försvarsmatcricl 25.4 milj. kr.
- häri inräkadc 7.6 milj. kr. för civil produktion - och för sektor Underhåll 7 .5 milj. kr. För reinvcsteringar i utrustning har FFV beräknat 79.8
milj. kr.
Med hänsyn till den osäkerhet som råder om den framtida efterfrågan på
FFV:s produkter och tjänster är det av vikt att investeringarna tillgodoser
lilngsiktiga behov. De projekt som FFY redovisat är enligt min mening så
gott som helt av denna karaktär och är ett led i den långsiktiga utvecklingen av FFV. Investeringarna är inriktade mot rationalisering och modernisering av maskiner och utrustning.
För att FFV skall ha förutsättningar att genomföra en omstrukturering i
ovan nämnda riktning fordras att verket i största utsträckning erhåller
investeringsmedel för detta ändamål. Jag är dock inte beredd att tillstyrka
alla av FFV begärda investeringsmedel. Det bör åligga FFV att mot bakgrund av erhållna investeringsmedel prioritera mellan olika i anslagsframställningen redovisade investeringsobjekt. Jag beräknar nu 107.5 milj. kr.
för investeringar inom FFV för budgetåret 1985/86. Vid beräkning av
erfordt:rligt anslagsbelopp bör emellertid hänsyn tas till den behållning på
anslaget som förelåg vid ingången av nuvarande budgetår, 2.0 milj. kr.
Vidare bör an slags beloppet beräknas med en marginal av 5 % ( 5,4 milj. kr.)
utöver investeringarna för att möjliggöra en eventuellt påkallad ökning av
medelsanvändningen. Det erforderliga anslaget för budgetåret 1985/86 blir
då (107.5 + 5,4- 2.0) = 110.9 milj. kr.
Jag vill också i detta sammanhang anmäla för riksdagen att FFV under
budgetåret 1984/85 tagit i anspråk 26,I milj. kr. av tidigare beviljade men
icke utnyttjade reinvesteringsmedel för att påbörja vissa nödvändiga investeringar.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Affiir.\"\'erket FFV: Byggnader och utrustning för budgetåret
1985/86 anvisa ett reservationsanslag av 110900000 kr.
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farty~skreditgarantier

1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

3426614
4412000
4335 000

Nämnden för fartygskre<litgarantier lFKN) inrättades den I juni 1976.
Enligt förordningen ( 1982: 410) med instruktion för nämnden Uindrad senast 1984: 611 I är den central förvaltningsmyndighet för frågor om statligt
stöd till svenska varvs- och rederiföretag. Det åligger nämnden att handlägga ärenden enligt förordningen I 1980: 561) om statligt stöd till varvsföretag m.m. liindrad senast 1984:91) och förordningen 11977:497) om statlig
kreditgaranti till svenska rederiföretag Iomtryckt 1980: 460, ändrad senast
1983: 901 ). Nämnden skall vidare inom sitt verksamhetsområde fortlöpande följa utvecklingen inom varvs- och sjöfartsområdcna och skaffa sig
överblick över risk- och säkerhetsförhilllanden samt fortlöpande följa utvecklingen i fräga om de stöd som lämnats.
Nämndens styrelse består f. n. av ordförande, två vice ordförande och
sju andra ledamöter. Chefen för nämndens kansli är ledamot av styrelsen.
Hos nämnden finns ett utskott som avgör frågor som inte skall avgöras av
styrelsen och som denna överliimnar till utskottet.
1984/85

Beräknad iindring 1985/86

Anslag

FKN
10

Personal
Anslag
Fi.\rvaltningskostnader
(därav liinekostm1derl
Lokalkostnader
Datorstudie

Föredraganden

3 952000
(2 700000)

400000
60000
4412000

+ 171 000
144000)
- 97000
- 60000

f.+

+

14000

+ 80000
1+107000)
- 97000
- 60000
- 77000

Nämnden för fartygskreditgaranticr
Nämnden konstaterar att de stödformer som handläggs av nämnden i
stort kommer att finnas kvart. o. m. utgången av år 1986. Nämnden finner
det därför inte möjligt att på ett meningsfullt sätt planera för en längre
period än de två närmaste åren. F. n. pågår en studie om möjligheterna att
införa ett förbättrat system för uppföljning av beräkning av risker m. m. i
samband med statligt engagemang i kreditgarantier för fartyg. Nämnden
avser att återkomma med eventuella medelsanspråk sedan resultatet av
studien föreligger.

Föredragandens ö1·erväga11de11
För niista budgetår bör medel för nämndens verksamhet beräknas enligt
huvudförslaget.
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Regeringen uppdrog den 18 oktober 1984 åt statskontoret att utarbeta ett
förslag till förbättrat system för uppföljning och beräkning av risker m. m. i
samband med statligt engagemang i kreditgarantier för fartyg. Uppdraget
skall redovisas den 30 april 1985. Jag avser att återkomma till regeringen i
denna frftga senare.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Nämnden för .fimygskreditgaranrier för budgetåret 1985/86
anvisa ett förslagsanslag av 4 335 000 kr.

G 4. Räntestöd m. m. till varvsindustrin

1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

179542838
250000000
300000000

Riksdagen beslutade våren 1980 (prop. 1979/80: 165, NU 64, rskr 405)
om införande av räntestöd till varvsindustrin. Syftet med räntestödet för
svensk beställare av nybyggnad och ombyggnad av fartyg vid svenskt varv
är att utjämna skillnaden i konkurrensvillkor mellan svenska och utländska
varvsförctag - de utländska får exportkreditfinansiering.
Våren 1983 beslutade riksdagen (prop. 1982/83; 147, NU 55, rskr 383)
bl. a. om att med vissa förändringar förlänga stödet att gälla för order som
tecknas före utgången av år 1986.
Räntestödet till svensk beställare vid svenskt varv lämnas i form av
finansiering till fast räntesats för viss kredit. Statens kostnad för räntestödet är skillnaden mellan de refinansieringsräntor som låneinstituten
betalar för sin upplåning och den subventionerade utlåningsräntan.
Nämnden .fhr fartygskreditgarantia

Enligt nämndens beräkningar bör 300 milj. kr. anslås under nästa budgetår. Denna heräkning bygger bl. a. på att refinansieringsräntorna genomsnittligt ligger kvar på nuvarande räntenivå. Ett annat antagande för nämndens beräkningar är att lämnade utfästelser om kreditgarantier med räntestöd till svenska fartygsnybyggen och större ombyggnader (kreditvolym =
ca 6,8 miljarder kronor) beräknas i sin helhet ha övergått till garanterade
krediter under budgetåret 1985/86.
F6redraganden.1· Öw'n·iiganden

Jag har inga erinringar mot nämndens beräkningar av anslagsbehovet för
nästa budgetår.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Räntestöd m. m. till l'arl'sindustrin för budgetåret 1985/86
anvisa ett förslagsanslag av 300000000 kr.
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G 5. Förlusttäckning till följd av statliga garantier till s\·cnsk rnn·sindustri
och beställare av fartyg
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

977111531
50000000
30000000

Riksdagen heslutade våren 1983 (prop. 1982/83: 147. NU 55, rskr 383)
hl. a. att bemyndiga fullmiiktige i rihgäldskontoret att till utgängen a\· år
1986 ikläda staten garantier till svensk varvsindustri och till heställare av
fartyg hos svenska varv - inkl. tidigare lämnade garantier - intill ett vid
varje tidpunkt sammanlagt belopp av högst 30 miljarder kronor. Vidare
beslutade riksdagen att kreditgarantisystemet skulle utformas på så sätt att
avgifterna tiicker dels administrationskostnaderna. dels förluster pf1 grund
av lämnade garantier. Dessa avgifter skall tillföras en inkomsttitel på
budgetens inkomstsida.
Under budgetåret 1983/84 belastades anslaget med drygt 977 milj. kr.
beroende på att förluster som tidigare belastat riksgäldens balansräkning
nu finansierats över statsbudgeten. Vissa av dessa förluster är ännu inte
slutreglerade. Inga nya förluster uppstod emellertid under budgetåret 1983/
84.
I statsbudgeten för innevarande år har under denna anslagsrubrik anvisats ett förslagsanslag av 50 milj. kr.
Då jag räknar med ett minskat medelsbehov för förlusttäckning under
nästa budgetår förordar jag att ett förslagsanslag av 30 milj. kr. anvisas för
budgetåret 1985/86.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Förlusttiickning till ft'iljd ai· statliga garantier till svensk
\'Qr\'sindustri och bestiillare m• farryg för budgetåret 1985/86 anvisa ett förslagsanslag av 30000000 kr.

G 6. Ränta och amortering på skuldebre'' till s,·enska Varv AB
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag

81448083 1
141333000

1985/86 Förslag

212150000

1

Anslaget Kostnader för skuldebrev till Svt:nska Varv AB.

Enligt riksdagens beslut våren 1983 (prop. 1982/83: 147. NU 55. rskr 383)
kan staten utfärda skuldebrev för nedskrivning av anläggningar avseende
varv inom Svenska Varv-koncernen uppgående till sammanlagt högst 968
milj. kr. Ränta skall enligt riksdagens beslut utgå på skuldbeloppet med
belopp som regeringen bestämmer med hänsyn till det allmänna ränteläget.
Vidare har staten förbundit sig att med början den I juli 1984 amortera på
skuldebreven med ett belopp som regeringen ärligen bestämmer.
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Ett förslagsanslag av drygt 141 milj. kr. har anvisats for budgetåret 1984/
85 för att täcka räntekostnader och amorteringar för utfärdade skuldebn:v.
Jag förordar att 212 150 000 kr. anvisas för budgctiiret 1985/86. Av beloppet beräknar jag att ca 127 milj. kr. behövs för räntekostnader och ca 85
milj. kr. for amorteringar på skuldel:irev till Svenska Varv AB.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Ränta och 11morteri11g på skuldehrn till S1·e11sk11 Val"\" AB för
budgetåret 1985/86 anvisa ett förslagsamlag av 212 150000 kr.

G 7. Ränta och amortering på statens skuld till SSAB Svenskt Stål AB
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

40000000
38 800000
37 700000

SSAB Svenskt Stål AB bildades år 1978 i enlighet med beslut av riksdagen (prop. 1977/78: 87, NU 45. rskr 198). SSAB:s ägarkapital iir numera
fördelat med 75 % på staten och med 25 % på Grängcs AB.
Riksdagens beslut innebar bl. a. att fullmäktige i riksgiildskontorct bemyndigades atl utfärda skuldebrev till det nya handelsstålbolaget på högst
350 milj. kr.
Med stöd av bemyndigandet har fullmäktige i riksgäldskontoret utfärdat
ett skuldebrev till SSAB Svenskt Stål AB på 343,3 milj. kr. Staten skall
betala skulden genom årliga amorteringar under tolv år enligt en upprättad
betalningsplan. På den vid varje tidpunkt utestående kapitalskulden utgår
en fast årlig ränta av 8.25 %.
Kostnaden för amortering och ränta för skuldebrevet har under budgetåret 1983/84 uppgått till 40,0 milj. kr. och beräknas under budgetåret 1984/
85 bli 38,8 milj. kr.
Under budgetåret 1985/86 beräknas kostnaderna för amortering och
ränta bli 37,7 milj. kr. Anslaget bör därför föras upp med 37.7 milj. kr. för
nästa budgetår.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Riinta och amorterinR på statens skuld till SSAB Svenskt Stål
AB för budgetåret 1985/86 anvisa ett förslagsanslag av 37700000

kr.

G 8. Ränta på statens skuld till Norrbottens Järnverk AB
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

48850000
48825000
53325 000
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I enlighet med riksdagens beslut med anledning av rekonstruktion av
Statsförctagsgruppcn ( prop. 1982/83: 68. NU 25. rskr 181) övertog staten
per den 31 december 1982 aktierna i Norrbotten~ farnverk AB <NJA) från
Statsföretag AB. Köpeskilling skulle crliiggas genom att staten från Statsförctag övertog betalningsansvar för ett skuldbelopp till NJA på 450 milj.
kr. Vit regeringens uppdrag utfärdade kammarkollegiet en skuldförbindelse
på 450 milj. kr. till NJA den 24 mars 1983.
Enligt skuldflirhindeben utgår ränta på skulden med en riintesats som
med 2.35 procentenheter överstiger det av riksbanken fastställda och vid
varje tidpunkt gällande diskontot. Ränta skall enligt skuldförbindelsen
erläggas varje 30 juni och 30 december. Det är inte aktuellt att göra nägon
amortering av skuldbeloppet.
Räntekostnaderna uppgick under budgetåret 1983/84 till 48.9 milj. kr.
Under innevarande hudgctår beräknas kostnaderna bli 53.3 milj. kr. jiimfört med anslagna 48.8 milj. kr. Ökningen beror pi\ den iindring av diskontot som skett. Prognosen förutsätter att nuvarande diskonto på 9.5 'j'(. inte
ändras.
Räntekostnaderna beriiknas för budgetåret 1985/86 bli 53 325 000 kr.
Beräkningen förutsiitter oförändrat diskonto. Jag förordar diirför att regeringen föreslår riksdagen att för nästa budgetär anvisa 53 325 000 kr. för att
betala ränta på statens skuld till NJA.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Riinta på statens skuld till Norrhottens Jäm1·erk AB för
budgetåret 1985/86 anvisa ett förslagsanslag av 53 325 000 kr.

Prop.

19~4/85:
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H. EKONOMISKT FÖRSVAR: BRÄNSLEN OCH DRIVl\IEDEL
M.M.
H I. Drift av beredskapslager
H 2. Beredskapslagring och industriella åtgärder
H 3. Särskilda kostnader för lagring av råolja och llygdrh'mcdel
I statsbudgeten för innevarande budgett1r har under dessa anslagsrubriker anvisats ett förs lagsanslag av 637 381 000 kr.. ett reservationsanslag
av 7 455 000 kr. resp. ett förs lagsanslag av I 000 kr.
Jag avser föreslå regeringen att i en särskild proposition v{tren 1985
redovisa förslag om riktlinjer för energipolitiken och härvid bl. a. begära
medel för överstyrelsens för ekonomiskt försvar (ÖEF) delprogram Bränslen och drivmedel m. m. Anslagen bör i avvaktan pa en sådan proposition
föras upp med oförändrade belopp för nästa budgetår.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet. för budgetåret 1985/86 beräkna
I. till Drift m· heredskaps/ager ett förslagsanslag av 637 381 000 kr. .
.., till Beredskapslagring och industriella ätgiirda ett rcservationsanslag av 7 455 000 kr..
3. till Särskilda kostnader fi'ir lagring m' råolja och flygdrinnedel ett
förslagsanslag av 1000 kr.
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Hi/aga 14. I

Förslag till
Lag om ändring i lagen (1975: 424) om uppgiftsskyldighet \'id
grundrnttentäktsundersökning och brunnsborrning.
Hiirigenom föreskrivs att I ~ lagen ( 1975: 424J om uppgiftsskyldighet vid
grundvattentäktsundersökning och hrunnshorrning skall ha nedan angivna
lydelse.
Fiireslagen lydelse

N111·w·t11ulc lydelse

I

Den som yrkesmässigt utför
borrning. rördrivning. grävning eller liknandc arhcte i syfte att undersöka förekomst av grundvatten eller att utvinna sådant är skyldig att
till Sveriges geologiska undersökning skriftligen lämna redogörelse
för arbetet och dess resultat

*

Den som yrkesmässigt utför
borrning, riirdrivning. grävning eller liknande arbete i syfte att undersöka förekomst av grundvatten eller i sxfie a11 tillgodog<)ra sig
grt111(fratte11 dler 1·ii,.,ne ur hergN
är skyldig att till Sveriges geologiska undersökning skriftligen lämna redogörelse för arhetet och dess
resultat

Denna lag träder i kraft den I juli l 985.
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Register
Sid.

Översikt
10 A
10
11
2
Il
~
12 4

Industridepartementet m. m.
Industridepartementet
Industri råd i ind u st riat tac he
Kommittccr m. m.
Extra utgifter

1:1
35
36
38

Industri m. m.
Statens industriverk:
Förvalt ni ngskost nade r
L:tredningsvcrksamhet
Sprängämnesinspektionen
Bidrag till Stiftelsen Institutet för Företagsutveckling
Främjande av hemslöjden
Medebtillskoll till Nurrlandsfonden
Kostnader för statsstödd expurtkreditgivning genom AB
Svensk Exportkredit
Kostnader for statsstödd exportkreditgivning avseende export av fartyg m. m.
Ersättning för extra kostnader för förmtmlig kreditgivning
till u-länder
Kostnader för viss kreditgivning hos Sveriges lnvcstcringsbank AB
Industripolitiska åtgärder för tekoindustrin
Branschfrämjande åtgiirder
Småföretagsutveckling
Täckande av förluster vid viss garantigivning. m. m.

39
41

B

2
3
4

42

5

44
44

6
7

47

8

47

9

48

10

48
52
54
57

Il
12
13
14

3f1 M.'i 000

717000
15800000
600000
53762000

40040000
4500000
I 000
16000000
4 713000
20000000
860000000
450000000
90000000
2~ 000 000
%300000
21 167000
15 I 250000
75 000000

11159971000

60
60
60
60
60
60
60

c
2
~

4

5
6

Regional utveckling
Regionalpolitiskt stöd:
Bidragsvcrbamhet
Vissa lokaliseringsbidrag m. m.
Lokaliscringslån
Regionala utvecklingsinsatser
Täckande av förlu>1er på grund av kreditgarantier till företag i glesbygder m. m.
Ersiitlning för ncdsiillning av socialavgifter

61 D Mineralförsörjning m. m.
65
Sveriges geologiska undersökning:
65
Geologisk kartering m. m.
68
2
Utrustning
h8
Bergsstaten
Statens gruvegendom:
7ll
4
Prospektering m. m.
5
Egendomsförvaltning m. m.
73
6 Delegationen för samordning <1v havsreo;ursvcrksamhcten

n

'350000000
*264 000000
*500000000
*398 250000
• 1 000
'330000000
1842 251 000

68650000
700000
2 873 000
39946000
·' 828 000
2442 000
120439000

• Beräknat belopp

Prop. 1984/85: 100
75 E
75
75
75
75
75
75
75

2
3
4
'i
6
7

7'\
75
75
75
75
75
75
75
75
75

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
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Encrl!i
Statens energiverk:
Fiirvaltningskostnader
• 19 584 000
Utredningar m. m. och information
'10929000
'8831000
Statens elektriska inspektion
*I 000
Utbildning och rådgivning m. m. för att spara energi
*4 500000
Friimjandc av landsbygdens clcktrifiering
*290000000
Ersättning for försenad idrifttagning av kärnreaktorer
'14574000
Visst internationellt energisamarbete
Statens kärnkraftinspektion:
Förvaltningskostnader
* l 000
·1 000
Kärnsäkerhetsforskning
·1000
Åtgärder för hantering av radioaktivt avfall
*3 323000000
Statens vattenfallwerk: Kraftstationer m. m.
*421500000
Energiforskning
*42 635 000
Bidrag till verksamheten vid Studsvik Energiteknik AB
Avveckling av forskningsn:aktorer m. m.
'9900000
Anliiggningar för radioaktivt avfall i Studsvik, m. m.
*72 700000
Stöd för oljeersättande atgärder. m. m.
*210000000
Täckande av förluster i anledning av statliga garantier för
oljeersiittande åtgärder, m. m.
• 15 000000
4443157000

78 F Teknisk utveckling m. m.
83
Styrelsen för teknisk utveckling:
84
Teknisk forskning och utveckling
91
2
Fiirvaltningskostnader
92
3
Utrustning
93
4 Europeiskt rymdsamarbete m. m.
101
5 Bidrag till Tele-X-projektet
102 6 Patent- och registreringsverket
104 7 Granskningsnämnden för försvarsuppfinningar
107 8 Statens provningsanstalt: Uppdragsverksamhet
109 9 Bidrag till statens provningsanstalt
109 10 Statens provningsanstalt: Utrustning
110 11 Statens mät- och provråd
112 12 Bidrag till vissa internationella organisationer
112 13 Bidrag till lngenjiirsvetenskapsakademien
113 14 Bidrag till Standardiseringskommissionen
114 15 Stöd till imlustriellt utvecklingsarbete
116 16 Forskningsbidrag till teknikbaserade småföretag
116 17 Industriell utveckling inom mikroelektroniken
117 18 Vidareutbildning och kunskapsspridning inom mikroelektroniken

118 G
122
124
125
131
2
134 3
135 4
136 5
136
137
137

142

Statsägda företag m. m.
Domänverket
Kostnader för kronotorp
Affärsverket FFV
Affärsverket FFV: Byggnader och utrustning
Nämnden för fartygskreditgarantier
Räntestöd m. m. till varvsindustrin
Förlusttäckning till följd av statliga garantier till svensk
varvsindustri och beställare av fartyg
6 Ränta och amortering på skuldebrev till Svenska Varv AB
7 Ränta och amortering på statens skuld till SSAB Svenskt
Stål AB
8 Ränta pa statens skuld till Norrbottens Järnverk AB

* Beräknat belopp

643952000
68 148000
17900000
135 423 000
218 200000
100980000
50000
I 000
32849000
7000000
3 301000
528 000
4 532000
11471000
200000000
20800000
26500000
2000000
1493635000

2000000
I 10900000
4 335 000
300000000
30000000
212150000
37 700000
53325 000
750410000
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139 Il Ekonomiskt försrnr: Bränslen och drirn1cdcl m. m.
L\9
Drift av bcredskapslager
139 :?. Hercdskapslagring och industriella atgiirder
IW
Siirskilda kostnader för lagring av raolja och tlygdrivmedel
140

143

'637 3!1.1 ouo
*7 4'i'i 000
• 1 000
644837000

Bilaga 14. l
Totalt för industridepartementet

* Beriiknat belopp
Norstedts Tryckeri. Stockholm 1984

11208462000

Bilaga 15 till budgetpropositionen 1985

Prop. 1984/85: 100
Bilaga 15

Civildepartementet

ÖVERSIKT
Civildepartementet är den offentliga sektorns departement.
Civildepartementet svarar för bl. a. ärenden om rationalisering och revision inom statsförvaltningen, om allmänna frågor som rör användningen av
ADB-teknik i den offentliga förvaltningen, om statistik, om samhällsinformation och om statlig lokalförsörjning. Andra frågor för civildepartementet är arbets- och anställnings villkor i offentliga anställningar, medbestämmandefrågor och jämställdhet mellan kvinnor och män när det gäller offentliga anställningar, personaladministrativa frågor inom det statligt reglerade förvaltningsområdet samt arbetsmiljöfrågor inom statsförvaltningen.
Inom civildepartementet handläggs också ärenden om länsstyrelserna.
svenska kyrkan och andra trossamfund samt vissa frågor avseende kommunerna. landstingskommunerna, kommunalförbunden och folkrörelserna. Departementet handlägger också frågor om hov- och slottsstaterna
(se Bilaga 3 till budgetpropositionen).
Till civildepartementet hör bl. a. dels kammarkollegiet, statskontoret,
riksrevisionsverket, datamaskincentralen för administrativ databehandling
och statistiska centralbyrån, dels statens arbetsgivarverk. statens löneoch pensionsverk. statens institut för personalutveckling, statens arbetsmarknadsnämnd och andra statliga personaladministrativa myndigheter,
dels regeringskansliets förvaltningskontor, dels länsstyrelsernas organisationsnämnd och länsstyrelserna. dels vissa kyrkliga myndigheter. Vid departementet finns också revisionskontoret i regeringskansliet.
Utgifterna inom departementets område under budgetåret 1985/86 har
beräknats till 5658,9 milj. kr. Det innebär en ökning med 210 milj. kr.
jämfört med förra budgetåret.
Budgetförslagets huvudsakliga inriktning

De förslag till anslag inom civildepartementets område som läggs fram
för budgetåret 1985/86 är ett uttryck för regeringens ansträngningar att
utan ytterligare resurstillskott effektivera den offentliga sektorn. Omprioriteringar och satsningar på resurser för rationalisering och effektivering av
stats verksamheten, liksom det omfattande regelförenklingsarbete som håll
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ler på att komma i gång ute i myndigheterna. utgör viktiga led i förverkligandet av regeringens löfte om en moderniserad och effektiv offentlig
sektor. Samtidigt skapas förutsättningar för att ett annat mål för regeringens politik skall kunna nås. nämligen att på avgörande sätt förb~ittra den
offentliga servicen till medborgarna.
l inledningen till civildepartementets budgetförslag (s. 4) behandlas utförligare en do:I frågor som rör den allmänna inriktningen av departementets verksamhet.

Statlig rationalisering och revision, statistik, m. m.

En central uppgift för bl. a. riksrevisionsverket och statskontoret är att
förse regeringen och riksdagen med underlag för beslut om omprövning
och omprioritering av den statliga och den statligt finansierade verksamheten. Det är givetvis väsentligt att översynsarbetet drivs vidare också på
nya områden.
Statistiska centralbyrån skall enligt en plan under budgetåret 1985/86
minska sina utgifter med 3 % enligt huvudförslaget. Härutöver har en
ytterligare minskning i medelstilldelningen samt senareläggningar av vissa
utgifter bedömts möjliga att genomföra. Medlen för intermittenta undersökningar ökar med 30698000 kr., främst till följd av folk- och bostadsräkningen år 1985. Viss omprioritering mellan statistikprodukter har gjorts
efter försök med ny beslutsordning i enlighet med statistikutredningens
förslag.

Statlig lokalförsörjning

För budgetåret 1985/86 har för byggnadsarbeten m. m. för statlig förvaltning beräknats ett anslag på 171 milj. kr. I investeringsplanen har kostnadsramar förts upp bl. a. för en om- och tillbyggnad i kv. Brunkhuvudet i
Stockholm och för vissa försörjningsåtgärder som är kopplade till om- och
tillbyggnadsprojektet.

Statlig personalpolitik m. m.

Förslag läggs fram om en administrativ och organisatorisk samordning
av förhandlingsverksamheten inom statens arbetsgivarverk och statens
förhandlingsråd. De innebär bl. a. att förhandlingsrådet upphör som självständig myndighet vid utgången av juni 1985.
En fortsatt satsning på personalutbildning redovisas. Det gäller bl. a.
kostnader för utveckling av central utbildning inom angelägna områden.
En viss kostnadsökning har beräknats inom pensionsområdet med hänsyn bl. a. till statefl$ löne- och pensionsverks ansvar för tjänstematrikelföringen.
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En utgiftsminskning på 15 miij. kr. har heriiknats till följd av minskad
belastning på anslaget Lönckostnadl'r 1·id 1·is.1· 0111sko/11ing och omplace-

rinR.

Länsstyrelserna m. m.
För liinsstyrelseorganisationen föreslås ett begränsat huvudförslag för
budgetåret 1985/86. Skatteavdelningarna har helt undantagits från huvudförslaget. medan en minskning av medelstilldelningen med 1 % har tillämpats för övriga verksamheter hos länsstyrelserna.
En viss omfördelning av mcdelstilldclningen mellan länen föreslas när
det gäller lantmäterienheterna. För samordnad uppbörd av källskatt och
arbetsgivaravgifter har beräknats ett medelstillskott på 15.2 milj. kr. Genom omfördelning förstärks kulturminnesvården i Malmöhus samt Göteborgs och Bohus län.

Kyrkliga ändamål
Kostnaderna på några av anslagen till kyrkliga ändamål förs över på
kyrkofonden. För de ändamål som blir kvar på statsbudgeten föreslås en
ny anslagsindelning.

Sammanfattning
Förändringarna inom civildepartementets område i förhållande till budgetåret 1984/85 framgår av följande sammanställning. Beloppen anges
milj. kr. per hudgetår.
Angäende ändrad anslagsindelning se underbilaga 15: 2 s. 153.

A. Civildepartementet m. m.
B. Statlig rationalisering och revision,
statistik. m. m.
c. Statlig lokalförsörjning
D. Statlig personalpolitik m. m.
E. Länsstvrclserna m. m.
F. Kyrkliga ändamål
G. Övriga ändamål
Totalt för civildepartementet

Anvisat
1984/85

Förslag
1985186

Förändring

217.7

222.7

+ 5,0

669,7
105.0
2414,8
I 865,0
174.6
2, l

737.7
174.5
2423.1
1985,5
113.1
2.3

+ 68.0
+ 69.5
+ 8,3
+ 120,5
- 61.5
+ 0.2

5448,9

5 658,9

+210,0
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Utdrag
CIVILDEPARTEMENTET

PROTOKOLL
vid rcgeringssammantriidc
1984-12-~0

0

Fiiredragande: statsr; 1det Holmberg

Anmälan till statsbudgeten för budgetåret 1985/86, såvitt avser civildepartementets verksamhetsområde

Trettonde lzurndtiteln

INLEDNING
Den allmänna inriktningen
l inledningen till civildepartementets bilaga till 19~4 ärs budgetproposition (prop. 1983/84: 100 bil. 15. s. n) anmiilde jag att ett förberedelsearbete
skulle startas med sikte på att ett samlat program för den offentliga sektorns utveckling skulle kunna presenteras under år 1985. Ett omfattande
utvecklingsarhete har under år 1984 bedrivits inom myndigheter. kommitteer och olika departemenisgrupper. Mycket arbete läggs också ned i ett
stort antal kommuner och landstingskommuner. Flera av aktiviteterna har
redan avrapporterats och andra kommer inom en snar framtid att redovisas
till regeringen.
Samtidigt kan nu fyra viktiga förändringsområden anges.
Grundläggande för reformarbetet är att ytterligare öppna den offentliga
sektorn för insyn. inflytande och för deltagande från medborgarna och att
vitalisera det politiska arbetet i partier och offentligrättsliga organ.
Ett andra grundläggande drag är mer av frivillig samverkan och en
satsning på folkrörelser och föreningsliv. Ett fortsatt samhällsbyggande
enbart i offentligrättsliga former riskerar att passivera medborgarnas delaktighet i samhällslivet.
Ett tredje huvudinslag i reformarbetet avser förhållandet mellan medborgarna och myndigheterna. Former för ökad valfrihet inom den offentliga sektorn måste sökas. Medborgarna skall känna att myndigheterna är
till för dem och. att de offentliga organens verksamhet skall anpassas till
medborgarnas vdrierande krav och behov. De som verkar i den offentliga
sektorn måste sätta medborgarna i centrum för sina ansträngningar och
värna medborgarnas intressen, skydda deras integritet och vara öppna för
deras insyn och påverkan.
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viktigt led handlar om förändringar inom den statliga organisa-

tionen. Ell utvecklingsarbete p[1går för att göra samhällsförvaltningen
ännu mera effektiv. I samband härmed bör en ökad decentralisering kombineras med minskad sektoriscring m:h dctaljstyrning.
Ut vecklingsarhetet skall resultera i el! samlat program för den offentliga
sektorns omvandling och utveckling. Jag •,1ill redan i detta sammanhang
något mera konkret beröra innehället i det kommande programmet och det
arbete som skall kda fram till det. Förverkligandet av det kommande
programmaterialet kommer att kräva lagändringar och iindringar i regeringens styrning av de statliga myndigheterna.
Avgörande för sättet att bedriva det fortsatta arhctet är att riksdagen och
regeringen skall styra förändringsarhetet vad gäller verksamheternas inriktning och utveckling. Däremot skulle det strida mot programmets syften
att utarbeta centrala detaljregler för genomförandet.

2 Demokratifrågor
2.1 Kommunernas organisation
Med den snabba utbyggnaden av den offentliga verksamheten och genomförandet av viktiga och omfattande reformer under efterkrigstiden
följde den sektorisering som starkt präglar såväl den statliga som den
kommunala verksamheten. Under senare år har det blivit alltmer uppenbart att den organisatoriska sektoriseringen också har negativa verkningar
vid sidan av den centralisering av ansvar och inflytande som följt i dess
spår.
Sektorsindelningen hindrar ofta att service och stöd svarar mot medborgarnas hela behov. Den försvårar också en rationell användning av tillgängliga resurser. För de förtroendevalda är det ofta svårt att finna helhetslösningar på lokala problem. Det är därför angeläget att minska sektoriseringen i såväl kommunal som statlig verksamhet.
Jag återkommer senare till de statliga frågorna. När det gäller kommunerna bör en minskad sektorisering kunna uppnås genom lagen ( 1979: 408)
om vissa lokala organ (omtryckt 1979: 1167) som gör det möjligt för kommunerna att decentralisera förvaltning och verkställighet till institutionsstyrelser, distriktsnämnder eller kommundelsnämnder. Ett fyrtiotal kommuner bedriver eller planerar f. n. försök med någon form av lokala organ.
I propositionen om en friare nämndorganisation i landstingskommunerna (prop. 1984/85: 98) lämnas förslag till lagstiftning som gör det möjligt
även för landstingskommunerna att inrätta särskilda organ för såväl sektorsövergripande uppgifter som uppgifter inom en sektor av den landstingskommunala verksamheten.
Ge~.om en mer decentraliserad organisation kan lekmannastyret utvecklas. På detta sätt anpassas den kommunala organisationen till den nya
situation som har skapats genom kommunsammanslagningarna och ut-
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byggnaden av den kommunala verksamheten. Decentraliseringen innebiir i
sin tur att kommunal verksamhet bättre kan anpassas till medborgarnas
behov och önskemål. Kommundelsnämnderna ger t. ex. möjligheter att
samordna verksamheten inom de olika kommundelarna. Fler medborgare
kan delta i arbetet med att utforma och genomföra olika uppgifter som
berör kommundelens invånare.
Frågor rörande lokala organ behandlas inom stat-kommunberedningen
(( 1983: 02) och 1983 års demokratiberedning (C 1983: 03). Dessutom finns
i civildepartementet en särskild arbetsgrupp som följer utvecklingen av
verksamheten med lokala organ. Demokratiberedningen har också fått
tilläggsdirektiven (Dir. 1984: 01) med uppdrag att avge förslag om grunddrag till en ny förenklad kommunallag. Beredningen avser att lämna sådana förslag i sitt huvudbetänkande under våren l 9R5.

2.2 Brukarinflytande
En betydande del av utvecklingsarbetet för den kommunala sektorn har
lagts på 1983 års demokratiberedning. Beredningen har lämnat sina första
delbetänkanden (SOU 1984: 83) Folkstyret i kommunerna. Medverkan delaktighet - ansvar och (SOU 1984: 84) Lokalt folkstyre genom brukarmedverkan. Härutöver har beredningen gett ut ett allmänt presentationsmaterial och ett antal småskrifter som belyser olika delfrågor inom utredningsområdet.
I betänkandena har beredningen behandlat frågan om brukarnas inflytande och medverkan i kommunal verksamhet. Beredningen redovisar hur
detta redan idag kan ordnas inom barnomsorgen. skolan. fritids- och
kulturområdet. sjukvården och äldreomsorgen. Metoder och former för
ökad brukarmedverkan skall övervägas i beredningens fortsatta arbete. Av
särskild vikt är att finna rättsliga former för en aktiv roll för konsumenter
av den offentliga sektorns tjänster.
Beredningen avser att redovisa dessa och en rad andra frågor om bl. a.
service och de förtroendevaldas ställning i ett slutbetänkande år 1985. Där
skall beredningen också redovisa sitt uppdrag att se över lagstiftningen om
kommuner och landstingskommuner för att göra dt:n mera begriplig och
överskådlig.
I tilläggsdirektiv <Dir. 1984: 31) har regeringen gett beredningen i uppdrag att mera samlat ta upp frågan om elevers och föräldrars medverkan.
delaktighet och ansvar i skolan. En särskild arbetsgrupp inom beredningen
har tillsatts för dessa uppgifter.

2.3 Valbarhetsfrågor
Kommunaldemokratiska kommitten (Kn 1977: 07) har i betänkandet (Os
C 1983: 4) Utländska medborgares valbarhet till vissa förtroendeuppdrag
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föreslagit att kravet på svenskt medborgarskap skall slopas för valbarhet
till vissa uppdrag, bl.a. uppdrag som nämndeman samt ledamot i länsstyrelsernas styrelser. polisstyrelser, taxeringsnämnder och försäkringskassornas styrelser. Betänkandet har remissbehandlats och bereds f. n. inom
regeringskansliet.

3 Folkrörelsernas och föreningslivets roll
1983 års demokratiberedning skall överväga hur det lokala föreningslivet
på egna villkor skall kunna spela en större roll i samhället. I ökad utsträckning skall det kunna samverka med kommunerna för att bättre utnyttja
tillgängliga ekonomiska resurser och ta till vara de kunskaper och erfarenheter som finns hos folkrörelsernas medlemmar. Dessa frågor behandlas i
beredningens slutbetänkande som skall läggas fram år 1985.
Efter regeringsskiftet 1982 fick socialberedningen <S 1980: 07) en ny
sammansättning och helt nya direktiv. En av de frågor som särskilt angavs
i de nya direktiven är att beredningen skall lämna förslag om hur folkrörelser och föreningar mer aktivt än hittills skall kunna engagera sig i arbetet
på att förebygga och undanröja missbruk och andra sociala problem.
Inom civildepartementet finns en referensgrupp för folkrörelsefrågor. I
gruppen finns representanter för flertalet av landets mer betydande organisationer inom olika områden. Gruppen har bl. a. under hösten 1984 haft en
konferens om invandrarfrågor.

4 Förhållandet medborgare - myndigheter
4.1 Grundläggande lagstiftning

Myndigheternas arbete måste göras enklare, snabbare. mer serviceinriktat och till lägre kostnad. Tyngdpunkten bör förskjutas mot arbetet på
fältet. Samtidigt måste kontakterna mellan myndigheterna och allmänheten underlättas. Myndigheternas handlande bör präglas av en önskan att
bistå medborgarna.
Vid samråd med chefen för justitiedepartementet har jag erfarit att han
- som ett led i strävandena att sålunda stärka rättssäkerheten och förenkla
kontakterna mellan medborgarna och myndigheterna - avser att lägga
fram ett förslag till en ny förvaltningslag. Lagen är avsedd att ersätta den
nu gällande förvaltningslagen (1971: 290, ändrad senast 1982: 332) och liksom denna reglera hur förvaltningsmyndigheterna skall handlägga sina
ärenden.
Den nya lagen bör enligt justitieministerns och min mening inte bara
innehålla sådana handläggningsregler som behövs av hänsyn till rättssäkerheten i mera traditionell mening. Den bör också syfta till att motverka

Prop. 1984/85: 100

Bilaga 15

Civildepartementet

8

krångel, förkorta väntetiderna och underlätta kontakterna mellan myndigheterna och allmänheten. Därför bör den innehålla regler om snabb och
enkel handläggning, lättbegripligt språk, myndigheternas serviceskyldighet och muntlig handläggning m. m. Enklare och effektivare former för
rättelse av felaktiga beslut och klarare regler om hur beslut får överklagas
är också frågor som kan behandlas i den nya lagen. Samtidigt bör man
utnyttja tillfället att också göra lagtekniska förenklingar.
Inom justitiedepartementet pågår nu arbetet med en ny förvaltningslag
enligt dessa riktlinjer. Arbetet bedrivs på grundval av förvaltningsrättsutredningens betänkande (SOU 1983: 73) och remissyttrandena över det.
Tidsplanen innebär en lagrådsremiss under våren 1985.
Jag vill även erinra om de beslut som riksdagen redan har fattat rörande
förenkling av myndigheternas föreskrifter, anvisningar och råd (prop.
1983/84: 119) och om regeringens befattning med besvärsärenden (prop.
1983/84: 120). Uppföljning av dessa beslut pågår.

4.2 Samhällsinformation
Civildepartementet har inom regeringskansliet det övergripande ansvaret för frågor om samhällsinformation. Informationsdelegationen (B
1982:01), som haft i uppgift att överväga åtgärder för att förbättra samhällsinformationen, har under 1984 avslutat sitt arbete. Delegationen har i
betänkandet (SOU 1984: 68) Samordnad samhällsinformation lagt fram
sina förslag. Betänkandet remissbehandlas f. n. (se även bil. 2 Gemensamma frågors. 7).

4.3 Kommunal service
Huvuddelen av den offentliga sektorns serviceproduktion sker i kommunal och landstingskommunal regi. Serviceutbudet består av t. ex. barn- och
äldreomsorg, utbildning, hälso- och sjukvård, bibliotek och andra kulturaktiviteter, anläggningar och program för fritidsaktiviteter. Det innebär att
den kommunala servicen har avgörande betydelse för välfärden inom
breda befolkningsgrupper.
Mot denna bakgrund framstår det som viktigt att kontakterna mellan
allmänheten och de kommunala myndigheterna är goda. Regeringen har i
direktiven <Dir. 1983: 44) till 1983 års demokratiberedning fäst uppmärksamheten på att många människor i dag ser svårigheter i dessa kontakter.
Det kan gälla bemötande i de direkta kontakterna med kommunala organ
och serviceinrättningar eller också i skrift växling med myndigheterna.
I en skrift med titeln Öppna förvaltningen!, som har getts ut av beredningen, lämnas en rad förslag till bättre information och servicetänkande i
kommunerna och landstingskommunerna. Beredningen avser att i sitt slutbetänkande redovisa åtgärder för bättre anpassning och personlig inriktning av kommunens tjänster till de enskilda medborgarna.
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Demokratiberedningen har ocksa till uppgift att pröv<l skilda vägar att
öka variationsrikcdomen i den service kommunerna erbjuder och valfriheten för medborgarna.

4.4 Service från statliga myndigheter

Jag anmälde i föregående års budgetproposition (prop. 1983/84: I 00 bil.
15, s. 17) min avsikt att på olika sätt informera mig om vilka åtgärdt:r som
myndigheterna vidtar för att förbättra servicen till medborgarna. I de s. k.
årliga anvisningarna för myndigheternas anslagsframställningar för budgetåret 1985/86 har regeringen anmodat myndigheterna att redovisa dels de
viktigaste åtgärder som vidtagits under budgetåret 1983/84, dels planerade
åtgärder i syfte att förbättra servicen till medborgarna. Materialet har
under hösten sammanställts och bereds f. n. inom regeringskansliet.
Regeringen har vidare den 11 juli 1984 uppdragit åt statens institut för
personalutveckling (SIPU) att biträda statliga myndigheter i planering,
genomförande och uppföljning av handlingsprogram som skall leda till
praktiska förbättringar i myndigheternas service till allmänhet. kommuner,
företag och organisationer, s. k. serviceprojekt.
I projekten skall de deltagande myndigheterna behandla servicefrågorna
från flera utgångspunkter. Projekten bygger på att en bättre samhällsservice måste innebära långsiktiga förbättringar och anpassningar av innehållet i tjänsteutbudet till medborgarnas, organisationernas och näringslivets
behov och önskemål. Om detta förutsätter beslut av riksdagen eller regeringen. skall de myndigheter som deltar i projekten förelägga regeringen
förändringsförslag. Arbetet skall också leda till förbättrad information.
ökad tillgänglighet och bättre bemötande för allmänheten från de statsanställdas sida. Inom projektets ram skall myndigheterna också som ett
tredje inslag genomföra förenklingar av administrativa och andra regler
som kan bidra till bättre service. Slutligen skall myndigheterna överväga
tekniken för fortsatt utveckling och försöksvis tillämpning av systematiska
metoder för att utvärdera myndigheternas service till allmänheten.
Regeringen har den 15 november 1984 beslutat att följande myndigheter
skall ingå i projekten: arbetsmarknadsverket, riksförsäkringsverket med
försäkringskassorna , länsstyrelserna i Malmöhus län och Örebro län.
Eksjö tingsrätt, Stockholms polisdistrikt Uuridiska avdelningen) samt patent- och registreringsverket (bolagsbyrån).
Myndigheterna skall löpande genomföra de åtgärder som ingår i projekten. En slutlig avrapportering skall ske till regeringen under hösten 1985.

4.5 Revision av affärsverken

Verksledningskommitten <C 1983: 04) har bl. a. till uppgift att pröva
revisionsgranskningen av affärsverken och kommer att framlägga förslag
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under v~tren 1985. Det är enligt min mening viktigt att n:v1s10nen av
affärsverken ses mot bakgrund av att riksdagens och regeringens styrning
av affärsverken i betydande utstriickning sker i form av målstyrning i
termer av servicekrav och servicemål. produktivitctsmål. räntabilitctsoch soliditetskrav m. m. Jag avser att ta upp hithörande frågor i det
program som jag kommer att föreslil. regeringen lägga fram för riksdagen
under år 1985.

4.6 Regelförenklingsarbetet
Civildepartementet har för sin del inlett arbetet med den regclförcnkling
som varje departement och alla statsmyndigheter skall bedriva enligt regeringens beslut (prop. 1983/84: 119. KU 25. rskr 245). På det statliga arbetsgivarområdet och på det kyrkliga författningsområdct har därvid redan
nåtts vissa resultat.
På det statliga arbetsgivarområdet har en delvis ny metod använts i
förenklingsarbetet. Regeringen har där bl. a. beslutat ett antal s. k. solnedgångsförordningar (SFS 1984: 778- 791, Regeringens förordningsmotiv
1984: 7). De leder till att inte mindre än ca 600 trycksidor verkställighetsregler ställs under en omprövning. som skall ha genomförts före den I
oktober 1985. På så sätt kan regelbeståndet på området rensas. Enligt
författningssamlingsförordningen <1976: 725, omtryckt 1984: 212) skall alla
myndighetsregler förtecknas senast den I juli 1986 - annars upphör de att
gälla efter den dagen. Jag vill i detta sammanhang också peka på direktiven
(Dir. 1984: 33) för den nyligen tillsatta utredningen <C 1984: 05) om förenkling av reglerna för överprövning av beslut i personalfrågor inom det
statligt reglerade området, m. m.
Till de regler som styr de statliga myndigheterna hör inte minst de
kollektivavtal som tecknas för den statliga arbetsmarknaden. Jag har för
avsikt att föreslå regeringen att ge statens arbetsgivarverk (SA V) i uppdrag
att i samverkan med en grupp myndigheter utveckla ett förenklingsprogram. Programmet har två syften. Ett är att inom gällande avtal söka
åstadkomma en förenklad och mer decentraliserad hantering av avtalen,
bl.a. genom delegation från SA V till anställningsmyndigheterna. Ett andra
syfte är att ge underlag för arbetsgivarens ståndpunkter i kommande avtalsförhandlingar.
Ett led i denna utveckling är också den ändrade finansiering för SA V
som jag föreslår senare i min anmälan av vissa anslag. Den avgiftsbeläggning av SA V:s tjänster som jag föreslår bidrar också till att stärka samarbetet mellan den centrala statliga arbetsgivaren och de största affärsdrivande
statliga verken.
I det statliga löneavtalet för 1984-85 (ALS 1984-85) har parterna enats
om att under avtalsperioden fortsätta att förhandla om förenkling av systemet med tjänstetyper med sikte på e\\ genomförande i huvudsaklig över-
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cnsstämmelsc med ett av SA V tidigare framlagt förslag till kollektivavtal.
Till grund för avtalsförslaget ligger en översyn av systemet som utförts av
en arbetsgrupp med företrädare för SA V och regeringskansliet.
Vad gäller det kyrkliga författningsområdet har kyrkoförfattningsutrcdningen ( Kn 1982: 06) i ett delbetänkande ms C 1983: lRl Kyrkoförfattningar I föreslagit att ett stort antal fö1fattningar skall upphävas. Efter en
proposition (prop. 1984/85: 63 J på grundval av betänkandet har riksdagen
genom lag upphävt närmare 30 kyrkliga författningar som får anses sakna
betydelse (KrU 8, rskr 89). Jag kommer att föreslå regeringen att för sin del
upphäva ytterligare ett antal sådana författningar.

4. 7 Decentralisering
Regeringen gav våren 1984 ett tjugotal statliga myndigheter med huvudkontor i Stockholm eller Solna i uppdrag att tillsammans med statskontoret
undersöka möjligheterna att ytterligare decentralisera sin verksamhet. Syftet är att myndigheterna i decentraliseringsplancr skall föresUt decentraliseringar som innebär att minst IOo/c av årsarbetena vid modermyndigheterna i Stockholm-/Solnaområdet skall kunna flyttas till existerande eller
nya statliga organ ute i landet. Myndigheterna skall därvid särskilt pröva
hur den moderna kommunikations- och datatekniken skall kunna utnyttjas
för att decentralisera funktioner eller verksamheter. Arbetet följs av civildepartementets arbetsgrupp för decentralisering av statlig verksamhet och
kommer att slutföras under våren 1985.
Min avsikt är att resultatet av detta arbete liksom arbetsgruppens motsvarande arbete beträffande affärsverken skall redovisas i det av mig
tidigare aviserade programmet om den offentliga sektorns utveckling och
förnyelse.

5 Den offentliga sektorns styrning och organisation
5.1 Förhållandet stat-kommun

Stat-kommunberedningen
Såväl staten som kommunerna och landstingskommunerna måste verka
för ett effektivare resursutnyttjande, en bättre samhällsservice och en
ökad medborgarmedverkan i den offentliga sektorn som helhet. Ett viktigt
inslag i detta arbete är stat-kommunberedningens (C 1983: 02) utredningsarbetc. Beredningens uppgift är att föreslå åtgärder som leder till ökad
samverkan och förenklingar av regler i relationerna mellan stat och kommun.
Beredningen har nyligen publicerat rapporten Statsbidragskatalogen
1984/85-60 miljarder till kommuner och landstingskommuner. Avsikten är
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att redovisningen skall ingå i underlaget för en förenkling av de förfal!ningshcstämmelser som detaljreglerar användningen av statshidragcn.
Beredningen har också kartlagt och analyserat gällande rätt om kommunala avgifter samt belyst deras kommunalekonomiska betydelse. Beredningen avser all inom kort publicera en rapport om de kommunala avgiftsfrågorna.
I samarbete med riksrevisionsverket gör beredningen en utvärdering och
samlad bedömning av de statliga myndigheternas relationer till kommuner
och landstingskommuner. Frågor som därvid kommer att uppmärksammas
gäller 91. a. föreskrifters ekonomiska och administrativa konsekvenser,
den statliga tillsynens betydelse samt förfarandet när normer.utarbetas. En
studie pågår också om ramlagstiftningens konsekvenser för den kommunala självstyrelsen. Avsikten är att de delar av stat-kommunberedningens
utredningsarbete som ännu inte rapporterats skall kunna redovisas under
våren 1985.
Kommunalförbundsutredningen (Kn 1981: 01) och kommunalföretagskommitten (Kn 1978: 01) har utrett frågor om interkommunalt samarbete
och kommunala företag. De förslag som har lagts fram har remissbehandlats. Stat-kommunberedningen har i enlighet med sina direktiv gjort en
samlad bedömning av dessa frågor och redovisat förslag till lagstiftningsåtgärder.
En av stat-kommunberedningens uppgifter är att behandla kommunernas och landstingskommunernas roll i närings- och sysselsättningspolitiken. Beredningen skall analysera erfarenheterna av de kommunala näringslivsinsatserna och belysa konsekvenserna av olika gränser för kommunernas kompetens inom näringslivsområdet. Beredningen skall vidare pröva formerna för ökad samverkan på detta område mellan kommunerna,
landstingskommunerna och olika statliga organ samt företag och fackliga
organisationer. Ytterligare en uppgift för beredningen är att överväga
frågor om kommunal representation i styrelsen för större företag. För att
delta i detta utredningsarbete har en särskild parlamentarikergrupp tillsatts
med representanter från samtliga riksdagspartier. Beredningen bedriver
sitt arbete på detta område i samarbete med industridepartementet och
statens industriverk.
De principer för sambandet stat-kommun som på detta sätt utvecklas
inom beredningen kommer att behandlas i det aviserade programmet för
den offentliga sektorn.

5.2 Försöksverksamhct med ökad kommunal självstyrelse

Riksdagens beslut om försöks verksamhet med ökad kommunal självstyrelse (prop. 1983/84: 152, KU 32, rskr 368) innebär att sådan verksamhet
skall genomföras i högst nio kommuner och tre Iandstingskommuner.
Regeringen har utsett Haninge. Tyresö, Gnosjö, Helsingborgs, Varbergs,
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Ale. Örebro, Sandvikens och Bräcke kommuner samt Göteborgs och
Bohus. Örebro och famtlands läns landstingskommuner att delta i försöksverksamheten. Försöket är avsett att pågå under en fyraårsperiod. Efter
utvärdering skall det ligga till grund för mera generella överväganden.
Lagen ( 1984: 382) om försöksverksamhet med en friare kommunal
nämndorganisation trädde i kraft I juli 1984. Lagen ger försökskommunerna en betydande frihet att efter lokala förhållanden ordna sin nämndorganisation.
Försökskommunerna skall också ges möjlighet att göra avsteg från statlig reglering och därigenom kunna pröva nya vägar i den kommunala
verksamheten. Enligt riksdagsbeslutet får regeringen möjlighet att besluta
om avsteg från vad riksdagen har bestämt i samband med anvisande av
anslag, godkännande av riktlinjer för en viss verksamhet eller annan liknande åtgärd. Det skall vidare vara möjligt att pröva en närmare samverkan mellan en kommun och en landstingskommun samt mellan den statliga
länsförvaltningcn och kommunala organ.
I varje försökskommun pågår f. n. ett omfattande inventcringsarbete
som skall resultera i förslag till förändringar av den statliga regleringen.
Regeringen har i tilläggsdircktiv till stat-kommunberedningen bestämt att
beredningen skall yttra sig över och bereda försökskommunernas framställningar. Detta måste givetvis ske i nära samråd med berörda fackdepartement. Avsikten är att regeringen skall fatta beslut om dispenser från
statliga bestämmelser under år 1985.

5.3 Styrning a\' den statliga förvaltningen
Regering och riksdag bör ägna ökad uppmärksamhet åt uppföljning och
utvärdering av förvaltningens verksamhet. Angivande av mål. förväntade
resultat, prioriteringar m. m. bör i ökad utsträckning utnyttjas för att styra
inriktningen av verksamheten. En sådan utveckling ställer krav på en ökad
långsiktighet i arbetet parallellt med att budgetdialogen mellan regeringskansliet och myndigheterna utvecklas och fördjupas. I gengäld bör myndigheterna befrias från detaljreglering i det inre arbetet.
Verksledningskommitten (C 1983: 04) behandlar flera centrala frågor om
ledning och styrning av myndigheterna (Dir 1983: 48). Kommitten arbetar
med två huvudfrågor. nämligen dels hur ledningen för myndigheterna bör
utformas, dels hur förhållandet mellan regeringen och myndigheterna bör
vara.
Kommitten skall sträva efter att åstadkomma en ledningsfunktion på
myndigheterna som med största möjliga effektivitet kan svara för och styra
genomförandet av de uppgifter som regeringen lägger på myndigheten. l
direktiven betonas också angelägenheten av att ledningsfunktionen ges en
sådan utformning att det skapas goda förutsättningar för att tillgodose
aktuella medborgarintressen och samhällsintressen i övrigt. Kommitten
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skall vidare komma med förslag till hur styrelserna kan engageras i arbetet
med att förbättra myndigheternas service och att förenkla regclsystemet i
samhället.
Verksledningskommittcn skall enligt direktiven presentera sina resultat
under våren 1985. Jag räknar med att detta material kommer att kunna
utnyttjas i arbetet med programmet för utveckling och omvandling av den
offentliga sektorn.
Det omfattande program för utbildning av högre chefer som har pågått
under senare år avslutas under budgetåret 1985/86 med de återstående
myndighctsinterna kurserna. Ett väsentligt inslag i chefsutvecklingen är
också de verkschefskonferenser som genomförs. Vid dessa ges verkscheferna tillfälle att bl. a. föra diskussioner med representanter för regeringen.
Det program för utveckling av den offentliga sektorn som jag tidigare har
nämnt skall innehålla förslag till åtgärder om hur statsförvaltningen kan
effcktiveras genom en bättre chefsförsörjning och fortsatt chefsutveckling.
En arbetsgrupp inom civildepartementet har arbetat med fr[1gor som rör
organisationen inom länsstyrelsernas planeringsavdelningar. Arbetsgruppen har i sitt arbete utgått från uppfattningen att myndigheterna själva skall
få bestämma sin organisation på alla nivåer upp till den närmast under
vcrksledningen. Enligt arbetsgruppen bör således länsstyrelserna i princip
få organisera indelningen av planeringsavdelningen på valfritt sätt. Arbetsgruppens förslag skall remissbehandlas och därefter behandlas i det tidigare omtalade programmet för den offentliga sektorn.

5.4 Insyn i statliga aktiebolag och stiftelser
Riksdagen har förordat att formerna för riksdagens revisorers insyn i de
statliga aktiebolagen och stiftelserna utreds <FiU 1983/84: 10. rskr 3). Översynen bör enligt riksdagen även innefatta riksrevisionsverkcts befogenheter.
En utredning (C 1984: 02) har tillsatts för att utföra det utredningsarbete
som riksdagen har föreslagit <Dir 1984: 21).

5.5 Minskad sektorisering och andra strukturfrågor
Norrbottenspr<~iektet

- för en samordnad lämji'irmltning, m. m.

I slutet av år 1983 gav regeringen statskontoret i uppdrag att med
utgångspunkt i en studie i Norrbottens län utforma ett förslag till samordnad länsförvaltning och en från länsstyrelsen fristående skatteförvaltning.
llppdraget till statskontoret gällde tre områden. Ett avsåg organisationen för uppgifter som rör länets utveckling och framtid, ett annat frågor om
administrativ samverkan mellan statliga organ i Luleå. Det tredje området
avsåg vissa spörsmål inom skatteadministrationen. Statskontorets förslag
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kommer att redovisas inom kort. Min avsikt är att förslagen skall behandlas i det aviserade programmet om den offentliga sektorn.

S tat.1fiin ·alt ninKens loka{(iirsör:inini;
En utredning (C 1984: 03) har tillsatts för att göra en översyn av statsförvaltningens lokalförsörjning <Dir 1984: 32). Utredaren skall lägga fram
förslag om principer och former för den statliga byggnads- m:h anläggningsverksamheten samt fastighetsförvaltningen.
Utredningsarbctet skall ses mot bakgrund av att nybyggnadsverksamhetcn nu minskar samtidigt som effekterna av de omfattande byggnadsinvesteringarna under 1960- och 70-talen har medfört ökade driftskostnader och
ökat behov av fastighetsunderhåll. Detta resulterar i krav på effektivare
fastighetsförvaltning och underhåll.

5.6 Personalpolitik
Den statliga personalpolitiken spelar en nyckelroll i arbetet med att
omvandla och utveckla den statliga delen av den offentliga sektorn. Personalpolitiken skall bidra till en effektiv statsförvaltning, medverka till samhällsekonomisk balans och främja ett demokratiskt arbetsliv. Regeringen
strävar mot en långsiktig och effektiv planering av den framtida personalförsörjningen inom den statliga sektorn. Utvecklingsarbete för att nå dessa
mål pågår inom en rad områden.
På grundval av förslag från meritutredningen tog jag i propositionen
(prop. 1983/84: 107) om forskning upp frågan om meritvärdet av forskarutbildning. Utredningens övriga förslag övervägs f. n. i regeringskansliet som
en del i programmet för den offentliga sektorns utveckling.
I min anmälan av vissa frågor under trettonde huvudtiteln i förra årets
budgetproposition (prop. 1983/84: 100 bil. 15. s. 17) anförde jag bl. a. att
försök med nya system för löner och andra anställningsvillkor bör genomföras vid vissa myndigheter. Lönesystem som innehåller stimulanser till
ökad produktivitet bör kunna leda till varaktiga förbättringar i effektiviteten inom ramen för en god arbetsmiljö för de anställda.
Parterna på den statliga arbetsmarknaden har i avtalet om löner 1984-85
för statstjänstemän m. 11. (ALS 1984/85) kommit överens om försöksverksamhet med särskilda åtgärder för att öka produktivitet. kvalitet och service. Bl. a. skall metoder utvecklas för mätning av produktiviteten och de
anställdas insatser för att uppnå avsedd kvalitet och service. I anslutning
härtill skall nya former för de anställdas medinflytande prövas. Det förutsätts i avtalet att lokala avtal träffas vid ett antal myndigheter om att starta
sådan försöksverksamhet.
Som ett första steg har SA V. enligt vad jag har inhämtat, fört diskussioner med ett antal myndigheter. bl. a. statens järnvägar, postverket, arbetsmarknadsverket, affärsverket FFV. DAFA och centrala studiestödsnämn-
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den. Diirefter har motsvarande diskussioner förts med de statsanställdas
huvudorganisationer. I några fall har partsgemensamma. konkreta projekt
satts igång redan under år 1984.
Parterna har i ALS 1984-85 vidare kommit överens om att fortsätta
arbetet med frågan om ett fördjupat inflytande för de anställda vid utveckling, upphandling och införande av ny teknik. Parterna har tillsatt en
gemensam arbetsgrupp för detta ändamål. Enligt SA V:s bedömning bör
arbetsgruppen kunna slutföra sitt arbete under innevarande budgetår.
Trygghetsfrågor i statlig anställning m. m. behandlades i prop.
1983/84:42 (AU 10. rskr 103). Riksdagen beslöt bl.a. att godkänna de
grunder för finansiering av trygghetsavtal som föreslogs. Detta innebär
bl. a. att kommunerna får ersättning för de merkostnader som föranleds av
åtaganden för skolledare och lärare. Statsbidrag härför lämnas ur driftsansl<igen till respektive skolform. Parterna på det statliga området har nu
träffat trygghetsavtal för lärare vid statsunderstödda folkhögskolor och för
liirare vid privatskolor och riksinternatskolor. Enligt min mening bör kostnaderna för avtalen på dessa områden i princip finansieras på samma sätt
som trygghetsavtalet inom det allmänna skolväsendet, utom vad avser
kostnaderna för s.k. reservlärartermin och omskolning.

Åtgärder for att stimulera rörligheten i statsförvaltningen
Olika åtgärder vidtas för att stimulera personalrörligheten. Syftet med
detta är i första hand att utveckla kompetensen hos den befintliga personalen och effektivera verksamheten. men också att underlätta för myndigheter som skall minska eller på annat sätt förändra sin organisation. Olika
instrument för ökad personalrörlighet utvecklas f. n.
Regeringen har sålunda den 11 juli 1984 uppdragit åt statens arbetsmarkmtdsnämnd (SAMN) bl. a. att utveckla modeller och ange handlingsalternativ för hur statliga myndigheter skall kunna stimulera och underlätta den
interna och externa rörligheten, bl. a. för att förebygga övertalighet.
SAMN skall vidare lämna förslag till en modell för systematiska, långsiktiga förutsägelser av förändringar i statsförvaltningens arbetskraftsbehov
till följd av rationaliseringar, resursomfördelningar. teknikomvandlingar
och arbetsmarknadspolitiska mål. Modellen skall kunna ge underlag för
beslut om olika omställningsåtgärder, bl. a. planer för personalrörlighet
och omställningsutbildning.
Förslagen som redovisats för regeringen bereds f. n. inom regeringskansliet.
Jag vill i sammanhanget också peka på att parterna på den statliga
arbetsmarknaden i ALS 1984-85 även kommit överens om att under
avtalsperioden gemensamt kartlägga myndigheternas personalförsörjningssituation. En enkät- och intervjuundersökning inom ett urval myndigheter har planerats av parterna och beräknas enligt SA V:s bedömning
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kunna genomföras under våren 1985. Bl. a. avses frågan om eventuella
problem för rekryteringen inom särskilda yrkeskategorier all belysas.
För att stimulera till ökad rörlighet inom och mellan myndigheter har
regeringen vidare den 11 juli 1984 uppdragit åt SIPU bl. a. att utveckla
alternativa modeller för individuell systematisk personalplanering baserad
på återkommande personalutbildning i kombination med planerad rörlighet. Modellerna skall vara så utformade att de kan användas i praktiska
försök. SIPU skall också lämna förslag till verksamhetsområden där försöken kan genomföras.
Även dessa förslag har redovisats för regeringen och bereds f. n. inom
regeringskansliet.
Personalutbildning och annan personalutveckling är av strategisk betydelse i strävandena att förnya och effektivisera statsförvaltningen. Med
den personalintensiva verksamhet som statsförvaltningen representerar
utgör personalutveckling och förändring av kunskaper och attityder en
fundamental del i själva utvecklingsarbetet. Förslag föreläggs riksdagen
om fortsatta satsningar under budgetåret 1985/86 på central personalutbildning inom områden som är särskilt angelägna från bl. a. effektivitets- och
servicesynpunkt.
För regeringskansliet har behovet av ökad rörlighet uppmärksammats.
1965 års departementsreform förutsatte en genomströmning av handläggande tjänstemän i regeringskansliet. En sådan genomströmning har emellertid, vilket riksdagen även påtalat, av olika skäl inte skett i önskvärd
utsträckning. I syfte att öka rörligheten har styrelsen för regeringskansliets
förvaltningskontor under hösten 1984 presenterat förslag till åtgärder. I
korthet går de ut på förstärkta utbildningsinsatser, förbättrade möjligheter
till tillfällig tjänstgöring vid myndigheter samt träffande av kollektivavtal
om tidsbegränsade anställningar för vissa handläggare och chefstjänstemän. Förslagen behandlas nu inom regeringskansliet.
Ytterligare en åtgärd, som visserligen har andra utgångspunkter men
som även torde verka gynnsamt på rörlighetsfrågan, är att underlätta för
departementstjänstemän att få tidsbegränsade anställningar inom näringslivet. I näringspolitiska rådet (I I 969:A) som är knutet till industridepartementet har sålunda överenskommits att vissa större industriföretag under
en tid av ett till tre år skall anställa departementstjänstemän, som därvid
beviljas tjänstledighet. Under hösten 1984 har några tjänstemän inom
regeringskansliet knutits till näringslivet enligt nämnda överenskommelse.

Jämställdhet
I prop. 1975176: 173 om kvinnor i statlig tjänst (lnU 173, rskr 342)
presenterades inriktningen av ett planmässigt och målinriktat utvecklingsarbete med jämställdhetsfrågor för de närmaste åren. Arbetet har därefter
vid olika tillfällen. senast i prop. 1981/82: 100, bil. 3, (s. 9-11). redovisats
för riksdagen.
2 Riksdagen 1984185. I sam/. Nr /00. Bilaga 15
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De flesta formella hindren är nu rivna, men mycket återstår fortfarande
att göra inom jämställdhetsområdet. Enligt min mening bör en ny kraftsamling göras. Det jämställdhetsavtal som parterna på den statliga arbetsmarknaden träffade den 25juni 1984 kan hidra till detta. Med utgångspunkt
i erfarenheterna från bl. a. projekt och försök, t. ex. de s. k. BRYT-försöken, som SAMN bedriver och som avslutas under våren 1985. bör regeringen ange mål och inriktning för de fortsatta insatserna. Jag avser att
senare återkomma till regeringen med förslag även i dessa frågor.
Fiirhiittring

lll"

arhctsmiUiin

Parterna på den statliga arbetsmarknaden har på olika sätt ökat insatserna för att förbättra arbetsmiljön vid de statliga arbetsplatserna. En strävan
är att bättre samordna arbetsmiljöinsatserna med den egentliga verksamheten. Statens arbetsmiljönämnd (SAN) har tagit initiativ till förbättringar
av särskilt utsatta arbetsmiljöer t. ex. vid transporter. SAN har även ökat
insatserna för att hindra utslagning p.g.a. alkoholmissbruk. Stiftelsen
Statshälsan genomför f. n. ett brett upplagt serviceprojekt som bl. a. syftar
till att företagshälsovårdens resurser ytterligare skall tillvaratas för att
förbättra arbetsmiljön.
Persona{förcträdare inom den kommunala sektorn
Jag vill i detta sammanhang även nämna att en fråga om personalinflytandet inom kommunal och landstingskommunal verksamhet övervägs
inom civildepartementet. Det gäller frågan om närvarorätt för personalföreträdare vid kommunala och landstingskommunala nämnders sammanträden. Den bereds f. n. på grundval av betänkandet (SOU 1982: 56) Kommunal förvaltning och medbestämmanderätt, vilket har remissbehandlats. Jag
avser att föreslå regeringen att lägga fram ett förslag om en permanent
lagstiftning i ämnet.

5.7 Statsförvaltningens användning av ADB
lnformationsbehandlingen har de senaste två decennierna genomgått en
snabb förändring som inte visar några tecken till avtagande.
Den informationsteknologiska utvecklingen kommer att på ett genomgripande sätt påverka vår tillvaro både i och utanför vårt arbete. Mikroelektroniken öppnar helt nya möjligheter att bedriva olika typer av verksamhet
genom att den medger en effektivare och mer ändamålsenlig informationshantering. Detta faktum kommer att bli av stor betydelse för den statliga
förvaltningen där just behandling av information i alla former utgör kärnan
i verksamheten.
Dagens i stora delar pappershanterandt: förvaltning kommer sannolikt
på sikt att ersättas av ett nätverk av terminaler och mindre datorer som
medger snabb och systematisk tillgång till information. Detta kommer att
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pilverka en stor del av arbetsplatserna inom förvaltningen. En förutseende
planering är nödvändig så att en användaranpassad teknik kan utvecklas.
Ytterligare s. k. informationsdatabast:r kommt:r sannolikt att behöva byggas upp, programvaror måste utvecklas och den tekniska utvt:cklingen
styras i sådana spår att kostnaderna kan hållas nere. Vidare mf1stc samarbetet kring datafrågorna underlättas inom den statliga förvaltningen. Därtill krävs goda lösningar på de sekretess- och integritetsproblem som
skapas vid ett vidgat användande av för statsförvaltningen gt:mensamma
databaser. Vidare krävs uppmärksamhet på de personalpolitiska frågor
som aktualiseras genom datoriseringen.
Den beskrivna tekniska utvecklingen kommer i förening mt:d en utveckling av organisations- och arbetsformer att ge förutsättningar för en bättre
service till medborgarna. Detta kan åstadkommas genom att myndigheterna blir effrktivare och genom att informationen hos myndigheterna kan
utnyttjas även av allmänhet, företag och organisationer.
Det pågår ett utvecklingsarbete för att statsförvaltningen på bästa sätt
skall kunna tillgodogöra sig den informationsteknologiska utvecklingen.
Jag avser att senare under år 1985 föreslå regeringen att återkomma till
riksdagen ifråga om statsförvaltningens fortsatta användning av ADB.
Bland pågående aktiviteter märks särskilt statskontorets utredning tillsammans med ett antal referensmyndigheter om en ny ordning för statsmakternas beslut om investeringar inom ADB-området. En viktig delfråga
är att skapa sådana finansierings- och beslutsformer att ADB-investeringar
av rationaliseringskaraktär stimuleras och en delegering av beslutsfattandet möjliggörs utan att önskvärda samordningsmöjligheter går förlorade.
I en särskild utredning (C 1984: 04) behandlas associationsformen för en
av statens större databehandlande myndigheter, nämligen datamaskincentralen för administrativ databehandling <DAFA). I samband med behandlingen av utredningens förslag under våren 1985 planeras en genomgång av
organisationen av den statliga databehandlingen och de statliga organ som i
dag ägnar sig åt databehandling utanför enbart den egna verksamheten. I
detta sammanhang bör också förhållanden vid kriser och krig beaktas.
Syftet med denna genomgång skall vara att belysa vilka överlappningar
som finns och hur en effektiv rollfördelning kan etableras.
När det gäller de mer tekniska frågorna pågår utredningar om vidareutveckling av vissa större centrala system inom främst det ekonomiadministrativa och personaladministrativa området. Det pågår även upphandling
av en typdator, s. k. basdator, för mindre administrativa tillämpningar
inom statsförvaltningen samt överväganden om ett s. k. programvaruhus
för statliga ADB-tillämpningar.
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5.8 Swnska kyrkan

Flera viktiga reformer beträffande svenska kyrkan genomfördes den
januari 1983. Bl. a. infördes en ny organisation p{t riksplanet.
Det nya kyrkomötet och dess beredande och verkställande organ. svenska kyrkans centralstyrelse, har nu funnit sina arbetsformer. Vissa oklarheter om innebörden av kyrkomötesreformen kvarstår dock och har krävt
klargöranden och kompletteringar på några punkter. St1dana har lagts fram
i en promemoria (Ds C 1984: 4) som har utarbetats av en arbetsgrupp inom
regeringskans~iet. På grundval av denna har regeringen förelagt riksdagen
lagförslag om ändringar i övergångsbestämmelserna till regeringsformen
(prop. 1984/85: 361. Sedan yttrande har inhämtats friin kyrkomötet i mars
år 1985 avser jag att föreslå regeringen att riksdagen skall föreläggas en
proposition O'.Tl ändringar också i lagen ( 1983: 942) om svenska kyrkan och
lagen (1982: 943) om kyrkomötet.
En översyn av reglerna om val till kyrkomötet har gjorts av en arbetsgrupp inom civildepartementet. som har redovisat sina förslag i en promemoria (Os C 1984: 9) i juni 1984. Arbetsgruppens förslag om ändrade regler
för kyrkomötes valen övervägs f. n. inom regeringskansliet.
Vid 1984 års kyrkomöte fattades beslut om en ny organisation för svenska kyrkans frivilliga verksamhet på riksplanet. Denna kommer fr. o. m.
den I januari 1985 att i huvudsak vara samlad inom ett nybildat organ.
Svenska kyrkans stiftelse för rikskyrklig verksamhet. Stiftelsens beslutande organ. ombudsmötet, och dess styrelse består av de till kyrkomötet
resp. svenska kyrkans centralstyrelse valda l<':damöterna. Detta svarar mot
vad konstitutionsutskottet i sitt betänkand•.! (KU 1982/83: 2) uttalade om
vikten av att ledamöterna i kyrkans högsta beslutande församling får
möjlighet att verka som ett samlande och opinionsbildande organ inom
kyrkans hela arbetsområde.
I en inom civildepartementet upprättad promemoria har föreslagits att
Svenska kyrkans stiftelse för rikskyrklig verksamhet resp. svenska kyrkans centralstyrelse i stället för kyrkofondens styrelse skall fördela bidrag
ur kyrkofonden till sådan rikskyrklig verksamhet som inte är reglerad i lag
eller förordning. Promemorian har remissbehandlats. Jag avser att inom
kort föreslå regeringen att förelägga riksdagen en proposition om dessa
frågor.
En viktig del av reformarbetet på det kyrkliga området är att åstadkomma förenklingar i det kyrkliga regelsystemet. Som jag redan nämnt (avsnitt
4.6) har resultat uppnåtts inom detta område. Kyrkoförfattningsutredningen fortsätter nu sitt arbete med sikte på att förenkla och modernisera de
kyrkliga författningarna och sammanställa dem till en enhetlig kyrkolagstiftning.
Vid sidan av detta övergripande arbete med att förenkla reglerna på det
kyrkliga området har en utredare (C 1984: 01) tillkallats för att göra en
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översyn av bestämmelserna om statlig tillsyn över kyrkobyggnader och
begravningsplatser m. m. Inom civildepartementet hedrivs dessutom arbete med översyn av lagstiftningen rörande begravningsverksamheten m. m.
och av bestämmelserna om förvaltningen av kyrklig jord.
1982 års kyrkokommitte (Kn 1982:051 och kyrkomusikerutredningen
(Kn 1980: 04) har i ett diskussionbctänkande (SOU 1983: 55) Församlingen
i framtiden presenterat modeller för kyrkans lokala organisation. Efter ett
omfattande remissförfarande har rcmissmaterialet sammanställts i betänkandet Församlingarna om framtiden (SOU 1984: 75). Båda utredningarna
fullföljer nu sitt arbete och beräknas avlämna slutbetänkanden under år
1985.
På begäran av riksdagen skall kyrkokommitten enligt sina direktiv också
utreda frågan om kyrkoherdens ställning i kyrkorådet. Enligt vad riksdagen gav regeringen till känna (mot. 1982/83: 37, KU 8, rskr 30) borde
utredningsarbetet i denna fråga bedrivas så snabbt att förslag till riksdagen
kunde läggas fram under innevarande valperiod. Kommitten har emellertid
i skrivelse den 9 november 1983 uttalat, att frågan om kyrkoherdens
ställning i kyrkorådet måste övervägas från helt nya utgångspunkter om
några av dess i diskussionsbetänkandet framförda förslag helt eller delvis
skall ligga till grund för en framtida reform av svenska kyrkans organisation på lokalplanet. Kommitten har därför uttryckt önskemål om att få
återkomma till frågan i samband med att den presenterar ett slutligt förslag
rörande strukturfrågorna m. m. Ett förslag i ämnet torde sålunda inte
kunna läggas fram för riksdagen förrän tidigast under 1986/87 års riksmöte.

6 Forskning om den offentliga sektorn
I enlighet med vad som redovisats i regeringens proposition om forskning (prop. 1983/84: !07 bil. 10) har en delegation inrättats för forskning om
den offentliga sektorn. Delegationen skall till att börja med arbeta under en
försöksperiod av tre år. Verksamheten har inriktats på frågor som rör
folkstyrelsen samt statens. kommunernas och landstingskommunernas roll
i samhällsutvecklingen. Framför allt kommer delegationen att vara ett
organ för ömsesidigt informationsutbyte mellan i första hand politiker och
forskare. I sitt praktiska arbete skall den på olika sätt dokumentera och
informera om aktuell forskning, skapa kontakter mellan forskare och avnämare samt stimulera till nya forskningsinsatser om aktuella problem.

7 Hemställan
Jag hemställer att regeringen bereder riksdagen tillfälle
att ta del av vad jag nu har anfört.
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A. CIVILDEPARTEMENTET M. M.
A 1. Civildepartementet
1983/84 utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

25062006
26125 ()()()
27 031 000
1984/85

Beräknad ändring
19lW86

131,5

Personal
Anslag

Förvaltningskostnader
(därav lönekostnader)
Statsrådsbilar
Revisionskontoret - särkostnader

24 288000
(21952000)
532 000
I 305000

+660000
(+553000)
+ 21000
+225000

26125000

+906000

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget för nästa
budgetår till 27 031 000 kr. Genom omprioritering inom huvudtiteln har
medel frigjorts bl. a. för en tjänst som tidigare finansierats över anslagsposten Förvaltningskostnader. I övrigt har anslaget beräknats med utgångspunkt i en tvåprocentig minskning av resurserna i enlighet med den princip
som tillämpas generellt i årets budgetförslag.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Cil'ildepartementet för budgetåret 1985/86 anvisa ett förslagsanslag av 27 031 000 kr.

A 2. Kommittcer m. m.
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 förslag

9998480
11601 000
9300000

Reservation

6501616

Med hänsyn till den beräknade omfattningen av utredningsverksamheten bör anslaget uppgå till 9300000 kr. under nästa budgetår.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Kommitteer m. m. för budgetåret 1985/86 anvisa ett reservationsanslag av 9 300 000 kr.
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A 3. Extra utgifter
70644

Reservation

286393
292000
385000

1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

Anslaget bör under nästa budgetår föras upp med 385 000 kr.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Extra utRifter för budgetfiret 1985/86 anvisa ett rescrvationsanslag av 385 000 kr.

A 4. Regeringskansliets förvaltningskontor

1983/84 utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

164623000 1
179639000
185953000

Regeringskansliets förvaltningskontor ( FKJ. som inrättades den I oktober 1983. är ett gemensamt förvaltnings- och arbetsgivarorgan för frågor
som enbart rör statsrådsberedningen, departementen. utrikesrepresentationen och kommittcerna.
Förvaltningskontoret leds av en styrelse. Chef för förvaltningskontoret
är en förvaltningsdirektör. Inom kontoret finns sex enheter och ett förhandlingssekretariat.
(I

000-tal kr.)
1984/85

Beräknad ändring 1985/86
Förvaltningskontoret

Föredraganden

Anslag
Förvaltnings kostnader
<därav lönekostnader)
Sjukvårdskostnader
Lokalkostnader
Personalpolitiskt utvecklingsarbete m. m.

48080
(31318)
675
130559
3:!5

+ 3 750
(+ 950)

+ 12 853
(+ 878)

+ 5141
+25

- 6559
+:!O

+

+

179639

8916

6314

Förvaltningskontoret
I. Pris- och löneomräkning m. m. 17 962 000 kr.
1

Avser departementens organisationsavdelning under perioden juli-september
1983.

Prop. 1984/85: 100

Bilaga 15

Civildepartementet

24

Föredragandens överväganden

För nästa budgetår bör medel för FK:s verksamhet tieräknas enligt ett
ettårigt huvudförslag med en reduktion om 2 0,,(, med undantag för kostnaderna under lokalkostnadsposten,
Kostnaderna för bevakningsorganisationen redovisas f, n. under anslagsposten Lokalkostnader. Med hänsyn till att förändringarna av bevakningsorganisationen nu är genomförda anser jag att dessa kostnader
fr. o. m. budgetåret 1985/86 bör redovisas under anslagsposten Förvaltningskostnader.
Med hänvisning till vad jag nu har anfört och till sammanställningen
hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen
att till Regeringskansliets Jörvaltningskontor för budgetåret 1985/86
anvisa ett förslagsanslag av 185 953 000 kr.
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B. STATLIG RATIONALISERING OCH REVISION, STATISTIK, M.M.
B I.

Stal~kontoret

1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

63 690000
68 063 000
67 339000

Statskontoret är central förvaltningsmyndighet för rationalisering. administrativ utveckling och ADB i den civila delen av statsförvaltningen samt
svarar för anskaffning av ADB-utrustning.
Statskontoret tillämpar programbudgetering och tilldelas anslag i programtermer. Följande programindelning gäller.
1. Rationaliseringsutredningar
2. Effektivitetsstödjande verksamhet
3. Anskaffning och förvaltning av ADB-utrustning
(I

000-tal kr.)

Program

Rationaliseringsutredningar
Effektivitetsstödjande verksamhet
Anskaffning och
förvaltning av
ADB-utrustning
Administration av
externa verksamheter m. m.
Summa kostnader
Avgår:
Ersättning för
anskaffning och
förvaltning av
ADB-utrustning
Ersättning från
SIPU
Inkomster från vissa
avgiftsfinansierade
verksamheter
Nettoutgift

1983/84
Utgift

1984/85
Budget

1985/86
Beräknar
Statskontoret

Föredraganden

38249

38 750

40000

40000

25 287

29338

29000

28 389

9623

9950

Il 000

Il 000

242

125

73401

78163

80000

79389

96B

9950

11000

11000

62

150

50

50

63716

68063

68950

67339

I 000
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Statskontoret föresl[ir i sin anslagsframstiillning bl. a. följande.
I. Huvudförslag budgetåret 1985/86 68 950000 kr. Huvudförslaget fördelas över en treårsperiod med fördelningen 3. I och I% för första. andra
resp. tredje budgetåret.
2. Pris- och löneomräkning m. m. 4 150000 kr.
3. Verksamheten under programmet RationaliscrinRsutrcdningar förutses av statskontoret liksom hittills utgå från utredningsuppdrag som
lämnas av främst regeringen och kommittcer.
4. Inom programmet Effektivitetsstödjande i·erksamhet kommer statskontoret att ge stor vikt åt frågor om besparings verksamhet vid myndigheterna och dessutom satsa på frågor om organisation. ledningsutveckling
och rationell kontorsdrift samt på ett fortsatt stöd till myndigheternas
ADB-verksamhet.
5. Anslagsposten Administration av externa verksamheter föreslås
fr. o. m. 1985/86 ingå i an slagsposten Rationaliseringsutredningar.
6. Statskontoret beräknar att antalet årsarbetskrafter under 1985/86
kommer att vara ca 285. fem färre än 1984/85.
Furedragandens 1h•erviiganden

Jag godtar statskontorets förslag om ett huvudförslag som fördelas över
en treårsperiod med en utgiftsminskning om 5 % fördelad enligt statskontorets förslag.
Regeringen har uttalat (prop. 1982/83: 150. bil. I) att myndigheterna bör
pröva att avgiftsbelägga tjänster. som nu inte är avgiftsbelagda. Syftet är
dels att påverka eftertrågan på sådana tjänster och dels att minska anslagsbelastningen. Statskontorct har fått i uppdrag att studera möjligheterna till
avgiftsbeläggning av vissa verksamheter och redovisa förslag härom. Med
anledning härav skriver statskontoret i anslagsframställningen att verket
överväger att avgiftsbelägga rapporter och en del tjänster. Statskontoret
bedömer att inkomsterna till en början inte kommer att bli särskilt omfattande.
Mot bakgrund av vad jag nu har anfört bör enligt min mening avgiftsbeläggning av vissa tjänster m. m. vid statskontoret införas. Jag bedömer att
inkomsterna under budgetåret 1985/86 bör kunna uppgå till ca I milj. kr.
Under de närmaste budgetåren bör övervägas att successivt öka andelen
avgiftsbelagd verksamhet. En särskild inkomstpost för sådana inkomster
bör föras upp i statskontorets budget. Anslaget bör samtidigt reduceras
med motsvarande belopp. Den tidigare redovisade utgiftsminskningen berörs inte härav. Enligt min mening bör statskontoret i verksamheten få
utnyttja en viss del av sådana inkomster i den mån inkomsterna överstiger
det budgeterade beloppet. Det ankommer på regeringen att besluta om
detta.
l övrigt kan jag godta statskontorets förslag i fråga om inriktningen av
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verksamheten under budgetåret 1985/86. Min heräkning av medelsbehovet
för statskontoret framg[tr av program~ammansUillningen.
Jag hemstiiller att regeringen föreslår riksdagen
att till Stal.l"konrorer för budgetåret 1985/86 anvisa ett förslagsanslag
av 67 339 000 kr.

B 2. Anskaffning a\· ADB-utrustning

1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

1.56011167
'2.3 I 000 000
'2.7.5000000

Behållning

30904 761

Över detta reservationsanslag finansieras och redovisas generellt användbar ADB-utrustning som anskaffas inom den civila statsförvaltningen
för andra myndigheter och institutioner än de affärsdrivande verken. Anslaget omfattar också ADB-utrustning vid flygtekniska försöksanstalten.
Anskaffningar som har ett köpvärde överstigande '2. milj. kr. prövas av
regeringen. Övriga anskaffningar beslutas av statskontoret. För ersättningsanskaffningar gäller samma regler och förfaranden som för nyanskaffningar.
Från anslaget betalas ADB-utrustning och andra utgifter av investeringskaraktär i samband med anskaffning, installation och ig;lngkörning av köpt
eller hyrd ADB-utrustning. För utrustning som redovisas över anslaget
betalar driftsansvariga myndigheter årliga avgifter till statskontoret. Förutom avskrivningar m.m. täcker avgifterna även statskontorets kostnader
för upphandling och förvaltning av utrustningen.

Srarskontorets

anslag.~framstiillning _for

budgetåret 1985/M

I anvisningarna för myndigheternas anslagsframställningar åläggs de
myndigheter som omfattas av den samordnade anskaffningen att anmäla
sitt behov av ADB-utrustning till statskontoret, som lämnar en samlad
anslagsframställning till regeringen för den ADB-utrustning som bör anskaffas på detta sätt.
I det följande redovisas en sammanställning över myndigheternas resp.
statskontorets hedömningar av investeringsbehoven för budgetåren
1984/8.5 och 1985/86.
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I 000-tal kr.)

Huvudtitel

Hudgetiiret 1984i85
Myndighcterna

Il
Ill
IV
V
Yl
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Xlll

Justitie
Utrikes
Försvar
Social
Kommunikation
Finans
Utbildning
Jordbruk
Arbetsmarknad
Bostad
Industri
Civil

Summa !hyra+köpJ

16400
7296
4920
35 148
21588
52441
60172
17632
31 735
21 113
7210
73 941
349596

Stat~-

kontoret

Budgeti1ret 1985/86
Därav
bundet
för köp

12 537
4 136
3 810
-~I 765
16003
39473
49702
9018
31485
14913
2965
61757

28625
13 988
29784
13 995
7 390
25 285
971
320
33 772

277564

167906

6 350
3 816

3 610

Myndigheterna

Statskonturct

Därav
hundet
för köp

66 130

22 lo7
2 030
850
2274'
71211
50 133

89546
\1800
47940
28876
21 345
63 870

onso
12414
17 520
34 731
20590
64610

1554

497054

386 351

48050

58992
75
I 060
33 469
75951

- därav hyra

-14613

-14600

Summa köp

262 951

371 751

Myndigheterna har till statskontoret anmält ett behov av ADB-utrustning för ett sammanlagt värde av ca 846,7 milj. kr. för budgetåren 1984/85
och 1985/86. Statskontoret har beräknat att anskaffningsbehovet för de två
budgetåren blir ca 663,9 milj. kr .. dvs. ca 22 % lägre än det behov som
myndigheterna har anmält. Minskningen beror bl.a. på att statskontoret
bedömt att investeringskostnaderna i en del fall blir lägre än de som
myndigheterna har beräknat eller att anskaffningarna av olika anledningar
kommer att inträffa senare än vad myndigheterna har anmält.
Av det beräknade anskaffningsbehovet på ca 663,9 milj. kr. avser 214.4
milj. kr. (ca 32 %) ersättningar av tekniskt försliten utrustning, 237,2 milj.
kr. (ca 36%) kompletteringar på grund av volymtillväxt i befintliga ADBsystem eller utbyggnader enligt statsmakternas beslut samt 212,3 milj. kr.
(ca 32 %) övriga anskaffningsbehov. syftande till rationaliseringar och
kostnadsminskningar i myndigheternas verksamhet.
Bland större enskilda anskaffningar som är medräknade i underlaget
märks ersättnings-. kompletterings- och nyanskaffningar för polisväsendet, domstolsväsendet, den allmänna försäkringen, vägväsendet, centrala
bilregistret, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI),
skatteadministrationen och exekutionsväsendet, universitet och högskolor, skogsstyrelsen, arbetsmarknadsverket, arbetarskyddsverket, bostadsverket, lantmäteriverket. det centrala fastighetsregistret, patent- och registreringsverket, datamaskincentralen för administrativ databehandling
(DAFA) och statistiska centralbyrån <SCB!.

80
6647
36436
3 333
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Av det anskaffningsbchov som statskontorct beräknat avser 634. 7 milj.
kr. köp av utrustning och 29,2 milj. kr. värdet av den utrustning som
planeras att hyras. Av medelsbchoven för köp är ca 216 milj. kr. redan
bundna för anskaffningar som beslutats av regeringen eller statskontoret
eller som underställts regeringens prövning.
Erfarenhetsmässigt inträffar förskjutningar av leveranser och betalningar. vilket leder till att medelsförbrukningen på investeringsanslaget blir
lägre än planerat. För budgetåren 1984/85 och 1985/86 har statskontoret
uppskattat dessa förskjutningar till 13 milj. kr. resp. 72.8 milj. kr. Medclsbehovcn reduceras därigenom till 249.9 milj. kr. under 1984/85 och till 312
milj. kr. under 1985/86.
Då behållningen på anslaget vid ingången av budgetåret 1984/85 är 30.9
milj. kr. och anslaget för innevarande hudgct[tr 231 milj. kr. behöver enligt
statskontoret 300 milj. kr. anvisas till budgetåret 1985/86.
Anskaffning av ADB-utrustning medför många gånger långa leveranstider. Under budgetåret 1985/86 förutses beställningar ske även av en stor
del av den utrustning som installeras under 1986/87. Av de bemyndiganden
för beställningar som riksdagen tidigare lämnat återstår ca 238 milj. kr. vid
ingången av budgetåret 1984/85. Köpvärdct för den ytterligare utrustning
som beräknas bli beställd för installation under 1984/85. 1985/86 och
1986/87 uppgår till sammanlagt ca 538 milj. kr. Ett kompletterande bemyndigande behövs därför på 300 milj. kr.

FöredraRandens överväganden
Myndigheternas anmälningar till statskontoret visar växande anspråk på
medel för investeringar i ADB-utrustning. Det statsfinansiella läget medger
dock inte att dessa tillgodoses fullt ut. Medel hör i första hand avsättas för
nödvändiga ersättnings- och kompletteringsanskaffningar, investeringar
som är direkta följder av beslut av regeringen eller riksdagen eller som kan
finansieras genom omprioriteringar i verksamheten samt sådana investeringar som är mest lönsamma och innebär de största rationaliseringseffekterna.
Jag avser att återkomma till regeringen med ett förslag till sådana riktlinjer som kan utgöra utgångspunkt för statskontorets prioritering av anskaffning av ADB-utrustning. Jag vill framhålla att detta är en tillfällig
lösning i avvaktan på att regeringen senare tar ställning till resultatet av
pågående översyn av handläggnings- och beslutsordningen för statliga
ADB-investeringar.
Mot denna bakgrund beräknar jag anslagsbehovet för nästa budgetår till
275 milj. kr. Riksdagens bemyndigande hör därutöver inhämtas att beställa
ADB-utrustning till ett värde av 300 milj. kr. utöver tidigare lämnade
bemyndiganden.
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Jag hcmshilkr att regeringen föresliir riksdagen
I. att till A11skajfi1i11R a1· AIJ/J-11trust11inR för budgctäret 1985/86
anvisa ett reservationsanslag av 275 000000 kr.
"' att medge att datorutrustning hestills - utöver tidigare medgivet
helopp - till en kostnad av högst 300000000 kr.

B 3. Riksrevisionsvcrket
1983/84 utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

61036470
64361000
65142000

Riksrevisionsverket är central förvaltningsmyndighet för revision och
redovisning och därmed sammanhängande frågor inom statsverksamhetcn.
RRV tillämpar programbudgetering och tilldelas anslag i programtermer.
Följande programindelning gäller för verket.
1. Revision
2. Prognoser. hudget. redovisning
(I 000-tal kr.)
Program

1983/84
Utgift

1984/8.'i
Budget

1985/86
Beräknar
RRV

Föredragandcn

45827

45166

Revision
Prognoser. budget.
redovisning

40395

44084

:?5930

:?7167

28954

28 388

Summa kostnader

66325

71251

74781

73554

Avgår:
Inkomster under
program I
Inkomster under
program 2

5247

6840

786:?

7862

~ettoutgift

26

50

550

550

61052

64361

66369

65142

Riksre1·isio11s1·erket
RRV föreslår i sin anslagsframställning bl. a. följande.
I. Huvudförslag budgetåret 1985/86 66369000 kr. Huvudförslaget fördelas över en treårsperiod, med fördelningen I, 2 och 2 % för första. andra
resp. tredje budgetåret.
2. Pris- och löneomräkning m. m. 3200000 kr.
3. Vad gäller revisionsprogrammet kommer RRV under 1985/86 att
lägga fortsatt tyngdpunkt på projekt som utgår från den offentliga verksam-
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hetens samlade påverkan på olika delar av samhället och en hcdömning av
de statliga verksamheternas effektivitet i detta perspektiv. Förvaltningsrevisioner inom programmet kommer med utgfrngspunkt häri att under de
närmaste åren avse bl. a. stödformer. administrativa system och samordning inom bl. a. det sociala området inkl. socialförsäkringsomrädet. arbetsmarknadsområdet samt hälso- och sjukvårdsområdet.
4. I fråga om programmet Prognoser. h11dget. redovisning innebär den
allmänna inriktningen en prioritering av arbetet med att förbättra statsmakternas underlag för beslut om den ekonomiska politiken och budgetpolitiken samt medverkan i effektivering av budgetprocessen.
5. RRV föresli'tr att benämningen på program 2 ändras till Redovisning
och att beteckningen prognosavdelningen i 13 § instruktionen ( 1973: 444)
ändras till avdelningen för redovisning. budget. prognoser.
6. RRV föreslår att vissa ersättningar. som erhålls för uppdrag åt kommitteer och andra statliga organ, bör tas upp som inkomster under anslaget. Inkomsterna har beräknats till I milj. kr.. jämnt fördelade på de båda
programmen.
7. RRV beräknar att antalet årsarbetskrafter under 1985/86 kommer att
uppgå till ca 241, en minskning med 4.
Fiiredragandens ii1•en•äganden

Jag godtar att huvudförslaget fördelas över en treårsperiod. Enligt min
mening bör dock utgiftsminskningen om 5 % fördelas med 2. I och 2 % för
första. andra resp. tredje budgetåret. Bedömningen utgår ifrån att en
inkomstpost om I milj. kr. förs upp i budgeten. Merparten av de beräknade inkomsterna bör dock räknas av från anslaget. Denna anslagsminskning
och den av riksrevisionsverket redovisade minskningen av hyreskostnaderna utgör en del av utgiftsminskningen enligt huvudförslaget.
Riksrevisionsverket redovisar i sin anslagsframställning att verket i förvaltningsrevisionen under 1985/86 kommer att lägga fortsatt tyngdpunkt på
projekt som utgår från den offentliga verksamhetens samlade påverkan på
olika delar av samhället och en bedömning av statliga verksamheters
effektivitet i detta perspektiv. Jag kan i stort godta denna bedömning.
Enligt min mening är det dock också väsentligt att underlag tas fram, som
ger regeringen och riksdagen bättre möjligheter att bedöma effektiviteten
och produktiviteten hos enskilda myndigheter. bl. a. för att kunna avgöra
hur förändrings- och rationaliseringskraven bör ställas upp. Jag avser att
återkomma till regeringen i frågor om såväl förvaltnings- som redovisningsrev1s1onen.
I övrigt kanjag godta riksrevisionsverkets förslag i fråga om inriktningen
av verksamheten under nästa budgetår. Min beräkning av medelsbehovet
för riksrevisionsverket framgftr av programsammanställningen.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Riksrerisio11s1•erket för budgetåret 1985/86 anvisa ett förslagsanslag av 65 142000 kr.
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B 4. Kammarkollegiet

1983/84 utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

10558173
18 308000
!7 549000

Kammarkollegiet är central förvaltningsmyndighet med uppgift att handlägga frågor rörande statlig och kyrklig egendom. rikets indelning och den
prästerliga organisationen. handha medels- och fondförvaltning samt i
vissa ärenden bevaka statens rätt och allmänna intressen. Vidare ingår i
kollegiet en redovisningscentral med uppgift att för ett antal myndigheter
svara för kassagöromtil. bokföring och redovisning. Kollegiet är dessutom
värdmyndighet för ett revisionskontor samt fullgör kansligöromålen för
kyrkofondens styrelse och fideikommissnämnden.
Chef för kollegiet är en generaldirektör. Kollegiet är organiserat på sex
enheter. nämligen en allmän avdelning. ett advokatfiskalskontor, en fondbyrå. en redovisningscentral, ett revisionskontor och en administrativ
sektion. Vid kollegiet finns som rådgivande organ ett expertråd för medelsplaceringsfrågor.
1984/8:"

Beräknad ändring 1985/86
Föredraganden

Kammarkollegiet
Personal

171

+2

0

19 584 000
3 266000
2 636000

+1552000
(+1263000)
+ 25000
+ 240000

+214000
<+200000)
+ 25000
+ 138000

1430000

0

204000

0

27120000

+ 1817000

+277000

6377000

+

-

2 035 000

+ 247000

+247000

+

+ 37000

Anslag
Förvaltningskostnader
<därav lönekostnader)
Lokalkostnader
Revisionskontor särkostnadcr
Kostnader för datamaskintid
Kostnader för stansutrustning
Summa utgifter
Avgår:
Ersättning för redovisningscentralens
tjänster
Ersättning för allmänna arvsfondens
fondförvaltning
Ersättning för kyrkofondens förvaltning
Ersättning för övrig
fondförvaltning

Summa anslal(

(17 567000)

-100000

400000

123000

37000

8000

0

0

+760000

18308000

+1262000

-759000
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Kammarkollegiet
Kammarkollegiet föreslår i sin anslagsframställning hl. a. följande:
I. Huvudförslag 19 718 000 kr.
2. Pris- och löneomräkning m. m. I 518 000 kr.
3. Myndigheten bör undantas från tillämpning av det s. k. huvudförslaget. dvs. pris- och löneomräknat anslag reducerat med 2 r;(,. Konsekvenserna av huvudförslaget är svårighet att nä vcrksamhctsmålen. Bristande
resurser leder bl. a. till sämre hushållning med statens kapital.
4. Kollegiet framhåller att statens budget kan förbättras genom förstärkta insatser pä en del av myndighetens verksamhetsomrr1den. Viktigare omräden är förvaltningen av bidrag. Kollegiet föreslar för dessa arbetsuppgifter en förstärkning med en handliiggartjiinst ( + 143 231 kr.). I samma
syfte anser kollegiet att skattegranskningen bör förbättras och föreslår att
ytterligare en handläggartjänst inrättas för granskning av arvs- och gåvoskatt <+ 152155 kr.) .
.'i. För utveckling av ADB-anviindningcn inom myndigheten hegärs
125 000 kr.

Föredragandens Öl'erviiganden
Med hänvisning till sammanställningen heräknar jag anslaget till kammarkollegiet till 17 549 000 kr.
Vid anslagsberäkningen har jag utgått från att kostnaderna för kollegiets
handläggning av kyrkofondsstyrelsens kansligöromål och övriga kostnader
för kyrkofondens förvaltning skall belasta kyrkofonden och att kostnaderna för avveckling av dödsbon där allmänna arvsfonden är ende dödsbodelägare samt kostnader för fondens förvaltning skall belasta allm~inna
arvsfonden och tas upp som uppbördsmcdel. Utredningen (E 1979: 03)
angående översyn av den statliga fondförvaltningen m. m. väntas avge sitt
slutbetänkande under år 198.'i. I avvaktan på utredningens förslag och
statsmakternas ställningstagande till förslaget föreslår jag att ytterligare
avgiftsbeläggning genomförs genom att kollegiets kostnader för förvaltningen av övriga fonder får belasta respektive fond. Ersättning bör utgå
med I% av fondernas nettoavkastning för närmast föregående budgetår,
om inte överenskommelse har träffats om högre ersättning. Anslaget har i
övrigt beräknats enligt ett ettårigt huvudförslag med en reduktion om 2 %.
Kollegiets konsekvensbeskrivningar tyder inte på annat än att huvudförslaget kan genomföras utan påtagliga följder för verksamheten.
Frågan om kammarkollegiets ADB-användning bör enligt min mening
tas upp till prövning i anslutning till pågående översyner av statlig låneverksamhet och fondförvaltning.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Kammarkollegiet för budgetåret 1985/86 anvisa ett förslagsanslag av 17 549000kr.
3 Riksdagen 1984185. I sam/. Nr 100. Bilaga 15
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H 5. Datamaskinccntralcn för administrativ databehandling
198V84 Utgift
1984/85 Anslag

I 000

1985/86 Förslag

I 000

Datamaskincentrakn för administrativ databdiandling ( DAFA) har enligt sin instruktil1n <1975:570! till uppgift att på uppdrag utfiira administrativ databehandling llCh arbo.:te med metod- och systemutveckling i samband med si\dana uppdrag.
Enligt instruktionen åligger det DAFA siirskilt att tillhandahålla databehandlingskapacitet iit statsmyndighet som saknar egen ADB-anHiggning,
utfärda anvisningar och rekommendationer av betydelse för dl' ADBsystcm vilkas drift förläggs till DAFA samt tillhandahalla generella ADBprogram för sådana ADB-tilliimpningar som ofta förekommer hos myndigheterna.
DAF A far enligt instruktionen även i övrigt tillhandahålla tjänster med
anslutning till datordrift.
DAFA skall vara ekonomiskt sjiilvbärande. Endast ett formellt anslag pii
I 000 kr. anvisas. För att lösa tillfiilliga eller siisongsmässiga likviditetsproblem samt för att tillgodose behov av rörelsekapital disponerar DAL\
en rörlig kredit hos riksgäldskontoret som f.n. uppgår till 16 milj. kr.
Den totala omslutningen av DAFA:s verksamhet uppgick under budgeti1ret 1983/84 till 161 milj. kr. Nettoresultatet blev ett överskott pii 194000
kr. För budgetilret 1984/85 beräknar DAFA en omslutning pa 191 milj. kr.
och ett nettoresultat p;i 2 milj. kr. DAFA beräknar en ökning av sin
verksamhet även kommande år.
Som jag framhöll i förra årets budgetproposition (prop. 1983/84: 100 bil.
15 s. 109) finns det skäl att överväga om DAFA:s nuvarande assoeiationsform är den mest ändamålsenliga för den verksamhet som DAFA bedriver.
Jag har därför efter regeringens bemyndigande tillkallat en siirskild utredare med uppdrag att utreda denna fräga. Utredningsarbetet skall rapporteras till regeringen senast den 31 januari 1985.
Enligt direktiven bör utredningen inledas med ett övervägande om
DAFA:s roll i den statliga förvaltningen och i den statliga databehandlingsverksamheten. Det bör mynna ut i ett underlag för ett stiillningstagande om
DAF A skall ses som ett aktivt organ med myndighetsutövande uppgifter
inom det statliga dataområdet eller om DAFA:s uppgift i första hand bör
vara databehandling p[i affärsmässiga grunder och DAF A diirmed bl. a. bör
ilsiittas ett särskilt krav på avkastning. Vidare bör överväganden göras
beträffande strukturut vecklingen av den databehandling som i dag sker vid
servicebyråer. Utifrån ett ställningstagande om DAFA:s roll bör utredningen precisera dels DAFA:s behov av handlingsfrihet för att kunna
konkurrera med motsvarande organisationer p<°1 lika villkor. dels statsmak-
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ternas behov av styrning av verbamhelt'n. I detta sammanhang bör siirskilt urrmiirksarnmas de begriinsningar i handlingsfriheten som bundenheten till det statliga liincsystemet och reglerna för datorupphandling medför.

DAL\ har hemställt att dt formellt förslagsanslag på I 000 kr. anvisas
för budgetåret 1985/86 samt att den rörliga krediten hos riksgiildskontoret
höjs till 30 milj. kr. fr.o.m. budge1[1ret 1985/86. Som sbl for en höjning av
krediten har DAFA anfört att behovet av likvida medel ökar dels därför att
den viisentligt ökade verksarnhetsvolymen medför en ökande bindning av
kapital i kundfordringar. dels diirför att DAFA har behov av att i ökad
omfattning kunna egenfinansiera investeringar i programvaror och utrustningar. Enligt DAFA medför den nuvarande myndighetsformen att det
mest naturliga siittet att tiicka detta behov av likvida medel fa en ökning av
den riirliga krediten hos riksgiildskontoret.
Jag biträder DAFA:s förslag vad avser anslag för budget[1ret 198:1/86.
Frilgan om en eventuell höjning av DAFA:s rörliga kredit hos riksgiildskontoret bör anstf1 till dess utn:dningen om DAFA:s associationsform
rapporterats till regeringen. Jag iir därför inte beredd att nu ta stiillning i
den delen.
Jag hemställer alt regeringen fi.iresllir riksdagen
att till Da1amaski11ce11/ra/c11 _fi'ir ud111i11is1rati1· dutuhelw11dli11;: för
budgeti[rct J985/86 anvisa ett förslagsanslag av I 000 kr.

B 6. Viss rationaliserings- och utveckliugswrksamhct
I 98Ji84 Utgift

5 406000

198418~

I 000000
I 000000

Anslag

I 9!<5/86 f-lirslag
Fdn anslaget

bestrid~

utgifter för rationaliseringsprojekt. administrativt

utvccklingsarbete eller försiiksverksamhet. som bedrivs i rationaliseringssyfte. Anslaget tas i ansrrilk efter beslut av regeringen i va1je siirskilt fall.
Den stora vikt som mäste tillmätas ett aktivt översynsarbete <;om syftar
tili att t;, fram ett bättre beslutsunderlag för omprövning och omprioritering
a\ den statliga och statligt finansierade verksamheten kan inte nog understrykas. Libom f. n. bör diirfrir budgeteras medel <.om kan tas i ansrri1k
for iiversynsprojekt som inte lämpligen kan finansieras av ordinarie medel.
An~laget

bör utnyttjas när det med hänsyn till tiden för projektets bedri-

vande. projektets storlek eller av annat skäl inte iir lämpligt att begära
m'tgon siirskild medelsanvisning för ändamillet.
Under budgetåret 1985/86 kommer en rad av förslag att presenteras i
regeringens program om den offentliga sektorns utveckling. Med anledning
härav kommer inom ramen för ordinarie verksamhet ett omfattande ut-
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vecklingsarbete att p[tbörjas vid bl. a. RRV och statskontoret. Jag bedömer
det som nödviindigt att siirskilda konsultinsatser dessutom kommer att
behövas i detta utvecklingsarbete. bl. a. som stöd at vissa andra myndigheter i deras arbete med att effektivera och utveckla verksamheten.
Jag hemstLl!ler att regeringen föreslfir riksdagen
att till Viss rationaliserings- och 11t1·cckli11g.11·erksamhet for budgetåret 198.5/86 anvisa ett förslagsanslag av I 000000 kr.
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STATISTIK

Inledning
Statistiska centralbyrån (SCB) är central förvaltningsmyndighet för den
statliga statistikproduktionen och har hand om huvuddelen av denna.
Innan jag går in på en bedömning av SCB:s yrkanden kommer jag att
beröra den statliga statistikens framtida inriktning samt föreslil en viss
förändring av SCB:s organisation.
Statistikutredningen (E 1980:02) 1 tillsattes år 1980 för all se i.iver den
statliga statistikens framtida inriktning. Tilläggsdirektiv gavs till utredningen i december 1981.
Statistikutredningen överliimnade sill betänkande (S()U 1983: 74) Framtida statlig statistik i november 1983. Utredningens förslag med anledning
av tilläggsdirektiven överlämnades samtidigt i en ~ärskild skrivelse.
Ett sjuttiotal remissinstanser har yllrat sig över betänkandet. En sammanställning av remissyttrandena har gjorts i civildepartementet och lagts
fram i en promemoria (Os C 1984: 11 ).
Finansutskottet har i betänkandet 1983/84: 35 om bl. a. 1985 års folk- och
bostadsräkning. m. m. (prop. 1983/84: 85) hemställt att riksdagen bl. a. som
sin mening ger regeringen till känna vad utskottet anfört om en statistikkommission för folk- och bostadsräkningen. Riksdagen har heslutat i enlighet med utskottets hemställan (rskr 1983/84: 307).
SCB har i skrivelse den 14 juni 1984 till regeringen hemställt om att en ny
ämnesavdelning inrättas vid verket med helhetsansvar för dess arbetsmarknadsstatistik och att en tjänst som avdelningschef inrättas vid centralbyrån.

2

Allmänna utgångspunkter

Offentlig statistik ingår sedan !lera århundraden som en viktig hörnsten i
det kunskapsunderlag vi har om olika delar av samhiillet. Tyngdpunkterna
i statistikens innehåll och användning har förskjutits allteftersom samhället
utvecklats. men det har alltid funnits behov av att belysa såväl individernas och hushållens förhållanden som verksamheten i näringslivet och den
offentliga sektorn.

1
Utredningen har haft följande sammansättning: landshövding Lennart Sandgren
tillika ordförande. docent Bo Carlsson. professor Gösta Carlsson. riksdagsledamot
Arne Gadd. riksdagsledamot Anders G. Högmark. generaldirektör Lennart Nibson
(I. o. m. 31 mars 1983) och professor Daniel Tarschy!i.
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Merparten av den officiella statistiken tas fram inom SCB som iir .:entral
myndighel fiir Jcn statliga statistikproduktionen som sfalan. utan fa.:kområdesinriktade förvaltningsuppgifrer. Dessutom utarbetar flera myndigheter statistik inom sina verksamhetsomriiden sasom skogsstyreben. sot:ialstyrelsen. riksförsäkringsvcrket. arbctsmarknadsstyreben od1 statens
pri~- ot:h kartellnämnd. Kommunerna ot:h landstingskommunerna anviinder stora delar av den statistik som tas fram inom den statliga sektorn.
bl. a. de riksomfattande folk- och bostadsriikningarna. men sammanstiiller
LH.:ks~i sj;ilva viss statistik.
Enligt min mening iir fakta i form av generellt giltig statistik - och inte
hara som belysande exempel - oundgängliga som underlag i den demokratiska hcslutsproc;essen. Att statliga organ. kommuner och landstingskommuner behöver statistiska beskrivningar som hjälpmedel i verksamheten är
uppenbart. De behöver statistik som underlag för prognoser. som utgångspunkt för planerade åtgärder och för uppföljning av vidtagna åtgiirders
effekter. Det gäller sådana områden som ekonomisk politik. arbetsmarknad. prisutveckling. bostadsstandard. barnomsorg. civilförsvar osv. Statistiken är en viktig del av faktaunderlaget och kan minska osäkerheten i
beslutsfaltandet och därmed p~\verka effektivitet och n:surshushfdlning.
Ofta är också kostnaden för att ta fram erforderlig statistik marginell i
jämförelse med de värden som besluten på de olika sakområdena gtiller.
Det är emellertid inte enbart administration och planering som i ett
modernt samhiille ger den officiella statistiken dess beriittigande. Också
för riksdagens kontrollfunktion och uppföljning av myndigheternas verksamhet är den av stor vikt. Statistiken ger en allmän bas för kunskapshildningen i vår demokrati. Den är av central betydelse för den fria samhällsdebatten och särskil! för massmediernas roll i den. Medborgarna mils te ha
tillgång till statistik som bdyser åtminstone samhällsutvecklingens viktigaste drag och kritiska moment för att kunna ta ställning till hur de valda
ombuden förvaltat sina uppgifter o.:h i demokratisk ordning kunna påverka
utvecklingen.
Statistiken behövs inte bara för användning i det offentliga samhällslivet. Statistikutredningen har pekat pt1 statistikbehov ocks~1 inom näringslivet. Hur vä3entlig denna användning är framgår av flera remissyttranden.
Också här gäller att ju bättre statistik som finns tillgänglig för att reducera
osäkerheten i beslutsunderlaget. desto bättre förutsättningar finns det för
rationella beslut. Detsamma gäller för de olika intresseorganisationernas
användning av statistik.
Vidare vill jag peka på forskningens behov av statistiskt underlag. En
kritisk, utvärderande forskning om förhållanden och utveckling på exempelvis de sociala. ekonomiska och demografiska områdena är i hög grad
beroende av tillgången på sifferfakta.
Slutligen vill jag understryka vikten av att vårt land tillhandahåller en
svensk officiell statistik som underlag för internationella jämförelser och
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sammanställningar vilket innebär att Sverige i görligaste mån bör följa de
rekommendatiom:r och den praxis som tas fram i internationella organisationer.
Slutsatsen blir att det iir väsentligt att en grundliiggande samhällsstatistik
av god kvalitet finns allmänt tillgänglig för de här redovisade ändamålen.
Oiiri ligger den officiella statistikens uppgifter.
Jag delar å ena sidan utredningens och många remissinstansers i grunden
positiva syn på datateknikens utveckling och de möjligheter den öppnat för
ändamålsanpassad och rationell framställning av statistiska tabeller. kartor
m. m. Datatekniken har också underlättat och förenklat arbetet för många
av dem som lämnar uppgifter till statistiken. Jag vill i detta sammanhang
peka pi'1 vikten av god kvalitet i statistiken och den väsentliga roll som
aktualiteten och jämförbarhctcn spelar. dvs. att statistiska uppgifter
~nabht

blir tillgängliga.

Å andra sidan vill jag pf1 intet sätt förringa den oro för en försämrad
integritet som tekniken samtidigt givit upphov till. En orsak till oron är
farhågor att statistiska uppgifter kan komma att användas i andra sammanhang än för statistiJ.;. och forskning. Dessutom är allmänheten inte alltid på
det klara med skillnaden mellan statistisk och administrativ användning av
uppgifter. I statistik presenteras endast det samlade resultatet av uppgifterna i form av tabeller, medan uppgifter om den enskilde aldrig syns. Vid
administrativ användning däremot är syftet just att uppgifterna om den
enskilde skall läggas till grund för åtgärder eller beslut som avser denne.
Riitten till trygghet för medborgarna och de uppgiftslämnande företagen
m[1ste förenas med medborgarnas rätt till statistisk information om samhället och samhällets utveckling. Därför är det viktigt att den statistiska
verksamheten omgärdas av ett integritets- och sekretesskydd som motwarar högt ställda krav och att statistikens resultat kommer medborgarna till
del bl. a. genom att presenteras begripligt och göras lättillgängligt. Det
formella skyddet måste tillämpas strikt och kompletteras med säkerhetsanordningar. Med hänsyn till integriteten gäller vidare all endast uppgifter
som är relevanta och nödvändiga för sina ändamål skall samlas in till
statistiken.
Statistikproduktionen är redan i dagsläget omgärdad av lagfästa sekretessregler och skyddas också enligt bestämmelser i datalagen ( 1973: 289.
omtryckt 1982: 446). Den praxis som tillämpas bl. a.av den största statistikproducenten. SCB. g~ir långt i restriktivitet. En viss förstärkning av integri\e\s- och sekretessJ.;.yddet för statistiken iir dock enligt min mening befogad
för att allmänheten och uppgiftslämnarna skall kunna förlita sig på detta
skydds säkra karaJ.;.tiir. Jag avser därför föreslå regeringen att liigga fram
ett förslag om skärpning av statistiksekretessen. Jag kommer också att
föreslå att en kommission för att följa 1985 års folk- och bostadsriikning
tillsätts i enlighet med finansutskottets önskemål.
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Den statliga statistikens framtida inriktning

Min hediimninf.!: Statistiken måste ständigt anpassas till samhällsutvccklingen och användarnas därmed växlande behov. Vissa tyngdpunktsförskjutningar för att bättre belysa aktuella områden som tjänstesamhället,
välfärdsutvecklingen, miljön och den offentliga sektorn förordas. Engångsundersökningar och undersökningar utförda med längre mellanrum bör i
ökad utsträckning kunna ersätta löpande statistik. Vilken statistik som
skall produceras och hur den skall finansieras hör avgöras löpande inom
ramen för budgetprocessen.
Statistikutredningen: Utredningens förslag till allmän inriktning av den
statliga statistiken överensstämmer i stort med min bedömning (se SOU
1983: 74, sid 71-143).
Utredningens mera detaljerade kartläggningar av statistikbehoven
gjordes i olika arbetsgrupper. Utredningen har inte behandlat och tagit
ställning till alla enskildheter och detaljer i gruppernas rapporter men
menar att materialet är ändamålsenligt som grund för den fortsatta handläggningen av innehållsfrågorna i statistiken. (framtida statlig statistik, s.
71)
Remissinstanserna: Flertalet remissinstanser än ense med utredningens
slutsatser att det behövs en stomme av opartisk statistik i samhället och att
den skall vara flcxihel, dvs. löpande anpassas till behoven. I huvudsak
delar också rcmissinstanserna utredningens bedömningar inom vilka områden som framtida statlig statistik kommer att bli särskilt viktig. Dock
befarar en del remissinstanser att det kan bli svårare att ta fram statistiska
mätmetoder inom vissa av dessa områden än vad utredningen räknat med.
(Se Ds C 1984: 11. s. 43J
Skälen .fi"ir min bedömning: Samhällsutvccklingen ställer krav på fortlöpande omprövningar av behovet och inriktningen av statistiken inom olika
områden. Statistikutredningen har föreslagit vissa omprioriteringar vid
alternativa totala kostnadsramar. En del av förslagen har mött motstånd i
remissvaren. Ett genomgående svar har varit en reaktion mot neddragning
inom respektive instansers egna intresseområden. Argumentet har i många
fall varit att utredningen inte trängt tillräckligt djupt in i frågorna. Sådana
reaktioner avspeglar det allmänna förhållandet att den statliga statistiken
som nu produceras har användare och nyttiggörs av dessa. Bl. a. allmänna
statsfinansiella skäl nödvändiggör emellertid att angelägenheten prövas
och att omprövningar görs också på statistikens område. Enligt min mening kan utredningens förslag, i förening med analyserna i remissinstansernas yttranden, därvid utgöra en god grund för fortsatta ställningstaganden
till behov av statistik på olika områden.
Statistikutredningens förslag överensstämmer i huvudsak med min bedömning när det gäller sektorövergripande områden inom vilka samhällsutvecklingen fört med sig nya eller accentuerade informationsbehov. Det
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mftste emellertid betonas att det slalstinansiella lägel är sådant all möjligheterna är mycket små att förverkliga utbyggnader pii ett område som inte
motsvaras av hegriinsningar på ett annat omrf1de.
Vid utformningen av den ekonomiska politiken krävs ett omfattande
statistiskt underlag som fortlöpande måste anpassas till ändrade förh{1llanden. Den privata ~jiinstescktorn spelar en allt större roll för samhiilhekonomin men är f. n. dåligt helyst. Inte minst gäller detta utrikeshandeln med
tjänster. Det är också angeläget att finna metoder för att belysa icke
registrerade och i nationalräkenskaperna icke viirderade aktiviteter (t. ex.
byten av tjänster och ideell verksamhet). den s. k. it!fimne/111 ckonomi11.
När det gäller välfärden anser jag det vara av stor betydelse att kunna
konstatera i vilken riktning utvecklingen gått i olika avseenden och vilka
de fördelningsmässiga effekterna av olika reformer har varit. Jag har i
dessa frågor samrått med chefen för finansdepartementet.
Hälso- och .1)11kvårdcn, som givetvis måste anses vara ett sådant centralt
inslag i den samlade välfärdspolitiken, kräver bättre statistisk belysning.
Jag har i denna fråga samrått med statsrådet Sigunlsen.
En förändrad och förbättrad statistik om den of]entli{?a sektorn kommer
att erfordras. Det hänger samman med bl. a. den delegering av ansvar och
den decentralisering av beslutsfattande som jag starkt förespråkar och som
hör kombineras med ökad uppföljnings- och utvärderingsverksamhet.
Denna kräver i sin tur hl. a. statistiskt underlag för att ge en god överblick
över olika områden. Den traditionella redovisningen av myndigheternas
verksamhet kan härvid behöva kompletteras. Enligt vad jag erfarit kommer SCB som ett led i sitt utvecklingsarbete all under innevarande budgetår presentera en rapport om den offentliga sektorn.
Att mi(jöl'ilrdsarbetet förutsätter en ingående förbättrad statistisk belysning är uppenbart för alla som från olika utgångspunkter deltar i det och i
miljödebatten liksom också i forskningen på området. Jag har i denna fråga
samrått med chefen för jordbruksdepartementet.
Av denna summariska genomgång framgår att det inte är de traditionella
statistikgrenarna som man främst bör satsa på under den närmaste framtiden. Nya informationsbehov och behov av statistik som skär tvärs över
sektorsgränserna tränger fram. Statistikens olika delar behöver samordnas
bättre. Statistiken behöver bli mer flexibel och anpassas bättre till samhällsutvecklingen. Beredskap bör finnas för att vid behov ta fram ny
information. Engångsundersökningar och undersökningar med längre mellanrum än för närvarande bör i ökad utsträckning kunna ersätta fortlöpande statistik. Vidare kan ambitionen i statistikinsamlingen variera över
åren så att fördjupningar görs vid behov men inte varje år.
De förändringar jag här förordat får genomföras i takt med att omprioriteringar kan genomföras. I statistikutredningens betänkande och i remissinstansernas yttranden finns ett omfallande och mycket värdefullt material
för den mera detaljerade belysningen av statistikbehovet jämfört med
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nuvarande statistikproduktion. Detta material hlir ett naturligt underlag för
bftde regeringen och myndigheterna niir det giiller att ta stiillning till statistikens inriktning i framtiden. Sådana ställning~taganden hör till den normala budgetprocessen. Jag kommer senare att behandla de förändringar
jag funnit möjliga att genomföra budgetåret 1985/86.

4

Amändaranpassning och vissa organisatoriska frågor

Mitt förslag: Försöken med att finna biittre former för användaranpassning av den statliga statistiken bör fortsätta. En ny avdelning för
arbetsmarknadsstatistik bildas inom SCB genom omfördelning av verkeh resurser.

Statistik11trtd11i11gc11 och SCR :s shl"il'dse /9R../-06- /../: Överensstämmer med mitt förslag.
Re111is.1i11stansernu: Mf111ga av de remissinstanser som har givits tillfälle
att y11ra sig över statistikutredningens förslag till ny bcslutsordning för den
statliga statistiken har ställt sig positiva. men det finns ock~i\ kritik mot
det. Via förslagen om ny beslutsordning har flera remissinstanser kommit
in p{1 frågor som rör arhetsfördelning och samarbete med SCB. M[111ga av
dessa önskar en mer decentraliserad statistik med ett ansvar för SCB vad
gäller samordning och produktion samt sektorövergripande statistik. De
remissinstanser som yttrat sig om utredningens förslag beträffande de
ri\dgivandc arbet~grupperna vid SCB har genomgfiende varit positiva till
detta.
Skiilen för mitt .fårs/ag: Budgetprocessen där myndigheternas anslagsäskanden för statistiska ändamål behandlas är avgörande för statistikens
inriktning och innehåll. Statistikutredningen lade fram förslag till vissa
föri\ndringar i denna process i syfte att öka fackdepartementens inflytande
på statistik som huvudsakligen används inom en viss sektor. Remissinstansernas inställning till dessa förslag har varit kluven. Hithörande fr~\gor hör
lämpligen till budgetprocessen och kommer att behandlas i det löpande
budgetarbetet.
I anslutning till behandlingen av statistikutredningens förslag om förändringar i budgetprocessen har flera remissinstanser kommit in på frågor som
rör arbetsfördelningen mellan SCB och andra myndigheter. Det ingick inte
i statistikutredningens uppdrag att generellt ompröva den statliga statistikens organisation. Utredningen tog heller inte ställning till särskilda fall av
omfördelning mellan statistik hos SCB och hos andra myndigheter. Vad
remissinstanserna anfört i organisationsfrågan bör därför inte nu leda till
någon omprövning av den statliga statistikens allmänna organisation eller
av arbetsfördelningen mellan SCB och andra myndigheter.
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I anslutning till organisationsfr<lgorna har tlera remissinstanser ocksii
kommit in pii SCB:s samon.lningsrnll på statistikens område, vilken gcnomgiiende uppfattas som viiscntlig. Jag kan insUimma i detta. Det är
angeliiget att samordningsmöjligheterna utnyttjas for bättre anviindaranpassad od1 mer rationellt framställd statistik.
Samverkan mellan statistikproducenter och olika anviindare bör intcnsitit~ra~. Tekniken med till SCl3 knutna siirskilda arbetsgrupper för använ-

darkontakter bör utvecklas och utnyttjas aktivt. SCB hör i större utsträckning pröva i vad miln n~igon utanförstående användare skulle kunna vara
ordförande i dessa grupper.
Frågan om SCB:s inkrna organisation ingick inte i statistikutredningens
uppdrag. Huvudstrukturen i SCB:s organisation faststiilldes av riksdagen
v{1ren J 971. SCB har efter en intern utredning föresla!,!it att arbetsmarknadsstatistikens olika delar sammanförs i en ny ämncsavddning. Förutom
hiittre samordning av statistikproduktionen skulle omorganisationen enligt
SCB ge förutsättningar för en bättre anviindarorientering av statistiken.
Di:nna förändring av SCB:s organisation hör triida i kraft dc.:n I juli 1985.
Beslut om omorganisationc.:r pä avdelningsnivå som därefter kan bli aktuella bör fattas av regeringen.
För ..:gen del anser jag det vara positivt att SCB striivar efter en ökad
anviindarorientering också av organisationen. Jag delar däri'ör SCB:s bedömning att en ny ämncsavdelning bör inrättas. Arbetsmarknadsstatistikens omorganisation kan ske inom nuvarande kostnadsramar. .lag sc.:r det
som ett naturligt led i den utviirderings- och uppföljnings verksamhet. som
jag i andra sammanhang förespråkar, att SCB successivt rc.:dovisar effekterna av omorganisationen i anslutning till det ordinarie budgetarhetet.

5 Hemställan
Jag hemställer att regeringen föresliir riksdagen
besluta att en ny avdelning för arbetsmarknadsstatistik inrättas
inom SCB den l juli 1985.
Vidare hemstiiller jag att regeringen bereder riksdagen tillfälle
alt ta del av vad jag nu har anfört om den statliga stati-;tiken~

allmänna inriktning.
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Statistiska centralhyrån

Statistiska centralhyriins nrganisation
Statistiska centralbynln (SCB) är central förvaltningsmyndighet för den
statliga statistikproduktionen och har hand om huvuddelen av denna. SCB
skall inom sitt kompetensområde i mån av resurser {ita sig uppdrag från
statliga och kommunala myndigheter. SCB ffir iiven itta sig siidana uppdrag
från enskilda uppdragsgivare. Uppdragsverksamheten skall vara ekonomiskt självbärande.
SCH leds a v en styrelse. Chef för l"cntralbyriin är en generaldirektör.
Centralhyran iir organiserad på sju avdelningar med följande beniimningar:
avdelningen for areell statistik, företagsstatistik. individstatistik. planering
0

och samordning. central administration, system och information samt
driftavdelningen.
Verksamheten vid SCB bedrivs i Stockholm och i Örebro. Till Örebro
har förlagts huvuddelen av driftavdelningen med datamaskincentral. centralen för manuell databehandling och intervjuarenhet. Den I juli 1984
fanns vid ccntralhyrån som helhet I 840 (exkl. långtidstjänstlediga) anställda, varav 806 personer i Örebro samt '.! 13 intervjuare fördt:lade över
landet.

Programindelning
SCB har anslag i programtermer. Följande programindelning gäller t. v.
I. Statistik. register och prognoser
11. lJ ppdragsverksamhet
De båda programmen har samma underindelning i delprogram. Utvecklingen inom dessa framgår av följande sammanställning.
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1983/84
Utfall
I 000-tal kronor

1984/85
Anvisatiprogm1s
I 000-tal kronor

Program
Il
I

Prngram
I

1985/8()
Beräknad ändring 1985!8h av programmet statistik. register och prognoser
1 000-tal kronor
SCB

I. Extern ~amordning
2. Jordbruk och skördeskade skydd
Därav under IX
huvudtiteln
3. Industrivcrksamhet
4. Handel. serviceniiringar och priser
5. Bostäder. byggnader
och andra fastigheter
6. Samhällsekonomi och
offentlig förvaltning
7. Arbetsmarknad
8. Befolkning och

Fiiredrnganden

Il

35
+
+ I 026

43
+
+ I 060

(+ 1506)

(+ 1506)

2970
54 910

7000
2 200

2 835
53 714

<3%72)

(-)

(38 898)

19818
21709

500
3200

21420
21 799

600 +
2 500 +

300
260

- 3 350

16532

I hOO

lh627

1600 +

975

+ I 013

35447

7900

32866

7 500 +

665

+

39357
34 531

700
15700

37904
32427

14 770

2900

14663

2900 +

I05

+

139

19644

1900

20884

2000 +

385

+

430

(+())

(-

190)

7900
1600
(-)

I 000 + 5 535
16000 + 4 733

+ I 404

453

- 2057
+ 5 OIO

hushåll

9. Riitts- och socialvi1sende
10. Utbildning. forskning och kultur
Därav under Vill
huvudtiteln
11. Befolknings-. yrkesoch utbildningsprognoser
12. Bibliotek och
information m. m.
13. Arkiv och gemensamma
databaser m. m.
14. Standardi5ering och
gemensam metodutveckling
15. Folk- och bostadsräkning
Ofördelat
Summa kostnader
Avgår under
andra huvudtitlars anslag
Övrigt
Anslag B 7 resp. uppdragsinkomst totalt
1

([90)

1190)

(-)

\-)

8 385

1400

8 165

2000 +

185

+

207

14670

0

11072

600 +

465

+

498

14892

400

125%

500 +

483

+

516

22 110

1100

22 317

1100 +

860

+

922

2100

14000

I 000 +27hl0

+22 317 5

3900
52 500 3

2160 1
325 449
53 088

4500 - I 000 2
53 300' +42 622
+29116

- 2 636°

44500

272 361

51 300 + 13 506

+ 2 336

2h30
32:!375
42492
279 883

Avser televäxel 2 160 tkr.
I 000 tkr för överllyttningar till Örebro som inte fördelats på delprogrammen
' Produktionskostnader utan periodisering (med periodisering 43 400).
4
Inkl. investeringskostnad för allmänna basregistret.
~ 4 000 tkr. har innchållits.
6
_ - I 300 tkr för indragning av medel för övertlyttningar av arbetsuppgifter till
Orebro, -2 851 tkr för utgiftsminskning 4 % anslag B 7 samt + I 515 tkr ofördelat för
angelägna tillfälliga behov av statistisk belysning av olika samhäll~företeelser.
2

+25969
-23633
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Anslag till statistiska centralbyr(1ns verksamhet
Medel till SCB:s verksamhet anvisas för budgetäret 1984/85 under följande anslag.

B 7. Statistiska centralbyrån: Statistik, register och prognoser
B 8. Statistiska centralbyrån: Lppdragswrksamhrt
B 9. Folk- och bostadsräkningar
Anslaget Statistik. register och prognoser motsvararhuvuddden av program I och avser statistikproduktion. samordning av den
statliga statistiken. förande av vissa centrala register. prognos och utvt:t:klingsarhete inom statistikens omr{ide m. m.
SCB har i sin anslagsframstiillning delat in verksamheten under programmet. förutom enligt delprngramindelningen. i löpande verksamhet.
intermittenta undersökningar och utvecklingsarbete.
- Den löpande verksamheten omfattar löpande statistikproduktion. registerarbete och prognosarbete.
- Till intermittenta undersökningar räknar SCB större undcr-.ökningar.
som i regel återkommer med viss periodicitet.
- Till utvecklingsarbcu: hanförs Jcl~ prnjckt som syftar till att planna
utformningen av ny statistik och nya metoder. dels projekt som avser
mera omfattande föriindringar och anpassningar av den existerande
statist ikproduktil'nen.
Anslaget U p p J r ags verksamhet motsvarar program Il och ~!r ett
förslagsanslag som tas upp med ett formellt belopp p[1 I 000 kr.
Anslaget F o I k - och hosta d s r ~i k n i n g ar iir ett förslagsanslag för
finansiering av dt:n del av programmet Statistik. register och prognoser
som avser 1985 iirs folk- och bostadsriikning.

Prop. 1984/85: 100

Bilaga 15

Civildepartementet

47

Reraknad iindring I lJX5/8h
Anvisat

Foredragandcn

SCB

Anslagsönnikt
1I 000:1al krnnorl
Pr••i:mm I. Sr111istik.
n·gisft'r cich progno.\('/"

27'2 361

Fl7 .. XIII ht
D7. El. VIII ht'
CH. IX h1

+ 13 5()(1

+ 2 336
190

.;.

-

190

23 8'18 }
I.~

SkorJc,kadefonden
i:llJ. XIII ht

Summa program I

()(1(1

I 506

I 5tJ6

140011

+276111

+ 22 317

325449

+42622

+25969

Program l l. l 'pf'dra.t,:.IT<'rk.111111/11·1
BK .. XIII h1

0

0

Summa program Il

Il

0

+42623

+25969

325 450

Sll!\IMA
1

Dessa ans\a)! uppgilr fr. ''· m. l9K5186 i anslaget H 7 .. Xlll ht.

Personal ta111al I
87.Statistik. n:gislt:r
och prognoscr
[lK. L ppdrags verksamhct
B9. h'lk- '".:h ho•;tadsriikningar
Personal finansierad
rr:in IX:c huvudtiteln

-.15

I 313

-

1113

-hl

5

~2

-'-12

79

-

5

'

5

4

-· 4

1587

-22

-55

292 307

- 4 3hh
+29'19.1
.;-17 295

- lh 552
+ 2' 130
0
-'-17 391

325449

+42622

+25969

1'108~

+ I 50h

+ I 316

Totalt ,·id SCB
Verksamhetens karaktär
t I 000-tal Immor)

I .upamk vcrbamhel
lnternuttenta umkrsi\kningar
l't vccklingsarhctc
Pris- och lone-

15 742
17 400

u

t1mr~lkning

Slil\11\tA
diu·a\· under andra
hurndtitlar

SCH :s a11.1/ag.1:fi·amstii//11i11g
I avvaktan pf1 att regeringen tar stiillning till statistikutredning.en har
SCB endast i myi:ket begriinsad omfattning l[1tit utredningens förslag p[1verka planc:ringen inför budgctåri:t I 985/8h.

I.

Hfll'fl<~fi.ir.1/ag

327 477000

kr.

under

Xlll:e

huvudtiteln

(samt

40594000 kr. under andra huvudtitlarl
Enligt den plan för fltgifismi11sk11i11gar inom SCB:s v<.!rksamhet som
faststiilldö inför budgct<lret 1982/83 redovisar SCH i anslagsframställningcn för 1985/86 förslag till utgiftsminskningar på 3 c;;; av det pri-;- och liincomrhknadc anslaget for 1984/85 under Xlll ht. Kravet på tllgiflsminskning<tr på an~lag under IX ht uppg:1r till 2 ':(.
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2. Pris- och /iJneomriikning 14600000 kr. under XIll:e huvudtiteln
(samt 2695000 kr. under andra huvudtitlarl.
· 3. A11tom11ti.1·ka kostnadsiikningar till följd av riksdagshcslut m. m.
+4 330000 kr.
SCH har under anslaget för Folk- och bostadsräkningar erhallit medel
för att under hudgetårct 1984/85 p{1börja uppbyggnad av en årlig syssclsättningsstatistik baserad på kontrolluppgifterna. Helårsinsatser beräknas fr. o. m. budgetåret 1985/86. Kostnader för arbetet 1985/86 beräknas
till 4950000 kr.. vilket innchiir en planenlig ökning av mcdelshehovet
med 2 550000 kr. SCB föreslår att medlen fr. o. m. 1985/86 beräknas
under anslaget för statistik. register och prognoser. Fiiriindring
+-1950000 kr.
- Kostnaderna under budgetåret 1985/86 för uppbyggnad av ett samlat
utbildningsregister beräknas till 530000 kr. Som framhålls i proposition
1983/84: 85 (den s. k. FoB 85-propositionenl hör arhetet på upphyggnad
av ett utbildningsregister pftbörjas omedelbart ~;, att det är möjligt att
senare eventuellt samköra utbildningsuppgifterna med yrkesuppgifterna
från FoB 85. Förändring +530000 kr.
- Övriga automatiska föriindringar avser minskningar av några mindre
statistikprodukter samt en bortfallande engångsanvisning på 1 000000
kr. för extrakostnader i samband med överflyttning av arbetsuppgifter
till Örebro. Förändring-/ 150000 kr.
4. Omprioriteringar +605000 kr.. -510000 kr.
- SCB föreslår att en utvidgad bostads- och hyresundersökning <BH U)
omfattande samtliga upplåtelseformer samt bostadshushållen görs vartannat år. Genom samordning med inkomstfördelningsundersökningen
<HINK) görs dessutom mellanliggande år en begränsad småhusundersökning för belysning av vissa kapitalutgifter och skatteeffekter. SCB
föreslår att den första utvidgade BHU görs avseende 1985. Undcrsökningspopulationen utgörs av lägenheter i småhus och !lerbostadshus
färdigställda t. o. m. 1984. Den genomsnittliga årliga kostnaden för utvidgningar vartannat år jämfört med vart fjärde iir 605 000 kr. F<>riindring +605 000 kr.
- Genom nedläggning av byggnadsinventeringarna erhålls en besparing på
510000 kr. SCB har möjlighet att ta fram den statistiska information som
används av arbetsmarknadsverket pä uppdragsbasis. Fi>riindrin>;
-510000 kr.
5. lntcrmittrnta 1·ariationcr + 30698 000 kr. (samt - 365 000 kr. under
andra huvudtitlar)
Hit räknas större undersökningar. som i regel återkommer med viss
periodicitet. Bland de större förändringarna märks:
- Arbetet med folk- och bostadsräkningen 1985 påbörjas under 1984/85
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och medför en planenlig ökning på 29430000 kr. för budgetår 1985/86.
Fliriindring +29430000 kr.
- För sysselsättningsregistret redovisar SCB en intermittent nedgäng på
2 400000 kr., som motsvaras av att denna och ytterligare tillkommande
kostnader i stället tagits upp som automatiska kostnadsökningar. Föriindring -2400000 kr.
- Det tillkommande medelsbehovet för BHU budgetåret 1985/86 enligt
ovan på grund av intermittenta variationer är 625 000 kr. Förändring
+625 000 kr.
- Arbetet med 1985 års valstatistik påbörjas budgetåret 1984/85 och beräknas vara avslutat i början av budgetåret 1987/88. Medelsbehovet
budgetåret 1985/86 uppgår till 3 775 000 kr., av vilket större delen är en
planenlig ökning. Totalkostnaden för undersökningen beräknas till
6140000 kr. Förändring +3035000 kr.
- SCB har erhållit medel för en undersökning om hushållens utgifter år
1985. Arbetet påbörjades budgetåret 1983/84 och beräknas avslutas
budgetåret I987 /88. Medelsbehovet budgetåret I985/86 uppgår till
4 395 000 kr. Totalkostnaden beräknas till 8 650000 kr. Förändring
+920000 kr.
- För partisympatiundersökningarna beräknar SCB en intermittent utvidgning på 490000 kr. Förändring +490000 kr.
- Därutöver redovisas vissa intermittenta minskningar i den löpande statistiken som slutförd fiskeriräkning m. m. som föranleder minskat medelsbehov. Förändring - I 402 000 kr.

6. SCB skall enligt proposition 1979/80: 6 om socialstyrelsens uppgifter
och organisation (godtagen av riksdagen enligt SOU: 45, rskr 386) svara för
datainsamling och vård av en planeringsdatabas för socialsektorn samt
statistikproduktion av distribution från databasen. I skrivelse till regeringen 1984-05-16 har SCB anhållit om medel för uppbyggnaden av databasen.
7. I skrivelse 1984-06-29 har SCB lagt fram förslag om SCB:.1· datorkapacitet 1985 och därefter. Skrivelsen är ett resultat av den s. k. SYSTEM-85utredningen som gjorts på uppdrag av regeringen. Rapporten bereds f. n. i
regeringskansliet.
Remissyttranden
Datainspektionen har yttrat sig över de förslag i SCB:s anslagsframställning som innebär inrättande av nya personregister eller ändringar i
redan befintliga register.
Föredragandens överväganden

Jag vill inledningsvis understryka den stora betydelse en väl fungerande
statistikproduktion har som underlag för ställningstaganden i vitt skilda
frågor och på olika nivåer. Detta utgör en central utgångspunkt när jag i det
4
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följande redovisar mina ställningstaganden utifrån det kärva ekonomiska
läge som kännetecknar statsfinanst:rna.
Ny beslutsordning
För att ge fackdepartementen ett ökat ansvar för statistiken inom den
egna sektorn har statistikutredningen föreslagit en ny beslutsordning i
budgetprocessen. Fördelen med utredningens förslag är att statistik i mindre utsträckning kommer att vägas mot statistik inom ramen för SCB:s
budget. I stället kommer behovet av statistik att främst vägas mot den
verksamhet inom sektorn för vilken statistiken skall utgöra informationsunderlag. Under årets budgetprocess har denna ordning prövats vid fyra
fackdepartement: justitie-. arbetsmarknads-. social- och industridepartementen.
Som ett resultat har vissa omprioriteringar kommit till stånd. Utgångspunkten har därvid varit de förslag statistikutredningen lämnat med utgångspunkt i den s. k. ambitionsnivå I. som totalt sett innebär en minskning av statistikkostnaderna. Detta uppnås genom att lågprioriterad statistik slopas kombinerat med en viss omprioritering till statistik för nationalräkenskaper, handels- och servicestatistik, välfärdsstatistik m. m. För
budgetåret 1985/86 förordar jag att framför allt nationalräkenskapsstatistiken och handels- och servicestatistiken förstärks. Riktlinjerna härför kommer att utarbetas i en för försvars-. finans-. industri- och civildepartementen och SCB gemensam promemoria. I anslutning härtill kommer en aktuell kostnadskalkyl att tas fram. Jag redovisar de omprioriteringar jag förordar med preliminärt angivna kostnader under respektive delprogram nedan.
Jag vill också peka på att det varit en strävan att i större utsträckning
satsa på statistik av engångskaraktär m. m. Jag har därför innehållit 1,5
milj. kr. för angelägna tillfälliga behov av statistisk belysning av olika
samhällsföreteelser.
Enligt min mening bör försök med att finna förbättrade former för att
prioritera olika statistikprodukter fortsätta och fackdepartementen även
kommande budgetår aktivt delta i budgetprocessen. Det är därför angeläget att SCB anpassar sin anslagsframställning efter de behov fackdepartementen kommer att ha av kalkylunderlag för att kunna göra erforderliga
bedömningar. Det är också angeläget att delprogramindelningen och produkt- och kostnadsansvar inom SCB på sikt får en struktur som i sina
huvuddrag överensstämmer med de politikområden som statsmakterna
arbetar efter.
Jag avser att återkomma till regeringen med förslag till uppdrag åt SCB
att med expertmedverkan se över vissa principfrågor inom budgeterings-,
kalkylerings- och redovisningsområdet mot bakgrund av vad som framkommit bl. a. i samband med försöket med ny beslutsordning. Förslag med
anledning av översynen bör lämnas i god tid före nästa budgetarbete.
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Uppdraget avses omfatta även redovisningsprinciperna för uppdragsverksamheten.
OmfiirdelninRar och UtRifisminskninRar
Genom FoB 85 som nu förbereds för att !genomföras under kommande
I
budgetår kommer SCB:s totala anslag att öka kraftigt. Detta har beaktats
vid bedömningen av möjligheterna till utgiftsminskning för SCB under
budgetåret 1985/86. Därigenom erhålls en utjämning av SCB:s anslagstilldelning över tiden. SCB har under tre budgetår redan utnyttjat vissa
utjämningsmöjligheter genom att följa ett treårigt huvudförslag med fördelningen I. 2 och 3 %·. Jag har efter underhandskontakter med SCB funnit att
den planenliga utgiftsminskningen på 3 % for budgetåret 1985/86 kan utvidgas med ytterligare en procentenhet. För FoB 85 gäller att huvuddelen av
kostnaderna beräknades belasta budgetåret 1985/86. Det har nu visat sig
att en del av dessa kostnader kan förskjutas till senare budgetår. Anslaget
till SCB för FoB 85 för budgetåret 1985/86 kan med anledning härav
reduceras med 4 milj. kr. i förhållande till kalkylen i SCB:s anslagsframställning. Jag avser att som en del i uppdraget om SCB:s budgeteringsprinciper ge SCB i uppdrag att även närmare belysa kostnads- och personalutveeklingen under de närmaste åren som underlag för ett flerårigt huvudförslag som bl. a. leder till en fortsatt utjämning av sysselsättningen vid
SCB inkl. intervjuarna.
Personal
Ett genomförande av de utgiftsminskningar jag förordar kommer tillsammans med övriga variationer i verksamheten att innebära en personalminskning med 55 personer. Den naturliga avgången (pensioner och övriga
avgångar) beräknas ge utrymme för en sådan minskning.

B 7. Statistiska centralbyrån: Statistik, register och prognoser
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

273 707000
272361000
274697000

Från anslaget bestrids utgifter för programmet Statistik. register och
prognoser.
I det följande behandlar jag de delprogram som berörs av större förändringar. I enlighet med statistikutredningen föreslås som nämnts vissa omprioriteringar mellan statistikprodukter. Dessa redovisas här under respektive delprogram, där även de övriga större förändringar jag funnit skäliga
redovisas.
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Delprogrammet lndustriverksamhet
SCH producerar s. k. r11mstatistik p;'t kvartals- och iirshasis för nio varuomrilden. Denna statistik anviinds av vissa myndigheter och branschorganisationer för analys av försörjnings- och marknadssituationcn. Statistikutredningen har bedömt att denna statistik kan ges låg prioritet i de fall
uppgifterna inte behövs som underlag för produktionsvolymindex. En viss
kvalitetsförsämring av produktionsvolymindcx kan dock godtas, varför
varustatistiken enligt min mening kan utgf1.
Beträffande industri- och bergverksstatistiken kan besparingar göras
genom integrering av dessa m. m.
Jag har i dessa frågor samrått med chefen för finansdepartementet och
med chefen för industridepartementet.
Sammanlagt innebär de åtgärder jag föreslagit besparingar med 3 900000
kr. för budgetåret 1985/86.

Delprogrammet Handel, samfärdsel och priser
OECD har föreslagit sina medlemsländer att konstruera ett indextal för
att internationella jämförelser skall kunna göras på basis av valutornas
inhemska köpkraft i respektive land. Med sådana beräkningar som underlag blir det mer ekonomiskt meningsfullt att jämföra nationalräkenskapsdata mellan olika länder. eftersom beräkningarna grundas på konsistenta
beräkningar och enhetlig prisinformation. Indexjämförelserna kallas köpkraftspariteter <PPP = purchasing power parity). Undersökningen skall
genomföras 1985 och kommer därefter sannolikt att upprepas vart femte
år. För genomförande av de prismätningar och beräkningar som erfordras
för Sveriges del föreslås 525 000 kr. få utnyttjas av de besparingar som
redovisas under detta och andra program.
Tjänsteexport utredningen har i sitt betänkande (SOU 1984: 33) Handla
med tjänster bl. a. föreslagit att SCB ges i uppdrag att årligen sammanställa
och ge ut en särskild publikation över utrikeshandeln med tjänster. Vad jag
erfarit kommer i en proposition som avses föreläggas vårriksdagen ett
sådant förslag att framföras. Kostnaden uppskattas till 75 000 kr. per år och
jag föreslår att inbesparade medel används för detta ändamål. Jag har i
detta ärende samrått med statsrådet Hellström.
Omsättningsstatistiken avser att belysa försäljningsutvecklingen inom
detalj- och partihandeln samt tjänstenäringar. Statistiken används som
underlag för ekonomisk analys och konsumtions- och produktionsberäkningar. Mervärdeskattestatistiken ger bl. a. information om omsättning
och export inom olika näringsgrenar. Båda produkterna fyller grundläggande behov såväl för samhällets organ som för näringslivet. Statistikens
tillförlitlighet har emellertid stora brister. Särskilda resurser bör därför
avsättas för att förbättra kvaliteten. Jag föreslår att ca 600000 kr. anvisas
för förbättringar av dessa produkter genom utnyttjande av inbesparade
medel under andra delprogram.
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Konjunkturbarometern för varuhamlel produceras i avsikt att snabbt ge
tendensdata om utvecklingen inom varuhandeln. Den anses emellertid ha
dföigt prognosvärde av sina huvudanvändare. Jag föreslår att den läggs
ned. Inbesparingen därav blir 100000 kr.
Delprogrammet Bostäder. andra byggnader och fastigheter
Bostads- och hyresundersökningarna tBHU) bör utvidgas och genomföras vartannat år i enlighet med SCB:s förslag. För att finansiera detta
föreslår jag att byggnadsinventeringarna läggs ned såsom SCB föreslagit.
Kostnaderna för utvidgad BH U är 605 000 kr.. och besparingen av nedlagda inventeringar är 510000 kr. Mellanskillnaden 95000 kr. finansieras
av inbesparingar under andra delprogram.
Delprogrammet Samhällsekonomi och offentlig förvaltning.
För att utveckla nationalräkenskaperna har statistikutredningen bl. a.
föreslagit att särskilda satsningar görs på statistikprodukten Finansräkenskaperna och hushållssparande. Jag finner en sådan satsning angelägen.
Statistikutredningen har vidare föreslagit att nationalräkenskaperna
skall förbättras med bl. a. utbyggda tjänsteberäkningar och årliga inputoutput-tabeller. Jag ansluter mig till detta och erinrar om att tjänstesektorn
är den största och snabbast växande sektorn i samhällsekonomin. samtidigt som den är mycket dåligt statistiskt belyst. Aktuella input-outputtabeller är dessutom mycket betydelsefulla såväl för liingtidsutredningarna
som för att stämma av nationalräkenskaperna. Jag föreslår att upp till
500000 kr. anvisas för förbättrade tjänsteberäkningar och årliga inputoutput-tabeller av inbesparade medel.
K vartalsräkenskaperna i augusti, november och februari bör tidigareläggas för att underlaget skall kunna utnyttjas bättre i regeringskansliets
prognosverksamhet. Därför bör rutinerna för insamlande av statistik läggas om enligt följande.
Investeringsenkäten för kommuner i augusti kan enligt min mening
läggas ned. Enkäten har endast begränsad betydelse och relativt lågt
prognosvärde. Inbesparing beräknas kunna uppgå till 500000 kr.
lnvesteringsenkäten för industri i maj bör senareläggas till månadsskiftet
maj/juni. lnvesteringsenkäten för varuhandel, bank och försäkring samt
samfärdsel bör flyttas från augusti till månadsskiftet maj/juni. Investeringsenkäten för industri i augusti bör kunna läggas ner. då dess huvudanvändare konjunkturinstitutet inte hinner utnyttja den. Därigenom görs en
besparing som beräknas kunna uppgå till 400000 kr. Dessutom bör importoch exportenkäterna i augusti läggas ner. då inte heller dessa hinner
utnyttjas av konjunkturinstitutet. Besparingen beräknas kunna uppgå till
200000 kr. Investeringsenkäten i november bör genomföras i månadsskif-

Prop. 1984/85: 100

Bilaga 15

Civildepartementet

54

tet oktober/november och februarienkiiten i månadsskiftet januari/februari.

De omprioriteringar som föreslås inom delprogrammet bör i huvudsak
genomföras under budgetåret 1985/86. De exakta beloppen för omfördelningarna bör fastställas i samband med att den tidigare nämnda promemorian om riktlinjerna för omläggningen av nationalräkenskaperna m. m.
utarbetas.
Jag har i dessa frågor samrått med chefen för finansdepartementet.
Delprogrammet Arbetsmarknad
Jag erinrar om de utgiftsminskningar inom bl. a. arbetskraftsundersökningarna som blir möjliga genom sysselsättningsregistret. Jag återkommer
till detta under anslaget för folk- och bostadsräkningar. För budgetåret
1985/86 beräknas denna utgiftsminskning till 1,6 milj. kr.
Efter genomgång av statistikutredningens övriga förslag har jag funnit
att delprogrammet Arbetsmarknad därutöver kan minskas med I, I milj.
kr.
Delprogrammet Befolkning och hushåll
Partisympatiundersökningarna skall återinföras i enlighet med riksdagsbeslut (fiU 1983/84: 35). Samma utformning skall gälla som före nedläggningen, vilket innebär att tre undersökningar samt en metodundersökning
genomförs under valår och två undersökningar övriga år. Med tanke på
uppehållet i undersökningsserien framstår metodundersökningen som särskilt angelägen 1985.
Jag beräknar de sammanlagda kostnaderna till högst 2,4 milj. kr. och
föreslår att inbesparade medel under andra delprogram får användas härför.
För arbetet med 1985 års valstatistik beräknar jag i likhet med SCB en
tillkommande kostnad av 3,0 milj. kr.
för statistik om hushållens utgifter beräknar jag likaledes som SCB en
tillkommande kostnad på 920000 kr.
Delprogrammet Rätts- och socialväsende
SCB har i skrivelse 1984-05-16 anhållit om medel för uppbyggnad av en
statistikdatabas för socialsektorn. En sådan databas skulle vara ett medel
att få helhetsbeskrivningar och en mera samordnad redovisning inom
socialsektorn. SCB har beräknat årliga löpande kostnader inom SCB till
750000 kronor budgetåren 1984/85 och 1985/86 samt till 1 milj. kronor
årligen därefter.
Efter remiss till berörda myndigheter och organisationer och samråd
med chefen för socialdepartementet har jag funnit att det hittills redovisade
materialet inte utgör tillräckligt beslutsunderlag för medelstilldelning. Jag
kommer därför att uppdra åt SCB att göra erforderliga kompletteringar och
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fortsätta utvecklingsarbetet efter de anvisningar jag senare kommer att
precisera.
Finansutskottet har vid behandling av proposition om 1985 års folk- och
bostadsräkning m. m. (prop. 1983/84: 100. bil. 15. punkt 63 och prop.
1983/84: 85) särskilt anfört att det bör närmare övervägas om det är m(~jligt
att samla in frågor om tohaksbruk i samband med FoB 85. Jag är efter
samråd med statsrådet Sigurdsen emellertid inte heredd att förorda en
sådan insamling. på grund av de mycket höga kostnader som är förknippade med tilläggsfrågor i folk- och bostadsräkningen.
Delprogrammet Utbildning, forskning och kultur
Från V111 huvudtiteln överförs efter samråd med chefen för utbildningsdepartementet 190 000 kr. avseende elevpanel för longitudinella studier.
I enlighet med SCB:s förslag har jag i samråd med chefen för utbildningsdepartementet avsatt 530000 kr. genom omprioritering av medel från
V111 huvudtiteln till uppbyggandet av samlat utbildningsregister. Förutsättningarna för detta register påverkas av ett bcsvärsärende som bereds i
regeringskansliet.
Årlig statistik avseende hemspråksundervisning behandlas under VIII:e
huvudtiteln.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Statistiska centra/byrån: Statistik, register och proRnoser för
budgetåret 1985/86 anvisa ett förslagsanslag av 274697000 kr.

8 8. Statistiska centralbyrån: Uppdragsverksamhet

1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

I 000
1000

Under anslaget redovisas inkomster och utgifter för programmet Uppdragsverksamhet.
Med uppdragsverksamhet avses sådan verksamhet som finansieras genom direkt ersättning från statistikkonsumenterna. Det kan röra sig om
statlig eller kommunal myndighet, organisation. företag eller enskild. Någon principiell skillnad i statistiskt/tekniskt avseende mellan produkter
som är anslags- resp. uppdragsfinansierade föreligger inte.
För SCB:s uppdragsverksamhet gäller samma sekretessbestämmelser
som för verksamheten i övrigt. Detta innebär att uppgiftslämnarnas hehov
av skydd mot röjande av lämnade individuella uppgifter tillgodoses på
uppdragsområdet i samma utsträckning som i fråga om den anslagsfinansierade verksamheten.
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Genom uppdragsverksamheten erbjuds myndigheterna, forskarna. näringslivet m. tl. möjlighet att som komplettering till den officiella statistiken dra nytta av SCB:s samtliga produktionsresurser - insamlat material.
fackkunnig personal och tekniska hjälpmedel.
Omslutningen av uppdragsverksamheten uppgick under budgetåret
1983/84 till 44,5 milj. kr. vilket innebär en ökning med 4,5 milj. kr. jämfört
med närmast föregående budgetår. Omslutningen beräknas komma att
uppgå till 51,3 milj. kr. under budgetåret 1984/85. Under budgetåret
1985/86 beräknas volymen pt1 uppdragsverksamheten öka med 900000 kr.
På sikt räknar SCB med en ökning av volymen med 1-1.5 milj. kr. per år.
SCB disponerar för uppdragsverksamheten en rörlig kredit som f. n.
uppgår till 12 milj. kr.
SCB föreslår att anslaget för nästa budgetår förs upp med ett formellt
belopp av I 000 kr och att den av centralbyrån disponerade rörliga krediten
i riksgäldskontorct upptas till 12 milj. kr. Jag biträder SCB:s förslag på
des~a punkter.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Statistiska ccntralhyrtln: UppdrapTcrksamlzet för budgetåret 1985/86 anvisa ett förslagsanslag av I 000 kr.

8 9. Folk- och bostadsräkningar
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

2630000
14000000
36317000

Under anslaget redovisas utgifter för delprogrammet Folk- och bostadsräkningar i programmet Statistik. register och prognoser.
Under år 1985 skall en folk- och bostadsräkning genomföras i Sverige
(FoB 85). Bestämmelserna härom finns dels i en särskild lag ( 1984: 531)
dels i en särskild förordning ( 1984: 532). Räkningen skall genomföras av
SCB med i princip samma metod som vid de senaste folk- och bostadsräkningarna men med en fortsatt begränsning i antalet uppgifter som inhämtas
från allmänheten.
I propo5itionen l 983/84: 85 redovisas den beräknade kostnaden för statsverkct för FoB 85 m. m. preliminärt till ca 75 milj. kr. fördelat på budgetåren 1984/85-1989/90. Av detta belöper sig ca 54 milj. kr. på FoB 85 (och
ca 21 milj. kr. på sysselsättningsregistret, se nedan).
För 1985/86 har jag beräknat 36,3 milj. kr. I kostnaden ingår bl.a.
portoavgifter med 17 milj. kr.
För tillkommande kostnader på grund av sysselsättningsregistret har jag
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för budgetåret 1985/86 beräknat 1.9 milj. kr. Jag erinrar om de besparingar
inom hl. a. arbetskraftsundersökningarna som hlir möjliga genom syssel.,;iittningsregistret. I samband med det öwrsynsuppdrag angående hudgeterings- och kalkyleringsprinciper m. m. som jag tidigare nämnt. avser jag
att uppdra åt SCB att särskilt redovisa de besparingar inom olika områden
som sysselsättningsregistret tillåter.
Sedan budgetåret 1980/81 har SCB för centrala företagsregistret (CFR>
erhållit extramedel för att upprätthålla den kvalitet på arbetsställcdelen i
centrala förctagsregistret som skapades i förberedelsearbetet inför FoB 80.
Medlen har främst använts för ett gransknings- och korrigeringsarhete i
samarbete med kommunerna. Enligt planerna kommer dessa särskilda
åtgärder för att hålla arhetsställeregistret aktuellt att kunna minskas i
samband med att nya rutiner genomförs för aktualisering av basregister
och genom de rutiner som skapas för att arbetsställeinformation skall
lämnas på kontrolluppgifterna. Detta är dock inte möjligt förrän efter
budgetåret 1985/86. Jag föreslår därför en engångsanvisning om 500000 kr.
för detta ändamål budgetåret 1985/86.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Folk- och hostadsriik11i11gar för budgetåret 1985/86 anvisa ett
förslagsanslag av 36 317 000 kr.

B IO. Bidrag till Institutet för storhushållens rationalisering

1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

620000
640000
659000

Institutet för storhushållens rationalisering har till huvudsaklig uppgift
att främja och samordna sådan rationaliserings- och utvecklingsverksamhet som väsentligt kan bidra till att höja produktiviteten inom storhushållen. Institutet skall dessutom bedriva informations- och utbildningsverksamhet inom sitt område.
Institutet är organiserat som ett fristående organ, som drivs gemensamt
av staten och en för ändamålet bildad stiftelse med företrädare för Landstingsförbundet. Svenska kommunförhundet och restaurangnäringen.
Verk.samheten vid institutet regleras genom avtal som staten har slutit med
stiftelsen. Avtalet gäller - efter att ha förlängts senast år 1980 - t. o. m.
budgetåret 1985/86.
Regeringen har uppdragit åt statskontoret att tillsammans med försvarets rationaliseringsinstitut utreda vissa frågor om de offentliga storhushållen. I uppdraget ingår bl. a. att granska rollfördelningen mellan de offentliga organ som bedriver verksamhet med anknytning till storhushållssektorn. Uppdraget skall redovisas hösten 1985.
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Institutet för storhushållens rationalisering föreslår för budgetåret
1985/86 ett statsbidrag av 663000 kr.
Föredragandens ii1·en·iigande11
Jag förordar ett bidrag av 659000 kr. till institutet. Jag hemställer att
regeringen föreslår riksdagen
all till BidraR till Institutet får storhushållens rationaliserinR för
budgetåret 1985/86 anvisa ett anslag av 659 000 kr.
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C. STATLIG LOKALFÖRSÖRJNING
C I. Byggnadsarbeten för statlig förvaltning
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

209013 000
105000000

Reservation

132 774000

171000000

Från anslaget bestrids utgifter för investeringar i byggnader för statlig
verksamhet och för vilka medel inte har anvisats under annat anslag. Som
tidigare har redovisats under femte huvudtiteln utnyttjas anslaget fr. o. m.
budgetåret 1985/86 också för byggnadsprojekt inom socialdepartementets
område.
I det följande redovisas inte närmare sådana objekt som tidigare redovisats för riksdagen och för vilka byggnadsstyrelsen har föreslagit sänkta
eller oförändrade kostnadsramar eller ramhöjningar som föranleds av enbart den allmänna byggnadskostnadsstegringen. För tiden den 1 januari
1983 till den l januari 1984 beräknar byggnadsstyrelsen denna kostnadsstegring till 6%·. Regeringen har tidigare under budgetåret 1983/84 med
stöd av riksdagens bemyndigande (prop. 1982/83: 150, FiU 50. rskr 392)
uppdragit åt byggnadsstyrelsen att utföra vissa sysselsättningsskapande
åtgärder. Redogörelse härom lämnas i det följande

Byggnadsstyrelsen
Stockholm. Om- och tillbyggnad i kl'. Brunkhuvudet
Byggnadsstyrelsen har tidigare redovisat ett byggnadsprogram för kv.
Brunkhuvudet med hemställan om bl. a. projekteringsuppdrag för om- och
tillbyggnad.
I prop. 1980/81: 20 bil. 7 föreslogs en senareläggning av vissa byggnadsarbeten för regeringskansliet. bl. a. såvitt avsåg kv. Brunkhuvudet.
Byggnadsstyrelsen har redovisat ett nytt byggnadsprogram med kostnadsram för om- och nybyggnad i kv. Brunkhuvudet. Projektet omfattar
om- och tillbyggnad av ca 20 500 m2 bruttoarea motsvarande ca 17 300 m 2
hyresgrundande bruksarea. Byggnadsstyrelsen beräknar kostnaderna för
projektet till l 05 milj. kr. i prisläget den I januari 1984.

Stockholm. Försörjningsåtgärder i Södra Klara, etapp Il
Projektet är kopplat till utbyggnaden av kv. Brunkhuvudet och avser
kulvertanslutningar, gemensam nätstation. tele. reservkraft och säkerhetsanläggningar m. m. inom Södra Klara. Kostnadsramen beräknas till 65
milj. kr. i prisläget den I januari 1984.
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Stockholm. K1·. (iriinlandet Norra
I investeringsplanen finns för projektet uppförd en preliminär kostnadsram på 30 milj. kr. i prisläget den I januari 1983.
Byggnadsstyrelsen har hemställt om byggnadsuppdrag för projektet
inom en kostnadsram av 35 milj. kr. i prisliiget den I januari 1984.
Kostnadsökningen föranleds av de speciella krav på lokaler som de
brukare stliller, vilka byggnadsstyrelsen planerar upplf1ta lokalerna åt.
Byggnadsstyrelsen förcsl{ir att 35 milj. kr. förs upp som l.;ostnadsram i
investeringsplancn.

Stockholm. Nyhygt<iwd i h. Ölhr_,·ggw·en
Regeringen har med stöd av riksdagens bemyndigande (prop. 1982/
83: 150, bil. I, Fil' 50, rskr 392) uppdragit åt byggnadsstyrehen att utföra
en nybyggnad för en förvaltningsbyggnad i kv. Öl bryggaren inom en kostnadsram av 68 1001100 kr. i prisläget den I januari 1983.

Nyköping. Om- och tillbyggnad i kv. Residenset
Byggnadsstyrelsen har redovisat ett byggnadsprogram för om- och tillbyggnad i kv. Residenset i Nyköping. Ombyggnadsarbetena omfattar bl. a.
ett nytt ventilationssystem och en ombyggnad av arkivet. Hyresarean
uppgår totalt till I 124 m 2 varav 438 m 2 hänförs till tillbyggnaden. Kostnadsramen beräknas till 4,85 milj. kr. i prisläget den I januari 1984.

Karlstad. Om- och tillhygwwd i h. Rättl'isan och h. Mätaren
Regeringen har med stöd av riksdagens bemyndigande (prop. 1982/
83: 150. bil. L FiU 50, rskr 392) uppdragit åt byggnadsstyrelsen att utföra
en om- och nybyggnad i kv. Rättvisan och kv. Mätaren i Karlstad inom en
kostnadsram av 31 200 000 kr. i prisläget den I januari 1983.

Diverse objekt
Byggnads~tyrelsen

föreslår att kostnadsramen skrivs upp med den all-

männa by~gkostnadsökningen för 1985/86 till 166 milj. kr. i prisläget den I
januari 1984.
Vidare föreslår hyggnadsstyrclsen att Diverse objekts-ramen under detta anslag skall få användas till åtgärdspaket som sammanlagt överstiger 4
milj. kr.. på motsvarande sätt som Diverse objekts-ramen under anslaget
för investeringar inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde
(prop. 1981/82: 100. bil. 12, UU 31. rskr 407).

Föredragandens öven·äganden
Jag har inget att erinra mot den av byggnadsstyrelsen föreslagna ändringen av kostnadsramen för projektet Grönlandet Norra.
I investeringsplanen förordar jag att de redovisade kostnadsramarna för

om- och tillbyggnad i kl'. Brunkhul'lldet samt förs<'irjningsåtgärder, etllpp
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Il, i Siidra Klara förs upp. Motsvarande giiller för om- och tillhyggnad i h.
Residenset i Nykiiping.
Jag har inget att erinra mol byggnadsstyrclsens förslag vad gäller användningen av kostnadsramen Diverse o~jekt för vissa åtgärdspaket, som
beräknas kosta mer än 4000000 kr. Det ankommer på regeringen att
fastställa innehållet i och omfattningen av dessa åtgärdspaket.
Jag förordar att medel för nästa budgetår anvisas enligt följande investeringsplan.

.,'"Cl

lnvesteringsplan (I 000-tal kr.J

Q

Projekt

Kostnadsram
1983-01-01

Medelsförbrukning
1984-01-01

Faktisk
o. m.
1984-06-30

Byggstart
år - mån

Beräknad för

"!='

år - mån

oe

t.

1984/85

Stockholm
Nybyggnad i kv. Ölbryggarcn.
etapp Il
Försörjningsåtgärder m. m. i
Södra Klara
Upprustning av Skeppsholmsbron m. m.
Ombyggnad av hus G, D och J
i kv. Garnisonen
Upprustning av lokaler i
kv. Ostindiefararen
Ombyggnad i kv. Grönlandet Norra
Ombyggnad i kv. Brunkhalsen
Om- och nybyggnad i kv. Brunkhuvudet,
Södra Klara. Försörjningsåtgärder. etapp Il
Täby.
Försörjningsåtgärder i Hägernäs, etapp Il
Nyköping.
Om- och tillbyggnad i kv. Residenset
Karlskrona.
Om- och nybyggnad i kv. Adlersten och
i kv. Wattrang
Halmstad.
Nybyggnad i kv. Svartmunken/
Källspråoget, etapp Il.
Lidköping.
Nybyggnad av förvaltningsbyggnad
i kv. Vesta
Mariestad.
Nybyggnad för länsförvaltningen. etapp 111
Karlstad.
Ny- och ombyggnad i kv. Mätaren
och Rättvisan

1403275

139211115

I 32\\'i\75

5146\)

'C
OCI

1985/86

Ul

Projekt färdigställda före
1983-07-0 I men ännu ej
~\ll\redovisade

---""
-

Färdigställande

=
=

13023

02
01

80
84

10
12

82
87

77

Succ.
84 Il
84

76100

80 IOO

10759

10000

20000

51500
6500

53 100
5000

25 354
2170

15000
2 300

10000
500

83

05
06

18000

18000

16222

1700

70

82

07

=

;'"

-

IJQ
Il)

Ul

01

("")

~:

c::
~

9700
30000
18 300

0

500
6000
5000
8000
4500

100
10000
8000
15000
12000

83
84
84
85
85

02
08
Il
10
10

84 01
85 12
86 01
88 06
88 06

6800

0

2000

3000

85

03

85

4900

()

500

3500

85

09

86 06

42700

44600

28061

12300

3300

83

04

85

08

19400

20600

4556

12000

3000

in

12

85

02

17000

18500

15 590

2500

400

83

01

84

04

21600

19000

7099

8000

3 500

83

12

85

03

31200

33 000

2 103

9000

15000

84

Il

86

06

6400

10000
35000
19400
105 000
65000

9 338
1562
0
()

Il

--=

'Cl

.,

Il)

~

3

~
~

°'
t...>

Hallsberg.
Nybyggnad för förvaltningsbyggnad
i kv. Höjden
Luleå.
Nybyggnad i kv. Kungsfågeln
för länsforvaltningen. etapp I
Kiruna.
Nybyggnad för tull och polis i
Riksgränsen
Diverse objekt
Projektering
Summa
Erfarenhetsmässig reducering
1

~

17000

17200

13 735

2 500

900

82

Il

84

03

4300

4500

3 611

500

350

83

04

83

11

0
'C

-

.,.

\C
OCl

oe

(li

6100
158 800
1829 787

7 300
161000 1
1818470

I 538
118699
24 255

4 500
70000
15 000

I 000
70000
15000

I 520794

243 260
18 260
225000

207643
24643
183000

83

12

84

Il

Q

Q

5!
s;-

IJQ

-"'
( li

Varav 3 950 000 kr. har disponerats av finansfullmakten enligt regeringens beslut 1983-10-06.
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Anslagsberäkning \I 000-tal kr.)
Beräknad medclsfiirbrukning

Medclstillgtmg
Hch:11lning 1984-07-01
Anslag
I 9R4/85
Anslag
1985/86

132 000
105 ()()()
171000

408000

1984/85
1985/86

225 000
18300()

408000

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att I. bemyndiga regeringen att besluta om byggnadsarbeten för statlig
förvaltning inom de kostnads ramar som har förordats i det föregående.
2. bemyndiga regeringen att i vissa särskilda fall besluta om byggnadsobjekt som överstiger 4000000 kr från kostnadsramen Dii·erse objekt.
3. till Bvggnad.wrbeten för statlig förw1ltning for budgetåret 1985/86
anvisa ett reservationsanslag av 171 000 000 kr.

C 2. Inredning av byggnader för statlig förvaltning

1983/84 utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

8572000
I 000
3500000

Reservation

7765000

Från anslaget bestrids utgifter för inredning och viss utrustning av byggnader för statlig förvaltning eller annan statlig verksamhet.
Byggnadsstyrelsen
Stockholm. Inredning

ai·

om- och tillbyggda lokaler fiir re1:eringskansliet i

Södra klara

För projektet har en kostnadsram på 40,9 milj. kr. fastställts. Inom
nuvarande ram finns 2, 1 milj. kr. disponibelt. Byggnadsstyrclsen föreslår
att ramen höjs med 0,6 milj. kr. till 41,5 milj. kr.
Till byggnadsstyre/sen.1· disposition

Regeringen beslutade 1975-08-28 att inredning, som kvarlämnats av omlokaliserad myndighet, skulle överlämnas till byggnadsstyrelsen för att
placeras hos andra Stockholmsmyndigheter eller försäljas genom försvarets fabriksverks överskottsförsäljning.
Per 1984-06-30 var överskottet av denna försäljning 1,4 milj. kr.
Byggnadsstyrelsen har medgivits att använda överskottet för projekt,
för vilka styrelsen har inredningsansvar. Byggnadsstyrelsen föreslår att en
ram på 1,4 milj. kr. förs upp i investeringsplanen.
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Diverse ohjekt
l gällande inredningsplan finns uppförd en ram på 2 milj. kr.
Byggnadsstyrelsen föreslår att en motsvarande ram förs upp för budgetåret 1985/86.
Övrigt
För budgetåret 1984/85 har byggnadsstyrelsen beräknat mcdelsbehovet
till IO milj. kr., vilket medför ett behov av ett tilläggsanslag på 2,3 milj. kr.
Föredragandens Öl'erväRanden
Med utgångspunkt i de förslag, som byggnadsstyrclsen har redovisat.
förordar jag att följande inredningsplan läggs till grund för medelsberäkningen för nästa budgetår.
lnredningsplan (I 000-tal kr)
lnredningsobjekt

Förordad ram Kostnadsram
eller
definitiv
delram art 1
ändring
ram
av tidigare
ram

Medelsförbrukning
t. o. m.
1984-06-30

Färdigställda ej slutredovisade objekt
Stockholm
Inredning av om- och
tillbyggda lokaler för
regeringskansliet i Södra
Klara
+600
Inredning av förvaltningslokaler i
kv. Rosteriet
Inredning och utrustning av lokaler i
kv. Garnisonen
Borås
Inredning av nybyggnad
i kv. Balder

41500
4850

4453

2500

1372

14000

11147

Ö\•rigt
Till byggnadsstyrelsens
disposition
+400
Diverse objekt

1400

2000
66250

1

Art av kostnadsram för resp. objekt

~ Av statsmakterna redan godtagen kostnadsram
3

36626

Förslag till ändrad kostnadsram (tidigare fastställd som delram).

5 Riksdagen 1984185. I sam/. Nr /00. Bilaga 15

933
54531
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Jag förordar att följande utrustningsplan läggs till grund för medelsberäkningen nästa budgetår.
Utrustningsplan

(I

000-tal kr)

lnredningsobjekt

Stockholm
Om- och nybyggda
lokaler för regeringskansliet i Södra Klara
Telefonväxel m. m.
Övrig gemensam
utrustning
1
2

Förordad ram Kostnadsram
eller
definitiv
delram art 1
ändring
ram
av tidigare
ram

5 289
10527
15816

Medelsförbrukning
t.o.m.
1984-06-30

1634
7612
9246

Art av kostnadsram för resp. objekt
Av statsmakterna redan godtagen kostnadsram

Jag beräknar medelsförbrukningen för inredning och utrustning för nästa
budgetår till 3,5 milj. kr. Jag förordar att anslaget förs upp i statsbudgeten
med detta belopp.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Inredning av byggnader för statlig förvaltning för budgetåret
1985/86 anvisa ett reservationsanslag av 3 500000 kr.
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D. STATLIG PERSONALPOLITIK M.M.
D l. Statens arbetsgivarverk

1983/84 Utgift
1984/85 Anslag 1
1985/86 Förslag 1

28 257 572
32412000
23 591 000

Statens arbetsgivarverk (SA V) är central myndighet för dels förhandlingar i och samordning av frågor som rör reglering av förhållandet mellan
offentlig arhetsgivare och arbetstagare. såvitt gäller anställnings- eller arbetsvillkor som fastställs under medverkan av regeringen eller myndighet
som regeringen bestämmer. dels arbetsgivarpolitiken inom statsförvaltningen.
SA V leds av en styrelse. Inom styrelsen finns en förhandlingsdelegation.
Organisationen i övrigt fastställs enligt SA V:s bestämmande. Chef för
SA V är en generaldirektör.
Statens förhandlingsråd (FHRJ samordnar och genomför förhandlingar
enligt lagen ( 1976:580) om medbestämmande i arbetslivet eller enligt kollektivavtal, i den mån förhandlingarna avser frågor som förbereds inom
regeringskansliet för beslut av riksdagen, regeringen eller statsråd och som
inte syftar till kollektivavtal. FHR svarar vidare för information enligt
nämnda lag eller kollektivavtal i dessa frågor. Chef för FHR är en generaldirektör.
1

I beloppet ingår även kostnaderna för FHR:s verksamhet.
1984/85

Beräknad ändring 1985/86
Föredraganden

SAV

Personal'

-4

125

-4

Anslag 2 (I 000-tal kronor)
Utgifter
Förvaltningskostn.
(därav lönekostn.)
Lokalkostnader

Summa utgifter

+

25 719
!22879)
6693

+582
(+487)

4

30
75)
86

32412

+578

56

-

(-

Inkomster
Ersättning från de
affärsdrivande verken
Ersättning från vissa
icke-statliga institutioner

+8265

Nettoutgift

-8821

1

2

Inbegriper även FHR:s personal.
Inbegriper även kostnaderna för FHR:s verksamhet.

+ 500
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Statens arhetsgii·an·erk
I. Pris- och löneornräkning I 622 000 kr.
2. SA V har lämnat ett ettårigt huvudförslag med en reduktion om två
procent (637 000 kr.). SA V har därvid beräknat att två tjänster kan dras in.

Statens förhandlingsråd
I. Pris- och löneornräkning 85 000 kr.
2. FHR har i ett särskilt besparingsförslag föreslagit att FHR upphör
som myndighet fr.o.rn. budgetåret 1985/86 och att såväl verksamheten som
personalen inordnas i SA V. Förslaget medför att tjänsten som generaldirektör och en handläggartjänst kan dras in.

Föredragandens Öl'en·äganden
Jag biträder FHR:s förslag om att myndigheten bör upphöra vid utgången av juni 1985 samt att verksamhet och personal inordnas i SA V. Jag
förutsätter därvid att de anställda vid FHR erbjuds motsvarande anställning i SAV.
Förslaget innebär inget ställningstagande till frågan om medbestämmande i frågor som förbereds inom regeringskansliet för beslut av riksdagen,
regeringen eller statsråd - vilken f.n. är föremål för överväganden inom
regeringskansliet - utan är endast ett administrativt överförande av den
förhandlings- och informationsverksamhet som åligger FHR. Med hänsyn
till den speciella karaktären på FHR:s förhandlingsverksamhet bör de
frågor som enligt mitt förslag nu överförs till SA V inte vara underställda
SAV:s styrelse. I dessa frågor bör - liksom förhållandet är för närvarande
- generaldirektören ensam vara beslutande.
Enligt min mening medger förslaget en rationell lösning av den situation
som under senare år har uppstått genom en successiv minskning av den
arbetsinsats som krävts för FHR:s verksamhet och betydande variationer i
arbetsbelastningen under året, vilket i sin tur har lett till svårigheter att
kontinuerligt sysselsätta personalen. Genom samordningen med SA V:s
verksamhet kan personalens kompetens och förhandlingsvana effektivare
tas tillvara.
Vid min beräkning av förevarande anslag har jag beaktat de besparingar
som den nu föreslagna samordningen beräknas leda till.
Den del av anslaget som gäller SAV:s nuvarande verksamhet har jag ,
beräknat med utgångspunkt i ett ettårigt huvudförslag med en reduktion
om två procent. Jag har därvid tagit hänsyn till att två tjänster kan dras in.
Jag har vid min beräkning även utgått ifrån att de affärsdrivande verken
bör betala ersättning till SA V för verkets kostnader för förhandlingar för
affärsverken. Jag har uppskattat dessa kostnader till 8 265 000 kr. Det
ankommer på regeringen att besluta om fördelningen av kostnaderna på
resp. affärsverk. Jag avser att senare återkomma till regeringen med förslag om ett uppdrag till SA V att tillsammans med affärsverken utreda och
lämna förslag till samarbetsformerna mellan SA V och dessa.
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Vid min beräkning av mcdelsbehovet har jag vidare beaktat alt SA V bör
kunna uppbära ersättning för förhandlingsmedverkan även från ett antal
mindre icke-statliga institutioner som helt eller delvis tillämpar de statliga
Iöneavtalen och som SA V f.n. kostnadsfritt biträder med bl.a. förhandlingsarbete. Jag har överslags vis beräknat detta belopp till 500000 kr.
Med hänvisning till sammanställningen och till vad jag nu har anfört
hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen att
I. godkänna att statens arbetsgivarverk övertar ansvaret för den
förhandlings- och informationsverksamhet avseende frågor som
förbereds inom regeringskansliet för beslut av riksdagen. regeringen eller statsråd och som inte syftar till kollektivavtal. m. m.
2. besluta att statens förhandlingsråd skall upphöra vid utgången av
juni 1985
3. till Statens arhetsxivarverk för budgetåret 1985/86 anvisa ett förslagsanslag av 23 591 000 kr.

D 2. Externa arbetstagarkonsulter
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

5794000
5962000

Från anslaget betalas utgifter för konsulter som personalorganisationerna anlitar i rationaliseringsfrågor med stöd av medbestämmandeavtal som
har godkänts av riksdagens lönedelegation och regeringen. Anslaget disponeras av statens arbetsgivarverk.
Jag har med ledning av träffade medbestämmandeavtal för budgetåret
1984/85 beräknat medclsbehovct för budgetåret 1985/86 till 5 962 000 kr. I
likhet med föregående år ställs medlen till förfogande i avvaktan på att
ytterligare erfarenheter har vunnits. Regeringen har den 11 juli 1984 uppdragit åt statens arbetsgivarverk att i samverkan med de statsanställdas
huvudorganisationer samla in och redovisa myndigheternas erfarenheter
av systemet med externa arbetstagarkonsulter. Jag räknar med att redovisningen skall föreligga före utgången av innevarande budgetår.
Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen
föreslår riksdagen
att till Externa arbetstagarkons11/ter för budgetåret 1985/86 anvisa
ett förslagsanslag av 5 962 000 kr.
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D 3. Statens löne- och pensionsverk
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

45 360948
47415000
49547000

Statens löne- och pensionsverk <SPY) är central förvaltningsmyndighet
för ärenden som rör den statliga personalpensioneringen och därmed sammanhängande frågor och för ärenden som rör de centrala personaladministrativa ADB-systemen hos staten, i den mån sådana ärenden inte ankommer på någon annan myndighet. Vidare handlägger SPY ärenden om sådan
grupplivförsäkring som meddelas av statef!. i den mån det inte ankommer
på statens grupplivnämnd.
SPY leds av en styrelse. Chef för SPY är en generaldirektör. Inom SPY
finns en pensionsavdelning, en lönebyrå och en administrativ byrå. Dessutom finns övergångs vis inrättad en enhet i Stockholm för aktualisering av
tjänstematriklar. Huvuddelen av lönebyråns verksamhet finansieras genom avgifter och redovisas under ett särskilt anslag (0 4. Statlig personaladministrativ informationsbehandling).
1984/85

Beräknad ändring 1985186
SPY

Personal

292

Föredraganden

-16

-16

Anslag
Förvaltningskostn.
(därav !önekostn.)
Lokalkostnader
Konverteringskostnad
Kostnader för MAREG
Viss aktua!iseringsverksamhet
Till regeringens disp.

37 273 000
(35519000)
7 581000
2 300000

+3458000
( + 2 395000\
+ 380000
- 155000

1000
260000

47415000

+ 265000
437000)
+ 182000
- 155000
+2100000

(+

-

+3683000

260000

+2132000

Statens löne- och pensions1·erk
I. Pris- och löneomräkning m. m. 2753000 kr.
2. SPY har i enlighet med ett huvudförslag fördelat över tre år med
fördelningen I, 1 och 4 procent för första, andra respektive tredje året
redovisat en utgiftsminskning om fyra procent för budgetåret 1985/86. SPY
hemställer att lokalhesparingar om 470000 kr. tillförs verket som rationali-

seringsvinst.
3. SPY har begärt medel för tre tjänster inom den pensionsbeviljande
verksamheten på grund av volymökningar.
4. SPY har vidare begärt medel motsvarande 14 tjänster för tillkom-
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mande uppgifter dvs. införande och förvaltning av matrikelregistret
<MAREG).
5. SPV har därutöver begärt medel för dels en tjänst som metodansvarig
inom ADB-området, dels en halv tjänst för ADB-säkerhetsfrågor och
AD B-sårbarhetsfrågor.
6. SPV har dessutom begärt medel för kostnader i samband med RFV:s
byte av datorutrustning samt medel för fasta. ökade ADB-kostnader.
7. SPV hemställer att verkets instruktion ändras så att verket får rätt att
mot avgift åta sig uppdrag från andra myndigheter inom SPV:s verksamhetsområde.
Fiiredra1;andens överväRanden

För nästa budgetår bör medel för SPV:s verksamhet beräknas med
utgångspunkt i det planerade huvudförslaget över tre år. Det innebär att
anslaget för budgetåret 1985/86 reduceras med fyra procent. Jag har därvid
beaktat lokalbesparingar om 470000 kr.
SLÖR och PI är finansierade genom avgifter (jfr prop. 1979/80: 100 bil. 3
s. 5, AU 1979/80: 18, rskr 1979/80: 252). Enligt min mening bör samma
finansieringsprincip gälla också för matrikelsystemet och det pensionsuträkningssystem som f.n. utvecklas. Det innebär att samtliga kostnader
som är hänförliga till SPV:s ADB-verksamhet bör avgiftsfinansieras. I
avvaktan på att MAREG och pensionsuträkningssystemet byggs ut bör
emellertid särskilda medel anvisas. Jag har för budgetåret 1985/86 som
engångsanvisning beräknat medel motsvarande tio tjänster. Jag har vidare
tillfört medel för ökade ADB-kostnader.
Jag avser att inom kort föreslå regeringen att lämna ett uppdrag till SPV
att redovisa en plan för ett skyndsamt införande av matrikelregistret.
Härutöver har jag för nästa budgetår som en engångsanvisning beräknat
2 145 000 kr. för konverteringsarbete till följd av utbyte av datorer vid
riksförsäkringsverkets (RFV) tekniska byrå. Jag räknar med att konverteringsarbetet skall vara slutfört under budgetåret 1985/86.
Anslaget har minskats med 520000 kr. i enlighet med regeringsbeslutet
den 27 september 1984 om anskaffning av telefonväxel för åtta myndigheter i Sundsvall. Av beloppet avser 330 000 kr. överföring av medel till RFV
motsvarande kostnader hänförliga till RFV för tre kvartal. Resterande
kostnader (110000 kr.) motsvarande ett kvartal bör belasta anslaget för
budgetåret 1986/87. Jag har i frågan samrått med chefen för socialdepartementet. Jag biträder slutligen SPV:s förslag att verket inom sitt verksamhetsområde bör få åta sig uppdrag från andra myndigheter mot avgift.
Med hänvisning till vad jag nu har anfört och till sammanställningen
hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen
att till Statens löne- och pensionsverk för budgetåret 1985/86 anvisa
ett förslagsanslag av 49 547 000 kr.

Prop. 1984/85: 100 Bilaga 15 Civildepartementet

72

D 4. Statlig personaladministrativ informationsbehandling

1983/84 Utgift
1984185 Anslag
1985/86 Förslag

1000
1000

Från anslaget betalas utgifter för drift, underhåll och central administration av de personaladministrativa informationssystemen SLÖR och PI. De
myndigheter som är anslutna till systemen erlägger avgift härför enligt
principen om full kostnadstäckning. Under anslaget redovisas även inkomsterna från uppdragsverksamheten.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Statlig personaladministruti1· informationshelzandling för
budgetåret 1985/86 anvisa ett förslagsanslag av I 000 kr.

D 5. A\'löningar till personal på indragningsstat

1983/84 utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

45005
50000
50000

Från anslaget betalas främst utgifterna för vissa ersättningar till personal
på indragningsstat.
Statens löne- och pensionsverk föreslår att anslaget kvarstår oförändrat.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Avlöningar till personal på indragningsstat för budgetåret
1985/86 anvisa ett förslagsanslag av 50000 kr.

D 6. Statens arbetsmarknadsnämnd

1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

21962 973
21519000
22356000

Statens arbetsmarknadsnämnd (SAMN) är central förvaltningsmyndighet för arbetsmarknadsfrågor inom statsförvaltningen och efter särskilt
beslut av regeringen för frågor som rör statligt reglerade anställningar i
övrigt, allt i den mån det inte ankommer på annan myndighet. SAMN får
inom sitt verksamhetsområde även bistå riksdagen och dess myndigheter.
SAMN har vidare till uppgift att verka för att arbetsmarknadsfrågor
inom statsförvaltningen handläggs på ett ändamålsenligt och planmässigt
sätt. SAMN skall därvid följa förhållandena inom hela arbetsmarknaden.
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Chef för SAMN är en generaldirektör. Inom SAMN finns en arhetsmarknadsenhet. en utredningsenhet och en administrativ enhet.
1984/85

Beräknad ändring 1985/86

SAMN
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Anslag
Förvaltningskostn.
I.därav lönckostn.)
Lokalkostnader

IK 044000
(14716000)
3475000

( + 673000)
+ 129000

+847000
( +640000)
- 10000

21519000

+I 062000

+837000

+ 933000

Statens arbetsmarknadsnämnd
I. Pris- och löneomräkning m.m. I 062000 kr.
2. SAMN har enligt huvudförslaget redovisat utgiftsminskningar om
452000 kr.
3. SAMN förordar oförändrade resurser jämfört med pris- och löncomräknat anslag.

Föredragandens överväganden
Det omfattande besparings- och rationaliseringsarbete som pågår inom
den statliga förvaltningen ställer stora krav på att den centrala omplaceringsverksamheten fungerar effektivt. Från både personalpolitisk och arbetsmarknadspolitisk synpunkt är det angeläget att nödvändiga omställningar kan planeras långsiktigt. Det är viktigt att SAMN kan biträda
myndigheterna med kunskap och konstruktiva lösningar på ett tidigt stadium i planeringen av personalrörlighetsåtgärder. Mot den bakgrunden har
jag för nästa budgetår beräknat ett reducerat huvudförslag vilket motsvarar en procent av anslaget. Reduceringen har finansierats genom omprövning av andra utgifter inom huvudtiteln.
Under innevarande budgetår disponerar SAMN särskilda medel (I milj.
kr.) för sådana kostnader för jämställdhetsarbete som normalt inte kan
anses ingå i myndigheternas verksamhet och som de saknar medel för.
SAMN bör även nästa budgetår disponera medel för fortsattjämställdhetsarbete. Jag har beräknat medelsbehovet för budgetåret 1985/86 till oförändrat I milj. kr.
Med hänvisning till vad jag nu har anfört och till sammanställningen
hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen
att till Statens arbetsmarknadsnämnd för budgetåret 1985/86 anvisa
ett förs lagsanslag av 22 356 000 kr.
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D 7. Lönekostnader vid viss omskolning och omplacering

1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

34 573 936
55 000 ()()()

40000000

Anslaget får användas till kostnader för avlöningsförmåner. utbildning
m.m. när en arbetstagare med statlig anställning - efter omplacering - till
följd av ett arbetshandikapp inte kan beredas en lämplig anställning inom
gällande organisation och därför måste sjukpensioneras, om inte omskolning eller någon annan form för rehabilitering kommer till stånd. Anslaget
kan även användas när en arbetstagare - efter omplacering - på grund av
att en statlig verksamhet omlokaliseras eller omorganiseras inte kan beredas en lämplig anställning inom gällande organisation. om inte omskolning
eller andra särskilda åtgärder kommer till stånd.
Vidare kan anslaget användas när en arbetstagare under sjukpensionering försöksvis uppehåller en ny anställning inom gällande organisation.
Anslaget får användas endast övergångsvis till dess att frågan om anställning har lösts på ett mer slutgiltigt sätt. Därefter skall egna medel
utnyttjas.
Bestämmelser i ämnet återfinns i förordningen (1979: 518, ändrad senast
1982: 112) om arbetshandikappade i statligt reglerad anställning m.m. och i
omplaceringsförordningen ()984: 110).
Härutöver får anslaget i vissa fall användas till kostnader i samband med
omställningsutbildning enligt trygghetsavtalet (TrA) (jfr prop. 1983/84: 42,
AU 10, rskr 103).
I fråga om anställda hos myndigheter inom försvarsdepartementets område bestrids kostnaderna av medel som anvisats under fjärde huvudtiteln.
Statens arbetsmarknadsnämnd
Medelsbehovet för budgetåret 1985/86 bör beräknas på basis av kostnadsutfallet för budgetåret 1983/84. Detta innebär en minskning i förhållande till anvisade medel med 10 milj. kr. sedan medel beräknats även för
kostnader till följd av omställningsutbildning enligt trygghetsavtalet.
Föredragandens överl'äga11den
Jag har beräknat medclsbehovet för budgetåret 1985/86 till 40 milj. kr.
Jag har därvid beräknat en något lägre utgiftsökning än SAMN för omställningsutbildning enligt trygghetsavtalet.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Lönekostnader vid viss omskolning och omplacering för
budgetåret 1985/86 anvisa ett förslagsanslag av 40000000 kr.
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D 8. Vissa trygghctsåtgärder för lärare
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
I 985/86 förslag

Reservation

6000000

4000000
4000000

I 1983 års avtal om löner för statstjänstemän m.fl. (ALS 1983) har
parterna avräknat 4 milj. kr. årligen med början år 1983 för särskilda
trygghetsåtgärder - utöver de åtgärder som följer av trygghetsavtalct
(TrAl - för lärare som inte har kunnat omplaceras till annan lärartjänst.
Anslaget får användas till kostnader för åtgärder som underlättar för
uppsagda lärare att få ny sysselsättning. Medlen skall i första hand användas för åtgärder som sätts in efter reserv lärarterminens utgång. men de kan
också användas under pågående anställning.
Anslaget disponeras av trygghetsnämnden. Den reservation som redovisas på anslaget skall stå till parternas förfogande. (Jfr prop. 1983/84: 42,
AU JO. rskr 103).
Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen
föreslår riksdagen
att till Vissa trygghetsåtgärder för lärare för budgetåret 1985/86
anvisa ett reservationsanslag av 4 000 000 kr.

D 9. Statens institut för personalutveckling: Bidrag till myndighetsuppgifter
1983/84 Utgift
I 984/85 Anslag
1985/86 Förslag

14804895
8837000
8474000

Statens institut för personalutveckling (SIPU) är central servicemyndighet för personalutveckling inom statsverksamheten. Institutet får inom
sitt verksamhetsområde biträda andra offentliga eller privata organ.
SIPU leds av en styrelse. Chef för SIPU är en generaldirektör.
Statens institut för personalutveckling
I. Pris- och löneomräkning m.m. 825 000 kr.

2. SIPU redovisar ett ettårigt huvudförslag med en reduktion om två
procent ( 193 000 kr.).
3. SIPU redovisar lokalbesparingar som beräknas uppgå till 250000 kr.
SIPU hemställer att beloppet i sin helhet tillförs SIPU: s verksamhet som
rationaliseringsvinst.
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Föredragandens <J1·cn·iigandcn

SIPU har i olika sammanhang framhållit de administrativa olägenheter
som är förknippade med nuvarande anslagskonstruktion. Verksamheten
finansieras delvis genom ett traditionellt myndighetsanslag med sedvanlig
uppdelning i kostnadsposter, delvis genom ett s. k. I 000-kronorsanslag.
som reglera<; genom en annan typ av villkor i reglcringsbrevet. Detta
medför bl. a. planeringsmässiga och ekonomiadministrativa gränsdragningsproblcm och oklarheter om den för hela verksamheten gemensamma
administrationen, fördelningen av lokalkostnader m. m.
En annan allvarlig olägenhet är att anslagskonstruktionen motverkar den
organisatoriska smidighet som måste eftersträvas för en myndighet som
SIPU, vars verksamhet till stor del finansieras med avgifter och bedrivs i
konkurrens med bl. a. andra utbildningsanordnare. Jag vill i sammanhanget erinra om att jag i föregående års budgetproposition (prop. 1983/84: 100,
bil. 15 s. 136) redovisade min uppfattning att SIPU med hänsyn till bl. a.
konkurrensförhållandena borde ges stor frihet att självt utforma sin organisation.
Mot denna bakgrund bör enligt min mening förevarande anslag ändras
till ett obetecknat bidragsanslag. Medel under anslaget bör även i fortsättningen anvisas endast för myndighetsuppgifter och därmed sammanhängande kostnader.
Jag har för budgetåret 1985/86 beräknat anslaget med utgångspunkt i ett
ettårigt huvudalternativ med en reduktion om två procent till 8 474 000 kr.
Jag har därvid även beräknat en besparing om 600000 kr. till följd av
rationali se ringar.
Enligt min mening finns ytterligare möjligheter till rationaliseringar under förutsättning att SIPU får tillräcklig tid att genomföra dessa. Jag räknar
sålunda med att SIPU även för budgetåren 1986/87 och 1987/88 skall kunna
genomföra besparingar motsvarande 600000 kr. per budgetår. För budgetåren därefter bör enligt min uppfattning anslaget beräknas endast enligt
sedvanliga grunder för bidragsanslag.
Institutets namn har genom regeringsbeslut den 6 december 1984 ändrats till statens institut för personalutveckling. Anslaget Personaladministration och personalutbildning: Förvaltningskostnader bör som en konsekvens härav och av den förändring av anslagsbeteckningen som jag nyss
förordade fr. o. m. nästa budgetår benämnas Statens institut för personalutveckling: Bidrag till myndighetsuppgifter.
Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen
föreslår riksdagen
att till Statens institut för personalutveckling: Bidrag till myndighetsuppgifter för budgetåret 1985/86 anvisa ett anslag av 8 474 000
kr.
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D IO. Statens institut för personalutveckling: Uppdragsverksamhet
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

1000
I 000

Under anslaget redovisas inkomster och utgifter för produktion och
distribution m.m. av generell statlig personalutbildning, personaladministrativ konsultation, utvecklingsarbete som bedrivs på uppdrag av annan
myndighet, bokningsservice och bistånd till myndigheterna vid planering
och utformning av deras personalutbildning samt driften av statens kursgård Sjudarhöjden. Omslutningen beräknas komma all uppgå till 39000000
kr. under budgetåret 1984/85 och 40 200 000 kr. under budgetåret 1985/86.
I bokslutet för budgetåret 1983/84 redovisar SIPU ett underskott med
388643 kr. Enligt SIPU:s bedömning kommer de närmaste årens resultat
att variera mellan mindre underskott och mindre överskott.
Som en följd av att SIPU:s namn genom regeringsbeslut den 6 december
1984 har ändrats till statens institut för personalutveckling bör anslaget
Personaladministration och personalutbildning: Uppdragsverksamhet
fr. o. m. nästa budgetår benämnas Statens institut för personalutveckling:
Uppdrags verksamhet.
Jag hemställer all regeringen föreslår riksdagen
att till Statens institut.fi'ir personalutveckling: Uppdragsl'erk.rnmhet
för budgetåret 1985/86 anvisa ett förslagsanslag av I 000 kr.

D 11. Bidrag till särskilda personalutbildningsåtgärder m.m.
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

12200000
13000000

Från anslaget betalas utgifter för särskilda personalutbildningsåtgärder
som genomförs av bl. a. statens institut för personalutveckling (SIPU).
Åtgärderna omfattar bl. a. uppdrag från regeringen inom personalutbildningsområdet, utvecklingsarbete i form av t. ex. förstudier som inte är ett
direkt led i SIPU:s avgiftsfinansierade verksamhet och genomförande av
central utbildnings- och konferensverksamhet för verkschefer samt centrala insatser i samband med myndighetsintern utbildning av i första hand
chefer på byråchefsnivå och högre.
Jag anser det angeläget att SIPU även i fortsättningen skall kunna ligga
långt framme när det gäller utveckling av nya metoder, tekniker och
områden i personalutvecklingsverksamheten. Jag har därför vid min beräkning av anslaget räknat med att medel behöver avsättas för sådant
utvecklingsarbete som inte är ett direkt led i den avgiftsfinansierade verksamheten.
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Regeringen eftersträvar genom den nya strukturen for medelstilldelning
för central personalutbildning m. m. som redovisades i 1984 års budgetproposition en bättre överensstämmelse mellan myndigheternas behov och
den faktiskt genomförda centrala personalutbildningen. Reformen eliminerar emellertid inte helt de negativa verkningar som tillämpningen av avgiftssystemet innebär för rersurssvaga, företrädesvis små myndigheter.
Regeringen har därför gett statskontoret i uppdrag bl. a. att utvärdera
hittillsvarande erfarenheter av avgiftsfinansieringen vid de små myndigheterna. Jag har vid min beräkning av anslaget räknat med att medel skall
kunna avsättas för särskilt angelägna konsultations- och utbildningsinsatser vid vissa små myndigheter.
Jag har även räknat medel för resterande delar av den utbildning för
högre chefer som pågår.
Jag har beräknat medelsbehovet på anslaget till 13 milj. kr. för nästa
budgetår.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Bidrag till särskilda personalutbildningsåtgärder m.m. för
budgetåret 1985/86 anvisa ett förslagsanslag av 13 000 000 kr.

D 12. Statens arbetsmiljönämnd

1983/84 utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

827945
I 000000
1033000

Statens arbetsmiljönämnd (SAN) skall, i den mån det inte ankommer på
någon annan myndighet inom statsförvaltningen, bl. a. främja utvecklingen
av arbetsmiljöverksamhet, ge ut information samt meddela föreskrifter och
råd som rör arbetsmiljöverksamheten. Nämnden skall vidare vara fackansvarigt organ för innehållet i den partsgemensamma utbildningen inom
arbetsmiljöområdet och på begäran av arbetarskyddsfonden yttra sig över
myndigheternas och arbetstagarorganisationernas ansökningar till fonden
om medel för arbetsmiljöutbildning och arbetsmiljöforskning.
Nämnden består av sex ledamöter. De förordnas av regeringen. tre av
dem efter förslag av de statsanställdas huvudorganisationer. För beslut hos
nämnden krävs att samtliga ledamöter är ense.
Hos nämnden finns ett kansli.
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Beräknad ändring 1985/86

SAN

Föredraganden

3

Personal
Anslag

918000
(466000)
82000

Förvaltningskostn.
(därav lönekostn.)
Lokalkostnader

l 000000

+61 000
(+46000)
+ 6000

+28000
(+11000)
+ 5000

+67000

+33000

Statens arhetsmi/jöniimnd

Nämnden beräknar ans lagsbehovet för 1985/86 till I 067 000 kr.
Föredragandens ö1•erväganden

Jag beräknar medelsbehovet för nästa budgetår med utgångspunkt i ett
ettårigt huvudförslag med en reduktion om två procent.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Statens arbetsmiljönämnd för budgetåret 1985/86 anvisa ett
förslagsanslag av I 033 000 kr.

D 13. Kostnader för vissa nämnder m. m.

1983/84 utgift
1984/54 Anslag
1985/65 Förslag

736564
800000
800000

Från anslaget betalas kostnader - i regel arvoden till ledamöter och
ersättare m. m. - för statstjänstenämnden (såvitt avser stats verkets andel), kontraktsdelegationen. statens tjänstebostadsnämnd. Offentliga arbetsgivares samarbetsnämnd (såvitt avser statsverkets andel), statens
grupplivnämnd, trygghetsnämnden, skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor,
skiljenämnden för arbetsmiljöfrågor, nämnden för vissa omplaceringsfrågor, statens tjänstepensionsnämn<l, statens ansvarsnämnd. Offentliga sektorns särskilda nämnd, statens utlan<lslönenämnd, nämnden för lokalanställda. statens chefslönenämnd, statsförvaltningens centrala förslagsnämnd samt den särskilda ansvarsnämnden för biskopar.
Föredragandens överväganden

Regeringen har tidigare föreslagit riksdagen att en särskild statsrådslönenämnd inrättas (prop. 1984/85: 17. KU 12, rskr 40). Nämnden har inrättats
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genom regeringsbeslut den 13 december 1984. Kostnaderna för nämnden
bör bestridas från detta anslag.
Jag förordar att anslaget förs upp med oförändrat belopp till nästa
budgetår.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Kostnader för vissa nämnder m. m. för budgetåret 1985/86
anvisa ett förslagsanslag av 800000 kr.

D 14. Bidrag till stiftelsen Statshälsan

1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

185426200
225000000
254000000

Från anslaget betalas bidrag till stiftelsen Statshälsan i enlighet med
kollektivavtal mellan statens arbetsgivarverk och de statsanställdas huvudorganisationer om statlig företagshälsovård m.m. För budgetåret
1985/86 skall enligt avtalet betalas 144 000 000 kr. Beloppet skall i samband
med utbetalningen räknas om med förändringar i konsumentprisindex från
januari 1979. Jag har för innevarande budgetår beräknat förändringen i
konsumentprisindex till fem procent.
I regeringens proposition ( 1984/85: 89) om företagshälsovård och arbetsanpassning föreslås bl.a. ett nytt ersättningssystem för företagshälsovården. Detta är inte avsett att påverka samhällets sammanlagda ersättning till
Statshälsan. Jag förutsätter att parterna kommer att vidta anpassningar i
det avtal som gäller, med verkan fr.o.m. det att reformen har trätt i kraft. I
avvaktan på parternas överläggningar har jag beräknat anslaget enligt nu
gällande avtal.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Bidra!! till st{ftelsen Statshä/san för budgetåret 1985/86 anvisa ett förslagsanslag av 254 000 000 kr.

D 15. Viss förslagsverksamhet m.m.

1983/84 utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

222340
150000
150000

Från anslaget betalas utgifter för ersättning och belöning i förslagsverksamheten i den utsträckning beslut härom meddelas av statsförvaltningens
centrala förslagsnämnd.
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Statens arbetsgivarverk samt SACO/SR. SF och TCO-S har den 29 april
1981 slutit avtal om förslagsverksamhet hos statliga myndigheter.

Statsförvultningens centrala förslug.rniimml
Nämnden beräknar anslags be hovet för budgetåret 1985/86 till 150 000 kr.
Nämnden begär härutöver särskilda medel (200000 kr.) för en förslagspristävling.
Föredragandens överl'äganden

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Viss förslags1·erksamhet m.m. för budgetåret 1985/86 anvisa
ett förslagsanslag av 150000 kr.

D 16. Täckning av merkostnader för löner och pensioner m.m.

1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

338748495
2000000000
2000000000

Till grund för beräkningen av anslagsmedlen till avlöningar och pensioner under nästa budgetår har. som jag tidigare denna dag har redovisat
vid min anmälan av punkt 1 i Gemensamma frågor (bil. 2 till budgetpropositionen), lagts de lönebelopp som enligt gällande avtal tillämpas fr.o.m.
den I maj 1984. Lönekostnadspålägget har beräknats med 39% av lönebeloppen. I beräkningen av anslagsmedlen har hänsyn tagits även till de
ekonomiska ramar för lokala löneförhandlingar som myndigheterna har
disponerat.
De löneavtal som f.n. tillämpas upphör att gälla den 31december1985.
Det är inte möjligt att nu beräkna vilket medelsbehov för nästa budgetår
som kan uppkomma på grund av nya avtal mellan parterna på den statliga
arbetsmarknaden. Förevarande anslag bör därför liksom tidigare föras upp
med ett rent schablonmässigt beräknat belopp. Jag förordar att anslaget tas
upp med 2 miljarder kr. Jag vill dock understryka att detta inte innebär
någon prognos över utfallet av de kommande löneförhandlingarna.
Regeringen bör i huvudsaklig överenstämmelse med vad som har gällt
beträffande tidigare anvi~ade täckningsanslag - efter prövning i varje
särskilt fall - kunna från anslaget anvisa de medel som behövs utöver
reservationsanslag och obetecknade anslag på grund av lönehöjningar
m.m. som föranleds av avtal som har godkänts av riksdagens lönedelegation eller regeringen. På motsvarande sätt bör medel kunna anvisas. när
merbelastning inte bör ske av förslagsanslag och förslagsvis betecknade
anslagsposter som har maximerats av regeringen. Merkostnaderna för de
6
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affärsdrivande verken bör dock betalas på samma sätt som verkens övriga
utgifter. Merkostnader för löner som faller på anslag inom utgiftsramarna
för det militära försvaret och civilförsvaret bör täckas av Gärde huvudtitelns anshig för reglering av prisstegringar.
Regeringen bör vidare i likhet med vad som gäller för innevarande
budgetår ha möjlighet att - efter prövning i varje särskilt fall - från
anslaget kunna anvisa de medel som behövs, när reservationsanslag, obetecknade anslag eller affärsverk belastas med större utgifter än som har
beräknats i budgetproposition eller särskild anslagsproposition på grund av
att personliga tjänster har inrättats för tjänstemän som enligt beslut av
nämnden för vissa omplaceringsfrågor bör undantas från flyttning från
stockholmsområdet i samband med myndighets omlokalisering (tjänstemän med s.k. NOM-garanti).
Regeringen bör slutligen i enlighet med riksdagens beslut (prop.
1983/84:42, AU 10, rskr 103) - efter prövning i varje särskilt fall - från
anslaget kunna anvisa de medel som behövs när reservationsanslag eller
obetecknade anslag belastas med större utgifter än som har beräknats i
budgetproposition eller annan anslagsproposition för åtgärder inom ramen
för trygghetsavtalet (TrA). Eventuella merkostnader till följd av TrA för
affärsdrivande verk eller myndigheter med uppdragsverksamhet bör dock
betalas på samma sätt som verkens övriga utgifter. Motsvarande kostnader
som faller inom utgiftsramen för det militära försvaret eller civilförsvaret
bör täckas av fjärde huvudtitelns anslag för reglering av prisstegringar.
Under hänvisning till vad jag har anfört hemställer jag att regeringen
föreslår riksdagen
att till Täckning av merkostnader för löner och pensioner m.m.för
budgetåret 1985/86 anvisa ett förs lagsanslag av 2 000 000 000 kr.

D 17. Vissa skadeersättningar m. m.
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

100000
100000

Från anslaget betalas bl.a. ersättningar som staten skall betala på grund
av skadeståndsskyldighet och som avser fall där förmånstagaren inte har
eller har haft statligt reglerad anställning. Anslaget bör föras upp med
oförändrat belopp.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Vissa skadeersättningar m.m. för budgetåret 1985/86 anvisa
ett förslagsanslag av 100000 kr.
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D 18. Statlig kreditgaranti för bosladsanskaffningslån
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

I 000
1000

Enligt förordningen ( 1973:499> om bostadsanskaffningslån med statlig
garanti till statstjänstemän m.fl. kan under vissa förutsättningar lån med
statlig garanti medges för förvärv av bostadsrätt eller för kontantinsats vid
villaköp. Lån får beviljas med högst det belopp som svarar mot den
kontantinsats som behövs för förvärv av bostaden. Högsta lånebelopp är
30000 kr. och längsta amorteringstid JO år. Lån beviljas av PK-banken
efter tillstyrkan från anställningsmyndigheten. Lån kan medges den som i
samband med ändring av tjänstgöringsort har fatt eller kunnat få anstånd
med omstationering.
Syftet med kungörelsen är tvåfaldigt. En anställd som omplaceras kan
med hjälp av lånet lättare lösa bostadsfrågan på den nya orten. Härigenom
minskar kostnaderna för traktamenten i samband med omplaceringen.
Från anslaget betalas de kostnader som kan uppkomma till följd av att
den statliga garantin behöver tas i anspråk. Anslaget disponeras av kammarkollegiet.
Jag förordar att anslaget även för budgetåret 1985/86 förs upp endast
med ett formellt belopp om I 000 kr.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Statlig kreditgaranti för bostadsanskaffningslån för budgetåret 1985/86 anvisa ett förslagsanslag av I 000 kr.
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LÄNSSTYRELSERNA M. M.

E I. Länsstyrelserna m. m.
Allmän översikt

Liinss tyrelscrna
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

1846108959
1865037000
1985 527000

Länsstyrelsen svarar för den statliga förvaltningen i länet i den mån den
inte ankommer på annan myndighet. Länsstyrelsen skall friimja länets
utveckling och befolkningens bästa samt verka för att statlig. kommunal
och landstingskommunal verksamhet samordnas och anpassas till de rcgio·
nalpolitiska målen och de riktlinjer för hushållning med mark och vatten
som har ställts upp för länet. Länsstyrelsens verksamhet är mångskiftande. Aibetsuppgiftcrna berör bl. a. samhällsutbyggnaden i vid mening. beskattningsväsemlct.totalförsvaret. den sociala omvardnaden och räddningstjiinsten.
Länsstyrelsen är länets högsta polisorgan samt huvudman för priskontorsverksamheten.
Länsstyrelsen är i sin verksamhet direkt underställd regeringen. Samtidigt fungerar den i en del frågor som regionalt organ åt vissa centrala
ämbetsverk.
Länsstyrelsen leds av en styrelse. Landshövdingen är styrelsens ordförande. Länsstyrelsens styrelse består. förutom av landshövdingen. av 14
ledamöter. Dessa utses genom val som i princip förrättas av landstinget.
Länsstyrelsen är, med undantag för Stockholms län. organiserad i två
avdelningar - planeringsavdelningen och skatteavdelningen - samt en
allmän och en administrativ enhet. Länsstyrelsen i Stockholms län är
indelad i fyra avdelningar. nämligen planeringsavdelningen, förvaltningsavdelningen. taxeringsavdelningen och administrativa avdelningen.
Landshövdingen är chef för länsstyrelsen. Avdelningschef är ett länsråd.
Ställföreträdare för landshövdingen är. med undantag av Stockholms län.
ett av länsråden. I Stockholms län är länsöverdirektören landshövdingens
ställföreträdare.
I Stockholms, Göteborgs och Bohus samt Jämtlands län finns en länspolismästare som utöver sin funktion som polischef vid en polismyndighet är
ansvarig för polisfrågor inom länsstyrelsen. I övriga län utom i Gotlands
län finns en länspolischefsexpedition.
I Gotlands län fullgör länsstyrelsen de uppgifter som ankommer på
länsbostadsnämnd.
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Under länsstyrelsen lyder i olika avseenden den lokala skattemyndigheten. kronofogdemyndigheten, polisväsendet och civilförsvaret.
Antalet tjänster vid länsstyrelserna uppgår till ca 9 500.
Om man bortser från särskilt beräknade uppbördsmedel, uppgår medelsanvisningen för innevarande budgetår till ca 1883 milj. kr.

Länsstyrelsernas organisationsnämnd
Lansstyrelsernas organisationsnämnd är ett gemensamt rationaliserings-. samordnings- och utbildning~organ för läns~tyrelserna. Nämnden
bistår länsstyrelserna i frågor som rör personal- och ekonomiadministration. rationalisering och administrativ utveckling. Nämnden fastställer formulär till vissa blanketter för länsstyrelserna. I samråd med länsstyrelserna planlägger och anordnar nämnden utbildning och konferenser för länsstyrelsepersonal. En redovisningscentral för länsstyrelserna är knuten till
nämnden.
Länsstyrelsernas organisationsnämnd leds av en styrelse som består av
ordförande, vice ordförande och sex andra ledamöter. Nämndens chef
ingår i styrelsen. Antalet anställda hos nämnden är ca 25. Nämnden disponerar för innevarande budgetår ca 9,7milj. kr. för sin verksamhet.

Anslagsframställningarna
Länsstyrelsernas anslagsframställningar
Länsstyrelserna har i flertalet fall i sina anslagsframställningar för budgetåret 1985/86 utgått från ett huvudförslag som innebär en anslagsnivå
som utgör pris- och löneomräknat anslag för budgetåret 1984/85 minskat
med 2 %. Medelsbehovet enligt detta alternativ ökar med 74 219000 kr.
Flertalet länsstyrelser anser emellertid allmänt att en fortsatt minskning
av resurserna, enligt huvudförslaget, kan komma att medföra att service
och rättssäkerhet allvarligt eftersätts. Generella anslagsminskningar anses
inte möjliga att genomföra om en tillfredsställande verksamhet skall kunna
bedrivas och om lagstiftningen samtidigt är oförändrad. Länsstyrelsernas
verksamhet styrs i hög grad av krav och efterfrågan från allmänheten,
kommuner och statliga myndigheter. Verksamheten utgörs i huvudsak av
uppgifter som länsstyrelsen har ålagts i lag eller annan författning. För att
klara ytterligare besparingar är länsstyrelserna därför beroende av författningsändringar och andra förenklingar. Länsstyrelserna finner det ytterst angeläget att sådana författningsändringar initieras och understryker
starkt vikten av att statsmakterna, genom dessa ändringar, skapar utrymme för en mer övergripande rationalisering av verksamheten.
Några länsstyrelser för inte fram yrkanden om nya tjänster, men redovi-
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sar hehovet av sådana som anses föreligga. Länsstyrelsernas yrkanden och
önskemålen om personalökningar m.m. innebär att medclsbehovet ökar
med 73 143 000 kr. utöver huvudförslaget. Pris- och löneomräkningcn har
beräknats till 109 376000 kr.
De begärda personalökningarna hos länsstyrelserna omfattar 72 tjänster
varav drygt 40 avser tjänster till taxeringsavdelningcn vid länsstyrelsen i
Stockholms län.

Länsstyrelsernas organisationsnämnds anslagsframställning
Anslagsframställningen för budgetåret 1985/86 hygger på ett ettårigt
huvudförslag, dvs pris- och löneomräknat anslag för budgetåret 1984/8.'i
minskat med 2 %. Medclsbehovet enligt detta förslag ökar med 46.'i 000 kr.

Remissyttranden
Remissyttranden över länsstyrelsernas anslagsframställningar har avgetts av
beträffande regionalekonomiska
- statens
enheterna
industriverk
- statens natur- beträffande naturvårdsenheterna
vårds verk
- statens planbeträffande planenheterna
verk
- lantmäteribeträffande lantmäterienheterna
verket
- civilförsvars-

beträffande försvarsenheterna

styrelsen och
överstyrelsen
för ekonomiskt
försvar
beträffande länsantikvarierna
- riksantikvarieärnbetet
och statens
historiska
museer
beträffande länsveterinärerna
- lantbruksstyrelsen och
statens livsme<lelsverk
beträffande priskontoren
- statens prisoch kartellnämnd

Prop. 1984/85: 100
- riksskatteverket

- rikspolisstyrelsen
- socialstyrelsen

Bilaga 15

Civildepartementet

87

beträffande taxeringsavdclningcn,
administrativa
avdelningens uppbördsenhet och dataenhet.
skatteavdelningarna.
vägtrafikskattekontrollen
hos länsstyrelserna
beträffande länspolischefsexpeditionerna
beträffande länsstyrelsernas
uppgifter enligt lagen
( 1977:293) om handel
med drycker och
enligt socialtjänstlagstiftningen samt
inom hälsoskyddet
beträffande bil- och körkortsregistren
beträffande ADB-investeringar

- trafiksäkerhetsverket
- länsstyrelsernas organisationsnämnd
Statens industril·erk framhåller att riksdag och regering har tilldelat
länsstyrelserna en nyckelroll i det regionalpolitiska utvecklingsarbetet.
Anslagsmässigt har de medel som tilldelats länsstyrelserna för detta arbete
ökat kraftigt under den senaste femårsperioden. Verket anser att dessa
kraftigt ökade resurser för utvecklingsarbetet måste ses som en klar prioritering av verksamheten från riksdagens sida. Det är enligt verket väsentligt
att det finns en viss minimivolym på personalstyrkan hos respektive länsstyrelse för att det regionalpolitiska utvecklingsarbetet skall kunna bedrivas på ett meningsfullt sätt. Vidare är det nödvändigt att de län som
tilldelas de största regionalpolitiska resurserna tillåts arbeta med åtminstone oförändrad personal under de kommande åren. Resurstilldelningen
både inom länen och mellan länsstyrelserna bör därför enligt verket anpassas härtill.

Statens naturvårdsverk avvisar liksom föregående år bestämt den generella tvåprocentiga nedskärningen som sparmetod på länsstyrelserna. Denna leder. i frånvaro av riktlinjer från statsmakterna rörande verksamheten i
stort, till kortsiktiga prioriteringar på länsstyrelserna där såväl naturvårdssom miljöskyddsfrågorna uppenbart blir lidande. Verket anför att länsstyrelserna kommer att tillföras ytterligare uppgifter såsom tillsynsansvaret
för vattenbyggnadsföretag, uppgifter pga ädellövskogslagen mm. Det är
av utomordentlig vikt att de medelsförstärkningar som har tillkommit
genom avgiftsfinansiering på prövning och tillsyn enligt miljöskyddslagen
och på grustäkter kommer miljövården tillgodo. Behovet av personalför-
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stärkningar för handläggning av frågor om täkt och grushushållning är
mycket starkt och kan inte tillgodoses genom omprioritering inom den
redan nedskurna allmänna naturvården. Verket vill även uppmärksamma
att vården av naturreservat och odlingslandskap är starkt eftersatt. Verket
har otillräckligt med egna ekonomiska resurser att klara situationen. Avslutningsvis konstaterar verket att i rådande resurssituation tvingas länsstyrelserna antingen att behandla många ärenden mycket förenklat och
vissa inte alls eller också att låta handläggningen fördröjas. I den situationen kan inte naturvårdsverket medverka till att ytterligare uppgifter
decentraliseras till länsstyrelserna.
Statens planverk konstaterar att regeringens budgetdirektiv gett till resultat att planenheternas verksamhet generellt sett blir hårt ansträngd, i
enskilda fall finns det anledning vara mycket oroad över arbetssituationen.
Besparingsprinciperna vid uppkomna vakanser varierar mellan länsstyrelserna och kan medföra svåra omställningsproblem för de mindre länsstyrelserna som har begränsade möjligheter att omfördela arbetsuppgifterna
mellan befintlig personal. Det finns en strävan till ändring av länsstyrelsernas myndighetsroll mot mer omfattande rådgivning och samordnande
funktioner. I motiveringarna till förslagen till ny plan- och bygglag och ny
naturresurslag fastställs detta synsätt på länsstyrelserollen i flera sammanhang som är av betydelse för lagreformernas genomförande. Introduktionen av den nya lagstiftningen kommer att kräva betydande arbetsinsatser av planenheterna. I många fall blir det nödvändigt för såväl enhetens
chef som personal i övrigt att avsätta tid för undervisning av personal i
kommuner och regional statlig förvaltning. lntroduktionsarbetet måste
prioriteras i förhållande till ordinarie arbetsuppgifter. Verket anser mot
denna bakgrund att några nedskärningar av planenheternas resurser inte
längre är möjliga under återstoden av 1980-talet. Verket framhåller vidare
att planenheternas strävanden efter rationaliseringsvinster genom införande av ADB bör främjas.
Lantmäteriverket har i samråd med länsstyrelsernas organisationsnämnd på regeringens uppdrag utrett frågan om resursfördelningen mellan
länsstyrelsernas lantmäterienheter. Utredningen, som redovisas senare,
föreslår viss omfördelning av resurserna mellan länen inom befintlig ram.
Nuvarande totala anslagsram är dock enligt verket otillräcklig. Lantmäterienheternas samlade resurser behöver enligt verket förstärkas. Verket
tillstyrker en förstärkning av lantmäterienhetens ledningsfunktion vid länsstyrelsen i Blekinge län. Vidare är det viktigt att medel för fortsatta
strukturrationaliseringsåtgärdcr tilldelas länsstyrelserna i län där förhållandena påkallar insatser i form av genomgripande fastighetsreglcring. Åtgärderna är enligt verket starkt motiverade från regional-, sysselsättnings- och
skogspolitiska synpunkter. I tredje hand prioriterar verket insatser inom
områdena mikrografi, kartlagning/arkivvård, registerkartor och utrustning.
Härutöver förutsätter lantmäteriverket att medel anvisas för nya besluta-
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de/planerade lokaler i vissa län och därmed sammanhängande mikrofilmning, tätpacksystem och kartlagning.
Civilförsl'arsstyrelsen anför att sedan nuvarande organisation av länsstyrelsernas förvarsenheter fastställdes 1978 har en tilltagande obalans
mellan uppgifter och resurser varit ett faktum. Detta till stor del beroende
av att de personella resurserna minskat utan att uppgifterna minskat i
motsvarande grad. Övergången till kommunal ledning av civilförsvarsverksamheten i krig och den planläggning i fred som sammanhänger härmed kommer att ställa stora krav på försvarsenheterna. Verksamheten
kommer att under planeringsperioden ändra karaktär. Uppgifterna kommer mera att avse tillsyn, rådgivning och samordning. Ökade insatser
kommer att behövas i samband med utbildning och övning samt för att
tillse krigsorganisationens beredskap. Detta ställer krav på att kompetensen hos länsstyrelsernas försvarsenheter förändras. Regeringen hör därför
enligt civilförsvarsstyrelsen ta initiativ till att ett handlingsprogram tas
fram och att centrala myndigheter får i uppdrag att anordna vidareutbildningsmöjligheter för personal vid regionala myndigheter. Verket bedömer
att en översyn av försvarsenheternas resursbehov för civilförsvarsverksamheten är nödvändig. I det sammanhanget bör också frågan om finansieringen av verksamheten närmare prövas. Under budgetåren 1983/84 och
1984/85 har länsstyrelserna givits ekonomiskt stöd från verket för viss
verksamhet i samband med förberedelserna inför den kommunala planläggningen. Detta stöd upphör from budgetåret 1985/86. Verket förutsätter att länsstyrelserna avdelar resurser för motsvarande verksamhet.
Överstyre/sen för ekonomiskt Jörsl'ar konstaterar att försvarsenheternas
verksamhet berörs på ett skiftande sätt i anslagsframställningarna. Flertalet länsstyrelser anför att de generella och riktade besparingarna medför
stora svårigheter att leva upp till de intentioner i lagar och förordningar
samt till de krav som centrala myndigheter ställer. Då länsstyrelserna
tvingas prioritera finns enligt överstyrelsen risk till fortsatt och ytterligare
eftersläpning av väsentliga uppgifter inom bl. a. försörjningsberedskapen.
Enligt överstyrelsen är utrymmet för besparingar nu intecknat. Länsstyrelserna måste få tillfälle att anpassa sin verksamhet till existerande resurser.
Försvarsenheterna bör därför undantas från fortsatta besparingar och få
möjlighet att tillsätta tjänster som blir vakanta under budgetåret.
Riksantikvarieämbetet hävdar att länsantikvarieorganisationen bör tillförsäkras de resurser som motsvarar basbehovet i respektive län vilket
förutsätter vissa förstärkningar. De mest angelägna behoven av förstärkningar gäller i synnerhet länsstyrelserna i Malmöhus samt Göteborgs och
Bohus län, där det är väl dokumenterat att den enda länsantikvarietjänsten
inte är tillräcklig för de uppgifter som ligger på enheterna. För den statliga
kulturminncsvården är det en angelägenhet med högsta prioritet att dessa
två länsstyrelser tilldelas permanenta handläggarförstärkningar för länsantikvarierna. Ämbetet anser det också angeläget att länsstyrelserna ges ett
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handlingsutrymme för au driva arbetena med kulturminnesvårdsprogram
till ett slut. Behovet föreslås tillgodosett genom att regeringen anslår
särskilda medel för budgetåret. Slutligen vill ämbetet fasta regeringens
uppmärksamhet på de särskilda problemen beträffande finansieringen av
länsstyrelsernas fornvårdsverksamhet genom beredskapsmedel som inträtt. Ämbetet föreslår att finansieringsformen ändras så att det ensidiga
beroendet av sysselsättningspolitiskt motiverade resurser bryts.
Lanthmksstyrc/sen konstaterar att länsstyrelserna har inga yrkanden i
fråga om behov av arbetskraftsförstärkning åt läns veterinärerna. Styrelsen
tillstyrker anskaffande av personsökare till länsveterinären vid länsstyrelsen i Hallands län.
Lii·smeddsvcrket vill rent generellt framhålla att länsveterinärerna har
angelägna uppgifter inom livsmedelskontrollen och då även som samordnare inom den s k projektinriktade kontrollen. Verket ansluter sig därför
till den avvikande mening som framförts av länsveterinären vid länsstyrelsen i Skaraborgs län. Avslutningsvis vill verket dock erinra om att en
särskild kommitte (Jo 1983:67) utsetts att se över livsmedelskontrollens
omfattning och inriktning. Denna kommitte skall bl a pröva länsveterinän:rnas ställning och arbetsuppgifter.
Statens pris- och kartellnämnd avvisar bestämt de besparingskrav som
framförts i länsstyrelsernas anslagsframställningar i vad avser priskontorsverksamheten. Med tanke på den prioritering regeringen givit denna verksamhet hemställer nämnden att priskontoren undantas från nedskärningar.
Om besparingar ändå skall genomföras måste det vara nämnden som
bedömer var och i vilken takt indragningar skall ske. Nämnden stöder
länsstyrelsens i Örebro förslag om en översyn av priskontorens organisation och därmed även huvudmannaskapet för priskontoren. I avvaktan på
en sådan utredning föreslår nämnden att nämndens möjlighet att utnyttja
priskontorsorganisationen förstärks genom dels att berörd länsstyrelse och
nämnden i samråd tillsätter vakanta handläggartjänster dels att regeringen
föreskriver skyldighet för länsstyrelse att, efter framställning från nämnden, uppdra åt handläggande personal på priskontoret att tillfälligt tjänstgöra i annat län. Vidare hemställer nämnden om medel för ytterligare en
handläggartjänst vid länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län som för
närvarande är starkt underbemannat. Förstärkningen kan genomföras genom flyttning av en vakant tjänst vid länsstyrelsen i Jönköpings län.
Riksskatteverket har i sina överväganden utgått från en samlad syn på
förvaltningsområdet. Enligt verket befinner sig skatteförvaltningen i en
hårt ansträngd arbetssituation. Anledningen är främst ett alltmer komplext
skattesystem, nya arbetsuppgifter och en volymtillväxt i antalet ärenden.
Volymen har dessutom förskjutits så att andelen komplicerade ärenden
ökat. Behovet att förändra förutsättningarna för arbetet är större än någonsin enligt verket. Verket föreslår att medelstilldelningen till länsstyrelsernas skatteavdelningar skiljs från länsstyrelsens övriga medelstilldelning
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och överförs till finansdepartementets huvudtitel. Vidare anser verket att
rutinerna för hanteringen av länsstyrelsernas anslagsframställningar bör
ses över. Skatteförvaltningsutredningen bör enligt verket även ta upp
frågan om systemet för anslagsäskanden för skatteförvaltningen. Trots
ökade ärendemängder och en proportionellt sett snabbare ökning av svårkontrollerade objekt förordar verket i princip inga utökade resurser för
budgetåret 1985/86. Naturligtvis bör resurserna inte heller begränsas.
Volymökningarna i verksamheten äter nämligen upp de rationaliseringar
som fortlöpande sker. För att i någon mån komma tillrätta med de akuta
rekryteringsproblemen som är kännetecknande för dagens arbetssituation
är särskilda insatser dock nödvändiga. Verket föreslår att extra medel bör
avsättas för tillfälliga punktvisa insatser för att få ned balanserna vid vissa
länsstyrelser där dessa är oförsvarligt höga. Med hänsyn till de speciella
förhållanden för gransknings- och kontrollorganisationen som råder vid
länsstyrelsen i Stockholms län tillstyrker riksskatteverket de framförda
yrkandena. Enligt verket kan vidare omvandling av biträdestjänster till
handläggartjänster inom mervärdeskatteverksamheten bli aktuell under
kommande budgetår. I avvaktan på statsmakternas ställningstagande till
vägtrafikbeskattningens framtid bör enligt verket för budgetåret 1985/86 i
likhet med innevarande år särskilda medel avsättas för förbättrad kontrollverksamhet av kilometerskatten. Medlen bör anförtros riksskatteverket
för fördelning på länsstyrelserna.
Rikspolisstyre/sen konstaterar att länsstyrelserna inte har framfört några
yrkanden om personalförstärkning vid länspolischefcns expedition. Polisberedningen har ännu inte tagit slutlig ställning till den regionala polisorganisationen i alla län. I avvaktan på de ytterligare beslut som kan komma
att fattas har rikspolisstyrelsen intet att nu anföra.
Socialstyre/sen framhåller att de flesta anslagsframställningarna ger en
ganska knapphändig beskrivning av situationen vid länsstyrelsernas sociala funktioner. De ger därför i många fall inte underlag för en säkrare
bedömning av anslags behov. Styrelsen har på grund härav tillställt länsstyrelserna en skrivelse och hemställt om svar på vissa frågor rörande bemanning och arbetssituation. Socialstyrelsen konstaterar med enkäten som
bakgrund att de resurser som tillfördes länsstyrelserna för handläggning av
ärenden enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall inte är tillräckliga,
i synnerhet avseende storstadslänen och glesbygdslänen. Styrelsen tillstyrker därför resurstillskott i första hand i Stockholms, Malmöhus samt
Göteborgs och Bohus län samt i de glesbygdslän som begärt ytterligare
resurser. Med tanke på den aktuella arbetssituationen med den utpräglade
dominansen av individärenden föreslår socialstyrelsen en översyn av de
sociala funktionernas arbetssätt där förhållandet till länsrätterna särskilt
bör studeras. Beträffande länsstyrelsernas planering inom hälsoskyddsområdet framhåller styrelsen att det är angeläget att länsstyrelserna uppfyller
sitt ansvar genom att aktivt följa upp miljö- och hälsoskyddsnämndernas
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verksamhet, behovet av utvecklingsinsatser m m. Särskilt viktigt finner
socialstyrelsen det vara att länsstyrelsernas regionala tillsyn inriktas på
hur befolkningens behov av hälsoskyddsinsatser fullgörs.
Trajiksiikerhetsverket konstaterar att antalet fordon i trafik och antal
gällande körkort har ökat under senaste året. Detta innebär att antalet
fordon och körkortshavare per anställd pä bil- och körkortsregistren fortsätter att öka kraftigt pä grund av de senaste arens nedskärningar på
personalsidan. Antalet terminaler är för närvarande för lågt på yrkestrafik-, bil- och körkortsregistren enligt verket. För att inte försvåra möjligheterna till rimlig effektivitet och acceptabel servicenivå på bil- och körkortsregistren samt för att effektivisera handläggningen av ärenden på yrkestrafikregistret beräknar verket det totala behovet av ytterligare terminaler till
69 stycken. Verket anser att en bedömning av ambitionsnivå och arbetsbelastning bör komma till stånd för att fastställa resursbehovet för funktionen
allmänt ombud i körkortsmål.
Länsstyrelsernas organisationsnämnd (LON I anser att länsstyrelsernas
redovisningar avseende ADB-investeringar är ofullständiga när det gäller
behovsanalyser, effektbedömningar samt prioriteringar. De är mycket
utrustningsorienterade. Utvecklingsinsatser berörs, med några få undantag, inte alls. LON konstaterar även en bristande överensstämmelse med
de behov länsstyrelserna anmält till det centrala investeringsanslaget som
förvaltas av statskontoret. Det gäller enligt LON att skapa en utvecklingsmiljö, tekniska hjälpmedel i kombination med metoder/tekniker för utredning och systemutformning, som möjliggör för länsstyrelserna att i utvccklingssammanhang ta tillvara den resurspotential som den befintliga personalen utgör. Härvid är en förändringsinriktad utbildning ett mycket viktigt
grundläggande moment, som stärker personalens roller som idegivare,
kravställare och utvecklare.
Den totala investeringsnivån är enligt LON inte anmärkningsvärt hög
räknat över 24 länsstyrelsers behov. Några länssstyrelser yrkar medel för
drift av basdatorer. Enligt LONs uppfattning kommer statskontorets basdatorkoncept, sett mot de behov som finns och de förändringsinsatser som
kan bli nödvändiga på sikt, att utgöra ett värdefullt komplement till länsstyrelsernas nuvarande datorresurser. LON anser att en satsning på arbetsplatser med Il era funktioner (intelligenta terminaler, persondatorer
eller motsvarande) i kombination med basdatorer och centrala datorsystem är en inriktning som ger den största handlingsfriheten inom ett område som utvecklas mycket snabbt. Skrivautomater bedömer LON vara ett
effektivitetshöjande hjälpmedel så länge skrivfunktionen organiseras som
en gemensam service. LON ifrågasätter lämpligheten av att utnyttja befintliga dataregistreringsutrustningar som generella utvecklings- och produktionshjälpmedel. Flera länsstyrelser har begärt investeringsmedel för ytterligare terminaler. LON framhåller att normalt anskaffas och finansieras
denna utrustning via det centrala investeringsanslaget. LON har dock
inget att invända mot att statskontoret, berörd central myndighet och
länsstyrelserna överenskommer om andra finansieringsformer.
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Utredningar som berör länsstyrelserna
Lantmäterienheternas framtida resurser.
Regeringen uppdrog den 11 juli 1984 åt lantmäteriverket att i samarbete
med länsstyrelsernas organisationsnämnd utreda om den nuvarande fördelningen av resurser mellan länsstyrelsernas lantmäterienheter är riktig
och, om så anses erforderligt. föreslå de förändringar inom befintlig ram
som behövs för att uppnå en mer rättvis fördelning.
Uppdraget har redovisats till regeringen den 28 september 1984 i rapporten "Lantmäterienheternas framtida resurser". Verket anser det olyckligt
om de resurssvagare lantmäterienheternas behov av personalförstärkning
skall ske på bekostnad av resurserna i län med en mer utvecklad verksamhet. En fullt "rättvis" fördelning kan heller inte genomföras på dessa sätt
utan allvarliga verkningar för de avstående länen. Verket konstaterar att
även en relativt begränsad omfördelning mellan länen medför att verksamheten blir otillfredsställande överlag. Förstärkningsbehovet bör därför i
stället tillgodoses genom medelstillskott via den numera tillämpade avgiftsfinansieringen av fastighetsregistreringen.
I enlighet med direktiven lämnar lantmäteriverket förslag till viss omfördelning av anslagen mellan länen. Omfördelningen föreslås ske under en
fyraårsperiod varvid dock samtliga förstärkningar - utom för länsstyrelsen i Kopparbergs län - sker under budgetåret 1985/86. De merkostander
som därvid uppkommer under nämnda budgetår - och som kompenseras
fullt ut under nästkommande tre budgetår - finansieras enligt förslaget
genom höjning av inskrivningsmyndigheternas expeditionsavgifter. Förslaget till omfördelning omfattar 3, 7 milj. kr.
Samtliga länsstyrelser, statstjänstemannaförbundet. Sveriges civilingenjörsförbund samt SACO/SR-föreningen och ST-länsstyrelse vid länsstyrelsen i Västernorrlands län har yttrat sig över rapporten. En av lantmäteriverket utarbetad sammanställning av remissutfallet bör fogas till protokollet i detta ärende som underbilaga 15: I.

SCB i länen.
Regeringen gav den 17 maj i år statistiska centralbyrån (SCB l i uppdrag
att utreda förutsättningarna för hur ett nära samarbete mellan SCB och
länsstyrelserna bör utformas.
En arbetsgrupp inom SCB har i rapporten "SCB i länen" redovisat tre
alternativ till hur samarbete mellan SCB och länsstyrelserna kan utformas.
Gemensamt för förslagen är att en regional SCB-funktion skall kunna bidra
till ett ökat utnyttjande av statistiken och förmedla erfarenheter om statistikanvändning och behov till SCB centralt. De tre alternativen som redovisas är
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Alt. I. Placering av en statistikansvarig - med visst biträdesstöd
varje län. Målgrupper i första hand länsstyrelsen. länsnämnderna, landsting och kommunerna.
Alt. 2. En uppbyggnad av ett SCB-kansli - med två handläggare och en
assistent - i varje liin.
Alt. 3. Nuvarande samverkansformer förstärks och utvecklas.
I både alt. I och alt. 2 föreslås de regionala funktionerna vara del av SCB
men placerade i anslutning till länsstyrelsens planeringsavdclning.
SCB:s styrelse förordar att man bygger upp ett SCB-kansli i varje län,
men med tanke på kostnaderna anser man att även alt. 3 förtjänar fortsatt
uppmärksamhet.
Som skiil till detta ställningstagande anförs bl. a. att alternativ 2 skulle
medföra att verket kunde pröva en integration mellan de regionala funktionerna och SCB:s intervjuorganisation samt att alternativet också skulle
tillgodose väsentliga delar av syftena bakom uppdraget att redovisa decentraliseringsplaner.
SCB:s styrelse finner emellertid vid en samlad bedömning att SCB inte
utan förbehåll kan prioritera en ökad samverkan med statistikanvändare
m. fl. i länen före delar av den befintliga statistikproduktionen. Verkets
möjligheter att genomföra en utbyggnad av samverkan mellan SCB och
liinen beror på vilka anslagsramar som ges verket.

Föredragandens överväganden
Anslagsfrågor
Länsstyrelsernas verksamhet är mångskiftande och berör flertalet samhällsområden. l många fall har länsstyrelsen att följa krav och önskemål
från olika centrala verk och andra intresseföretriidare. Länsstyrelserna har
därvidlag svårigheter att själva bestämma omfattningen av och prioriteringen mellan sina insatser. Flertalet länsstyrelser har i sina anslagsframställningar behandlat denna fråga. Deras uppfattning sammanfaller med
min. På vissa områden fullgör länsstyrelserna uppgifter som av statsmakterna bedömts så betydelsefulla ur bl a statsfinansiell synpunkt att de
tidigare undantagits från tillämpning av huvudförslaget. Jag är mot denna
bakgrund inte beredd förorda att länsstyrelsernas anslag minskas enligt
huvudförslaget. Skatteavdelningarna samt taxeringsavdelningen och uppbörds- och dataenheterna vid länsstyrelsen i Stockholms län bör liksom
under innevarande budgetår helt undantas från utgiftsminskningar enligt
huvudförslaget. Inom övriga delar av länsstyrelseorganisationen bör en
reduktion av anslaget med 1 % kunna genomföras.
Jag räknar således med minskade lönekostnader på 3,0 miljoner kronor.
utöver den minskning som gjorts för innevarande budgetår. med anledning
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av att riksdagen har beslutat att länsstyrelsernas ansvar för vissa konsumentfrågor skall upphöra den I januari 1985.
Jag utgår vidare vid resursberäkningen från att pågående översyner av
uppgifter som hanteras såväl av länsstyrelsen som av andra samhällsorgan
skall kunna medföra sänkta krav på resursinsatser från länsstyrelseorganisationen. För budgetåret 1985/86 anser jag mot denna bakgrund att en
utgiftsminskning på 3 miljoner kronor är möjlig all genomföra utöver vad
jag tidigare har redovisat.
För lantmäterienheterna har jag beräknat anslaget enligt ett begränsat
ettårigt huvudförslag med en utgiftsminskning på I C}L Smärre ytterligare
utgiftsminskningar bör dock kunna genomföras för all möjliggöra en viss
omfördelning av resurserna mellan lantmäterienheterna. Dessa tillfälliga
utgiftsminskningar bör under nästkommande budgetår återföras till resp.
länsstyrelse. Jag återkommer senare till denna fråga. Med hänsyn till
förväntad anslagsbelastning har jag preliminär1 beräknat medel för medborgarvittnen till 600.000 kronor. För särskilda kontrollinsatser i vad avser
vägtrafikskatt har jag beräknat 500.000 kronor. Besparingar på dessa två
områden utgör I. I miljoner kronor i förhållande till innevarande års anslag.
Jag har i enlighet med bedömningar av byggnadsstyrelsen räknat med en
minskning av lokalkostnaderna med drygt 200000 kronor.
I övrigt räknar jag med vissa ytterligare utgiftsminskningar på sammanlagt 1,4 miljoner kronor. Investeringar i utrustningar m. m. för vilka jag har
beräknat medel i särskild ordning bör tillsammans med andra effektivitetshöjande åtgärder ge vissa rationaliseringseffekter. Även de av mig redovisade större utgiftsminskningarna bör medföra att övriga omkostnader kan
minskas.
För länsstyrelsernas organisationsnämnd har jag beräknat anslagsposten
enligt ett ettårigt huvudförslag med en utgiftsminskning på 2 %.
De av mig nu förordade utgiftsminskningarna uppgår till 9,7 miljoner
kronor, vilket utgör c:a I% av berörd del av länsstyrelseanslaget eller
knappt 0.5 % av det totala anslaget. Det har således inte varit möjligt att för
budgetåret 1985/86 uppnå det besparingsmål som ställdes upp i 1984 års
budgetproposition.
Länsstyrelsernas mångfacetterade verksamhet medför, vilket jag nyss
antytt. att möjligheterna för länsstyrelserna att ompröva och omprioritera
sina uppgifter i viss mån är begränsade. Det är emellertid nödvändigt att
fortlöpande pröva länsstyrelsernas arbetsuppgifter och se om vissa uppgifter kan slopas, förenklas eller - med besparing som följd - läggas över
på annat organ. Sådant översynsarbete sker bl. a. av länsstyrelsernas
organisationsnämnd. För att intensifiera prövningen avser jag att senare
återkomma till regeringen med ett förslag om att ge statskontoret i uppdrag
att i samverkan med bl a länsstyrelsernas organisationsnämnd göra en
genomgång av länsstyrelsernas arbetsuppgifter exklusive skatteförvaltningen.
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Statskontoret har nu speciella möjligheter att genomföra ett sådant över·
synsarbete bl. a. eftersom verket genom sitt utredningsarbete i Norrbottens län samlat omfattande kunskaper om länsstyrelsernas verksamhet
samtidigt som verket genom sitt allmänna utredningsarbete har mycket
goda kunskaper om förvaltningen i allmänhet.
Riksdagen har vid 1983/84 års riksmöte beslutat att införa ett system för
samordnad uppbörd av källskatt och arbetsgivaravgift. Systemet införs
den I januari 1985. Regeringen beslutade den 23 augusti 1984 att from den
I september 1984 tills vidare skall 99 tjänster finnas inrättade vid länsstyrelsernas uppbördsenheter för arbetet med samordnad uppbörd av källskatt och arbetsgivaravgift. För innevarande budgetår finansieras tjänster·
na genom överskridande av anslagsposten 1 Förvaltningskostnader. För
budgetåret 1985/86 har jag beräknat medelstillskottet för detta ändamål till
drygt 12,7 miljoner kronor. Medlen har fördelats på respektive länsstyrelse.
Genom den av mig nu föreslagna förstärkningen av länsstyrelserna samt
genom den av chefen för finansdepartementet tidigare i dag föreslagna
förstärkningen hos de lokala skattemyndigheterna slutförs ett omfattande
reformarbete som bl a medför betydande effekter ur decentraliseringssynpunkt.
Jag vill i detta sammanhang erinra om att ett omfattande reformarbete
pågår inom skatteförvaltningen. Översyner berör både organisationen och
beskattningsreglerna. Förändringarna har olika effekter ur resurssynpunkt. I vissa fall har beslut om regelförändringar redan fattats. Fr. o. m.
1985 års taxering slopas således den särskilda självdeklarationen för fysiska personer som i vissa fall skall lämnas i annan kommun än hemortskommunen. Den kommunala taxeringen för juridiska personer slopas fr. o. m.
1986 års taxering. Denna reform leder till påtagliga administrativa fördelar
framför allt vid länsstyrelsernas skatteavdelningar. Den I januari 1985
införs en statlig fastighetsskatt. Denna lagstiftning medför å andra sidan ett
visst merarbete för skatteavdelningarna. Jag gör emellertid i samråd med
chefen för finansdepartementet den bedömningen att de positiva effekterna av den slopade kommunala taxeringen av juridiska personer uppväger
merarbetet till följd av fastighetsskatten. Något ytterligare resurstillskott
till skatteavdelningarna erfordras därför inte.
Det nya systemet för samordnad uppbörd av källskatt och arbetsgivaravgift medför även utökad registrering av uppbördsdeklarationer vid länsstyrelsernas dataenheter. För detta merarbete har jag som en tillfällig
förstärkning för budgetåret 1985/86 beräknat 2.5 miljoner kronor. Jag avser
att återkomma till regeringen om fördelningen per län av dessa medel i
regleringsbrev för budgetåret 1985/86.
Riksantikvarieämbetet och statens historiska museer har i sitt yttrande
över länsstyrelsernas anslagsframställningar framhållit att det är en angelägenhet med högsta prioritet för den statliga kulturminnesvården att läns-
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styrelserna i Malmöhus samt Göteborgs och Bohus län förstärks med
permanenta handläggartjänster hos länsantikvarierna. Jag är medveten om
det ansträngda resursläget inom länsantikvariefunktionen vid länsstyrelserna i Malmöhus samt Göteborgs och Bohus län. Regeringen har därför
under innevarande budgetår tilldelat dessa länsstyrelser ytterligare 75.000
kr. vardera för kulturminnesvård. För budgetåret 1985/86 föreslår jag efter
samråd med statsrådet Göransson att länsstyrelserna i Malmöhus samt
Göteborgs och Bohus län förstärks med vardera en tjänst som handläggare. För detta har jag preliminärt beräknat 300.000 kr. Den tillkommande
kostnaden finansieras genom omfördelning från åttonde huvudtiteln.
Regeringen har nyligen beslutat att länsstyrelsen i Gotlands län from
den I januari 1985 skall fullgöra samtliga länsstyrelseuppgifter inom det
statliga miljöskyddsområdet samt inrättat två nya tjänster som handläggare
för dessa arbetsuppgifter. Tidigare har länsstyrelsen i Stockholms län
lämnat erforderligt bistånd i dessa frågor till länsstyrelsen i Gotlands län.
För budgetåret 1985/86 har jag beräknat c:a 300.000 kr. för kostnadstäckning av de två tjänsterna. Kostnaden finansieras genom omfördelning inom
anslagsramen.
Lantmäteriverket (LMV) har på regeringens uppdrag undersökt lantmäterienheternas resursläge. LMV har därvid konstaterat att viss obalans
råder mellan länen. För att komma till rätta med dessa obalanser föreslår
LMV i första hand att berörda lantmäterienheter tillförs medel genom att
expeditionsavgifterna inom inskrivningsväsendet höjs. I andra hand föreslår verket att en omfördelning görs så att de relativt sett mest gynnade
länen får avstå resurser till förmån för de sämst lottade.
Jag delar LMV:s uppfattning att det råder en obalans mellan länens
lantmäterienheter. Någon ökning av inskrivningsmyndigheternas expeditionsavgifter för att täcka ett resurstillskott är jag dock inte beredd förorda.
Verkets utredning visar emellertid att en viss omfördelning mellan länen
är önskvärd för att man ska nå enjämnare standard och servicenivå i riket.
Bl a med hänsyn till remissyttrandena vill jag dock inte gå fullt så långt som
verket föreslår. Efter samråd med chefen för bostadsdepartementet föreslår jag därför att endast de mest resurssvaga länen tillförs medel och att
medelstilldelningen vid de mer gynnade länen reduceras i motsvarande
mån. För att möjliggöra en planerad förändring av verksamheten vid
berörda länsstyrelser förordar jag att förändringarna genomförs under tre
budgetår. Resurstillskotten bör dock tillföras under periodens början. vilket medför en viss temporär kostnadsökning under dessa år. För att täcka
denna ökning föreslår jag, vilket jag anfört tidigare, att en begränsad del av
utgiftsminskningarna inom lantmäterienheterna utnyttjas och att denna del
senare återförs till berörda enheter. Jag redogör under varje berörd länsstyrelse för konsekvenserna av mitt ställningstagande.
Inom skatteförvaltningen har rekryteringen på senare tid utgjort ett
problem. Riksskatteverket (RSV) har på regeringens uppdrag utrett beho7 Riksdagen 1984185. 1 sam/. Nr 100. Bilaga 15
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vet av rekrytcringstjänster inom den regionala och lokala skatteförvaltningen. Verket föreslår i sin rapport, som nyligen har redovisats till regeringen, att det försöksvis införs ett nytt rekryteringssystem som bygger på
att den grundläggande skatteutbildningen i huvudsak tillgodoses av det
allmänna utbildningsväsendet. I avvaktan på ett sådant system föreslår
verket att man anvisar särskilda medel för budgetåret 1985/86 för att i
någon mån täcka det uppdämda rekryteringsbehovet av handläggare som
inte kan tillgodoses med nuvarande rekryteringssystem. Rapporten bereds
f.n. inom regeringskansliet.
Jag vill dock redan nu understryka att rekryteringen av handläggare till
skatteförvaltningen liksom möjligheterna att behålla den mest kompetenta
personalen utgör ett betydande problem. När det gäller att rekrytera och
behålla särskilt kvalificerad personal finns numera vissa möjligheter att i
speciella fall ge s.k. marknadslönetillägg. I fråga om rekrytering i allmänhet kvarstår dock problemen. Det finns flera orsaker till länsstyrelsernas
svårigheter i dessa avseenden. Till viss del kan troligen - vilket RSV
hävdar - problemet med rekryteringen av handläggare till skatteförvaltningen hänga samman med att särskilda medel eller tjänster för rekrytering
inte finns. Erforderligt medclsutrymme för rekrytering har vid varje länsstyrelse tillskapats genom uppkommande vakanser. ledigheter etc. Länsstyrelsernas möjligheter att för någon längre tid överblicka det ekonomiska
läget och utrymmet för nyrekrytering är därför begränsat.
RSV har i sin rapport liksom i sitt yttrande över länsstyrelsernas ans\agsframställningar beträffande skatteavdelningarna föreslagit att vissa
medel avsätts för att underlätta rekrytering av handläggare inom skatteförvaltningen. RSV:s rapport har ännu ej slutbehandlats. Med hänsyn härtill
·och med beaktande av mitt förslag au undanta skatteavdelningarna från
tillämpningen av huvudförslaget kan jag inte nu förorda att verkets förslag
genomförs. För nästkommande budgetår bör emellertid situationen - i
avvaktan på samlat ställningstagande till RSVs förslag - kunna lösas inom
ramen för anvisade medel. Jag föreslår därför efter samråd med chefen för
finansdepartementet att en viss del, totalt 5 miljoner kronor, av den för
skatteavdelningarna beräknade lönesumman ställs till regeringens disposition för att fördelas på de länsstyrelser som har särskilda svårigheter att
finansiera sitt rekryteringsbehov i vad avser handläggare på skatteavdelningarna. Underlag för sådant beslut bör bl. a. utgöras av förslag från RSV.
Mina ställningstaganden till länsstyrelsernas förslag som redovisas länsvis senare, innebär med bortseende från beräknade intäkter en medelsanvisning orn sammanlagt 2 003 276 000 kr. Ökningen i förhållande till innevarande budgetår uppgår till 119832000 kr. Intäkterna för länsstyrelserna
beräknar jag till 17 749 000 kr.
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Vissa utredningar
I slutet av år 1983 gav regeringen statskontoret i uppdrag att med
utgångspunkt i en studie i Norrbottens län utforma ett förslag till samordnad länsförvaltning och en från länsstyrelsen fristående skatteförvaltning.
Statskontoret kommer att redovisa sitt uppdrag inom kort. Min avsikt är
att behandla statskontorets förslag i det aviserade programmet om den
offentliga sektorns utveckling.
En arbetsgrupp inom civildepartementet har arbetat med frågor som rör
organisationen av planeringsavdelningarna vid länsstyrelserna m. m.
Gruppen har i sitt arbete utgått bl. a. från att länsstyrelserna skall ges frihet
att själva bestämma planeringsavdelningarnas inre organisation. Utfallet
av remissbehandlingen bör avvaktas. Jag vill dock understryka att jag är
beredd att i positiv anda behandla framställningar från olika länsstyrelser
som försöksvis vill pröva en annan intern organisation av planeringsavdelningen än den nuvarande. Länsstyrelsen i Gotlands län har redan fått
sådant medgivande av regeringen och skall före den I april 1986 lämna
regeringen en utvärdering av sin försöks verksamhet.
När det gäller arbetsgruppens förslag avser jag att behandla dem i det av
mig tidigare nämnda programmet om den offentliga förvaltningen.
Statistiska centralbyrån (SCB) har. som tidigare nämnts, redovisat ett
uppdrag att undersöka hur samarbetet mellan verket och länen skulle
kunna utformas. Enligt min mening ligger förslaget om samverkan mellan
SCB och länen väl i linje med regeringens ambitioner att pröva nya arbetsformer inom den offentliga sektorn och därigenom erbjuda en förbättrad
service. Jag konstaterar att SCB:s styrelse av ekonomiska skäl är tveksam
till att genomföra en reform. Ärendet bereds f. n. inom regeringskansliet.
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Sammanställning
(I 000-tal kronor)

E t. Länsstyrelserna m. m.
1984/85

Beräknad ändring 1985/86
Länsstyrelserna

Personal
Anslag
Förvaltningskostnader
Därav
lönekostnader
engångsutgifter
Lokalkostnader
Samhällsinfonr.ation
Kungörelseannonsering
Lantmäterienheten
Lokalvårdsorganisation
Diverse ändamål
Summa kostnader
Intäkter
Ersättning från
allmänna pensionsfonden
Ersättning för
uppdrag vid dataenheterna
Summa intäkter
Nettoutgift

9531

+

72

Föredraganden

+

2

1431688

+ 108125

+ 86324

1284227

+ 775%

243 219
3 299

+ 72202
+ 15W8
+ 20295
+ 1989

7400
69571

+ 2 388
+ 14802

+
+

+ 18 859
141
+
500
3 534

24
128 243

1627

+ 10474

1883444

+145972

+119832

+

+

+ 10807
+ 7600

942
1600

942
1600

18407

658

658

1865037

+ 146630

+ 120490
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Stockholms län
1984/85

Beriiknad iimlring 1985/86
Länsstyrelsen

Personal
Anslag
Förvaltningskostnader
Därav
lönekostnader
engångsutgifter
Lokalkostnader
Samhällsinformation
Kungörelseannonsenng
Lantmäterienheten
Lokalvårdsorganisation

1660

+

föredraganden
47

229860

+26 782

+ 13 693

210461

+22492
+ 1300
+ 3968
+
19

+ 12656

+
+

72

+

272

+

41403
385
1445
6531

279625

+31113

+ 4702
16
+
98
145

+18654

Länsstyrelsens fors/ag

I. Huvudförslag +12236000kr.
2. Länsstyrelsen yrkar att huvudförslaget inte skall tillämpas
( +4 771000 kr.).
3. För att klara av ökade ärendemängder och säkerställa likformigheten
i taxeringen yrkas tio förste taxeringsinspektörer ( + 1477 000 kr.).
4. För ökad satsning på kvalificerad revisionsverksamhet och bekämpning av ekonomisk brottslighet begärs tio länsrevisorer i utbyte mot tio
förste byråsekreterare ( + 599 000 kr.).
5. Till besvärsenheten yrkas 15 taxeringsintendenter och tillfällig förstärkning under fem år för avarbetning av balanser ( +5 231 000 kr.).
6. För att klara av ökade ärendemängder behöver mervärdeskatteenheten förstärkas med sju byrådirektörer och elva biträden ( +2 308000 kr.).
7. För förberedande arbete inför ny plan- och bygglag begärs tillfällig
förstärkning till planenheten ( + 150 000 kr.).
8. Till naturvårdsenheten begärs förstärkning för utökade arbetsuppgifter inom miljöskydd och vattenvård ( + 300000 kr.).
9. Till förvaltningsavdelningen yrkas en byrådirektör för arbete med
registrering och tillsyn enligt lagen om registrering av fastighetsmäklare
och två handläggare för utredningsarbete enligt lagen om vård av missbrukare ( +445 000 kr.).
10. Lönegarantigruppen inom ekonomienheten behöver förstärkas med
en handläggare för att klara den ökade ärendemängden(+ 140000 kr.).
11. Medel begärs bl. a. för hänvisningsutrustning till länsstyrelsens två
telefonväxlar ( + 1420000 kr.).
12. Omkostnaderna beräknas öka (+I 900000 kr.).
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13. Lantmäterienheten al Huvudförslag + 136000 kr. h) Länsstyrelsen
yrkar att huvudförslaget inte skall tillämpas I+ 136000 kr.).
Föredragandens iiverviiganden

Med hänvisning till sammanställningen heräknar jag det ökade medclsbehovet för länsstyrelsen till 18654000 kr. Taxeringsavdelningens och
uppbörds- och dataenheternas lönekostnader har jag därvid beräknat totalt
till 141196 000 kr. Jag har beräknat 1891000 kr. för inrättade tjänster för
samordnad uppbörd av källskatt och arbetsgivaravgift. Länsstyrelsens
andel av den samlade utgiftsminskningen har jag preliminärt beräknat till
835 000 kr, varav för lantmäterienheten 113000 kr. För omfördelning inom
lantmäteriorganisationen har jag beräknat en minskning av anslagsposten
Lantmäterienheten med totalt 300000 kr. varav för budgetåret 1985/86
100000 kr. För engångsutgifter har jag under posten Till regeringens disposition preliminärt beräknat 1000000 kr. för inköp av hänvisningsutrustning
till telefonväxeln.
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Uppsala län
1984/85

Beräknad ändring 1985/86
Länsstyrelsen

Personal
Anslag
Förvaltningskostnader
Därav
lönekostnader
engångsutgifter
Lokalkostnader
Samhällsinformation
Kungörelseannonsering
Lantmäterienheten
Lokalvårdsorganisation

Föredraganden

262

40490

+2460

+2679

36187

+1930

+2426

9306
IOI

+ 146
+ 10

+ 146
+
5

63
1636

+ 187
+ 93

+
+

51597

+2896

+2903

5
68

Länsstyrelsens förslag
I. Huvudförslag + I 640 000 kr.

2. Länsstyrelsen yrkar att huvudförslaget inte skall tillämpas
( + 1053 000 kr.).
3. För avgifter till statskontoret för drift av den ADB-utrustning, som
länsstyrelsen anmält bör anskaffas under budgetåret 1985/86, begärs särskilda medel ( + 100 000 kr.).
4. Länsstyrelsen anhåller att regeringen omprövar grunderna för tilldelning av resurser till länsstyrelsen.
5. Lantmäterienheten a) Huvudförslag +59000 kr. b) Länsstyrelsen
yrkar att huvudförslaget inte skall tillämpas ( + 34 000 kr.).
Föredragandens överväganden
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag det ökade medelsbehovet för länsstyrelsen till 2 903 000 kr. Skatteavdelningens lönekostnader har jag därvid beräknat totalt till 18 183 000 kr. Jag har beräknat
367 000 kr. för inrättade tjänster för samordnad uppbörd av källskatt och
arbetsgivaravgift. För av regeringen tidigare inrättad personlig tjänst har·
jag beräknat 225 000 kr. Kostnaden finansieras genom omfördelning från
nionde huvudtiteln. Länsstyrelsens andel av den samlade utgiftsminskningen har jag preliminärt beräknat till 255 000 kr., varav för lantmäterienheten 28 000 kr.
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Södermanlands län
1984/85

Beräknad ändring 1985/86
Länsstyrelsen

Personal
Anslag
Förvaltningskostnader
Därav
lönekostnader
engångsutgifter
Lokalkostnader
Samhällsinformation
Kungörelseannonsering
Lantmäterienheten
Lokalvårdsorganisation

Föredraganden

291

45048

+1415

+2446

40007

+ 946

+2164

5 555
117

+ 306
+ 10

+ 661
5
+

322
1534

+ 25
+2155

+ 22
+ 102

52577

+3911

+3236

Länsstyrelsens förslag
I. Huvudförslag+ I 540000kr.
2. Omkostnaderna beräknas öka bl. a. på grund av utökade lokaler
(+216000kr.).
3. Lantmäterienheten a) Huvudförslag +36000 kr. b) För inköp av viss
utrustning yrkas medel (+259000 kr.). c) Medel begärs för utrustning och
inventarier med anledning av planerad lokalutvidgning. Vidare beräknas
omkostnaderna öka (+I 860000 kr.}.
4. Länsstyrelsen hemställer att kraftfulla åtgärder sätts in för att vända
den negativa utvecklingen i fråga om skatteförvaltningens revisionsresurser.
5. Länsstyrelsen yrkar att regeringen fattar beslut om utredningsuppdrag avseende lantmäterienheternas resursbehov varvid omfördelningar
mellan länen bör diskuteras.

Föredragandens överväganden

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag det ökade medelsbehovet för Jänsstyelsen till 3 236000 kr. Skatteavdelningens lönekostnader har jag därvid beräknat totalt till 19 052 000 kr. Jag har beräknat
255 000 kr. för inrättade tjänster för samordnad uppbörd av källskatt och
arbetsgivaravgift. Länsstyrelsens andel av den samlade utgiftsminskningen har jag preliminäret beräknat till 280000 kr., varav för lantmäterienheten 27 000 kr. För engångsutgifter har jag under posten Till regeringens
disposition preliminärt beräknat 75 000 kr. för bl. a. inköp av kart skåp till
lantmäterienheten.
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Östergötlands län
1984i85

Beräknad ändring 1985/86
Länsstyrelsen

Personal
Anslag
Förvaltningskostnader
Därav
lönekostnader
engångsutgifter
Lokalkostnader
Samhällsinformation
Kungörelseannonsering
Lantmäterienheten
Lokalvårdsorganisation

Föredraganden

393

+I

58972

+6433

+3409

53 354

+3084

8669
128

+1802
+3800
+ 316
+ 10

261
2091

+ 339
+ 54

+

70122

+7152

+3908

+ 476
5
+
19
I

Länsstyrelsens förslag
I. Huvudförslag +2774000kr
2. För översiktlig regional natur- och landskapsvårdsplanering yrkas
medel för en tjänst som förste byråinspektör/byråinspektör. Motsvarande
medel anvisas från budgetåret 1980/81 av länsarbetsnämnden
(+132000kr.).
3. Medel begärs för ny telefonväxel och för ledningsövning
(+4194000kr.).
4. Lantmäterienheten a) Huvudförslag +54000kr.

Föredragandens överväganden

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag det ökade medelsbehovet för länsstyrelsen till 3 908 000 kr. Skatteavdelningens lönekostnader har jag därvid beräknat totalt till 28 982 000 kr. Jag har beräknat
487 000 kr för inrättade tjänster för samordnad uppbörd av källskatt och
arbetsgivaravgift. Länsstyrelsens andel av den samlade utgiftsminskningen har jag preliminärt beräknat till 394000 kr, varav för lantmäterienheten
34000 kr.
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Jönköpings län
1984/85

Beräknad ändring 1985/86
Länsstyrelsen

Personal
Anslag
Förvaltningskostnader
Därav
lönekostnader
engångsutgifter
Lokalkostnader
Samhällsinformation
Kungörelseannonsering
Lantmäterienheten
Lokalvårdsorganisation

Föredraganden

335

50 312

+3963

+3217

45 285

+2907

7200
126

+2856
+ 390
+ 576
12
+

- 372
+

5

229
2156

+ 23
+ 132

+
+

15
85

60024

+4706

+2950

Länsstyrelsens förslag
I. Huvudförslag + 2 302 000 kr.
2. Länsstyrelsen yrkar att huvudförslaget inte skall tillämpas. Vidare
yrkas lönemedel motsvarande 1983/84 års anslagsnivå utan generell besparingsreduktion ( + 1667000 kr. l.
3. Medel begärs för inköp av ord- och textbehandlingsutrustningar
(+ 100000 kr.).
4. Omkostnaderna beräknas öka ( +505 000 kr.).
5. Lantmäterienheten al Huvudförslag +82000kr. bl För lagning och
konservering av kart- och aktmaterial begärs medel motsvarande en tredjedels årsarbetskraft ( + 50000 kr.).

Föredragandens överväganden

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag det ökade medelsbehovet för länsstyrelsen till 2950000 kr. Skatteavdelningens lönekostnader har jag därvid beräknat totalt till 25 382 000 kr. Jag har beräknat
607 000 kr för inrättade tjänster för samordnad uppbörd av källskatt och
arbetsgivaravgift. Länsstyrelsens andel av den samlade utgiftsminskningen har jag preliminärt beräknat till 279000 kr, varav för lantmäterienheten
37 000 kr. För engångsutgifter har jag under posten Till regeringens disposition preliminärt beräknat 330000 kr. för inköp av offsetutrustning och
ordbehandlingsutrustning.
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Kronobergs län
1984/85

Beräknad ändring 1985/86
Länsstyrelsen

Personal
Anslag
Förvaltningskostnader
Därav
lönekostnader
engångsutgifter
Lokalkostnader
Samhällsinformation
Kungörelseannonsering
Lantmäterienheten
Lokalvårdsorganisation

Föredraganden

251

37 359

+2 225

+2246

33 494

+2010

6273
99

+1787
+ 210
+ 314
5
+

144
2747

7
+
+ 170

+
+

46623

+2721

+2501

+ 186
5
+
10
54

Länsstyrelsens förslag
I. Huvudförslag +2306000kr.
2. Länsstyrelsen redovisar förslag till besparingar att tas ut under treårsperioden 1985/86-1987/88, som undantagslöst kräver ändringar i författningar m.m.
3. Länsstyrelsen yrkar medel för inköp av ny offsetpress ( + 210000 kr.).
4. Omkostnaderna beräknas öka ( +245 000 kr.).
5. Lantmäterienheten a) Huvudförslag+ 170000 kr.

6. Länsstyrelsen hemställer att regeringen tar ställning till myndighetens allmänna uttalanden om full kostnadstäckning i tillståndsärcnden
resp. minskade uppgifter i samband med ny plan- och byggnadslag.
7. Länsstyrelsen begär att regeringen beaktar de förslag om decentralisering av uppgifter till länsstyrelserna som framförts.
Föredragandens öven•äganden
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag det ökade medelsbehovet för länsstyrelsen till 2 50 I 000 kr. Skatteavdelningens lönekostnader har jag därvid beräknat totalt till 16612000 kr. Jag har beräknat
367 000 kr för inrättade tjänsier för samordnad uppbörd av källskatt och
arbetsgivaravgift. Länsstyrelsens andel av den samlade utgiftsminskningen har jag preliminärt beräknat till 256 000 kr., varav för lantmäterienheten
46000 kr. För omfördelning inom lantmäteriorganisationen har jag beräknat en minskning av anslagsposten Lantmäterienheten med totalt 200000
kr varav för budgetåret 1985/86 50000 kr. För engångsutgifter har jag under
posten Till regeringens disposition preliminärt beräknat 180 000 kr för
inköp av offsetutrustning.
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Kalmar län
1984/85

l:leräknad ändring 1985/86
Länsstyrelsen

Personal
Anslag
Förvaltningskostnader
Därav
lönekostnader
engångsutgifter
Lokalkostnader
Samhällsinformation
Kungörelseannonsering
Lantmäterienheten
Lokalvårdsorganisation

Föredraganden

314

47 330

+2531

+2951

42 145

+ 1337

+2645

9904
122

+1456
+
9

+ 323
s
+

239

+ 248
+ 223

+

3 039

60635

+4467

+3407

16

+ 112

Länsstyrelsens förslag
1. Huvudförslag + 3 007 000 kr.
2. Länsstyrelsen yrkar medel för praktikanter motsvarande en årsarbetskraft. Vidare yrkas medel för arbetsgivarkontroll m. m.
(+ 196000kr.).
3. För ADB-konsultverksamhet begärs särskilda medel (+250000kr.).
4. För upprustning av personalrestaurangen "Länsgrytan" yrkas särskilda medel ( + 35 000 kr.).
5. Omkostnaderna beräknas öka ( + 756000kr.).
6. Lantmäterienheten a) Huvudförslag + 158 000 kr. b) Länsstyrelsen yrkar att huvudförslaget inte skall tillämpas ( +65 000 kr.).

Föredragandens överväganden
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag det ökade medelsbehovet för länsstyrelsen till 3 407 000 kr. Skatteavdelningens lönekostnader har jag därvid beräknat totalt till 21846000 kr. Jag har beräknat
487000 kr. för inrättade tjänster för samordnad uppbörd av källskatt och
arbetsgivaravgift. Länsstyrelsens andel av den samlade utgiftsminskningen har jag preliminärt beräknat till 292 000 kr., varav för lantmäterienheten
51000 kr. För engångsutgifter har jag under posten Till regeringens disposition preliminärt beräknat 25 000 kr för upprustning av personalrestaurang.
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Gotlands län
1984/85

Bt:räknad ändring 1985/86
Föredraganden

Linsstyrelsen
Personal
Anslag
Förvaltningskostnader
Därav
lönekostnader
engångsutgifter
Lokalkostnader
Samhällsinformation
Kungörelscannonsermg
Lantmäterienheten
Lokalvårdsorganisation

112

192!0

+ 849

+ 1305

17196

+ 576

+1195

43
63

- 242

33
788

2
+
+1127

2
+
+ 171

22228

+2084

+1239

2 145
51

+
+

+

3

Länsstyrelsens fiirs/ag
I. Huvudförslag + 783 000 kr.

2. Länsstyrelsen yrkar att två inrättade arvodestjänster på skatteavdelningen skall bytas ut mot extra ordinarie tjänster. Vidare yrkas medel för
ersättning till vissa sakkunniga ( +20000kr. ).
3. Ytterligare medel begärs för samhällsinformation såsom utgivningsstöd till naturguide, annonsering rörande allmän naturvård, utgivande av
kulturguide ( + 59 000 kr.).
4. Omkostnaderna beräknas öka ( +95 000 kr.).
5. Lantmäterienheten a)Huvudförslag +53000kr. bl Länsstyrelsen yrkar personalförstärkning för att åstadkomma en minskning av handläggningstiden per ärende till c:a tre månader ( + 240 000 kr.).
c} Medel begärs för en tillbyggnad av disponibla lokaler (+638000kr.).
d) Omkostnaderna beräknas öka (+196000kr.).

Föredragandens överväganden
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag det ökade medelsbehovet för länsstyrelsen till I 239 000 kr. Skatteavdelningens lönekostnader har jag därvid beräknat totalt till 8010000 kr. Jag har beräknat
112 000 kr. för inrättade tjänster för samordnad uppbörd av källskatt och
arbetsgivaravgift. Länsstyrelsens andel av den samlade utgiftsminskningen har jag preliminärt beräknat till 217 000 kr., varav för lantmäterienheten
11 000 kr. För omfördelning inom lantmäteriorganisationen har jag beräknat en ökning av anslagsposten Lantmäterienheten med 150000 kr. För
engångsutgifter har jag under posten Till regeringens disposition preliminärt beräknat 40000 kr för bl. a. inköp av säkerhetsskåp.
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Blekinge län
1984/85

Beräknad ändring 1985/86
Länsstyrelsen

Personal
Anslag
Förvaltningskostnader
Därav
lönekostnader
engångsutgifter
Lokalkostnader
Samhällsinformation
Kungörelseannonscring
Lantmäterienheten
Lokalvårdsorganisation

Föredraganden

206

+s

32 301

+4516

+1915

29069

+2963

+l 714

4691
108

+3846
+ 101

+4011
5
+

121
1581

+ 109
+l 069

+
+

38803

+9641

+6016

8
77

Länsstyrelsens förslag
I. Huvudförslag +4 807 000 kr.
2. För handläggning av ärenden inom allmän naturvård begärs en tjänst
som byråsekreterare till naturvårdsenhcten ( + 132 000 kr.).
3. Till allmänna enheten yrkas förstärkning med en tjänst som byråsekreterare ( + 132 OOOkr.).
4. För arbetet med arbetsgivarkontroll och företrädaransvar enligt uppbördslagen behöver uppbördsenheten förstärkas med en tjänst som byråsekreterare (+132000kr.).
5. Medel yrkas för en tjänst som informationssekretcrare och en tjänst
som extra naturvårdsdirektör (+379000kr.).
6. Medel begärs för tillfällig personal, vikarier för sjuk- och föräldralediga m. m. (+I 197 000 kr.).
7. För utarbetande av kontrollprogram för övervakning och dokumentation av försurningsutvecklingen i luft, vatten och mark inom länet behövs
särskilda medel ( + 300 000 kr.).
8. Medel yrkas för utrustning av ett nytt laboratorium och inredning och
utrustning till en personalrestaurang ( +800000 kr.).
9. Omkostnaderna beräknas öka ( + 592 000 kr.).
JO. Medel yrkas för ledningsövningar (+I 0 I 000 kr.).
11. Lantmäterienheten a) Huvudförslag +59000 kr. b) För arbete med
kvalificerade utredningar till bl. a. domstolar yrkas en tjänst som biträdande överlantmätare ( + 185 000 kr.). c) Vidare yrkas medel för tillfällig personalm. m. ( + 240000 kr.). d) Medel begärs för upprustning och nyanskaffning av utrustning, mikrofilmning och persondator (+445000kr.). e) Omkostnaderna beräknas öka ( + 140000 kr.).
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12. Länsstyrelsen hemställer att hesparingar inom länsstyrelsen får anstå intill dess regering och riksdag heslutat om eventuell hegränsning av
länsstyrelsens verksamhet.

Föredragandens ö1•erväganden
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag det ökade medclsbehovet för länsstyrelsen till 6016000 kr. Skatteavdelningens lönekostnader har jag därvid beräknat totalt till 13 189 000 kr. Jag har beräknat
224 000 kr. för inrättade tjänster för samordnad uppbörd av källskatt och
arbetsgivaravgift. Länsstyrelsens andel av den samlade utgiftsminskningen har jag preliminärt beräknat till 225 000 kr., varav för lantmäterienheten
27 000 kr. För engångsutgifter har jag under posten Till regeringens disposition preliminärt beräknat 450000 kr för bl. a. utrustning till nytt laboratorium och till personalrestaurang.
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Kristianstads län
1984/85

Beräknad ändring 1985/86
Länsstyrelsen

Personal
Anslag
Förvaltningskostnader
Därav
lönekostnader
engångsutgifter
Lokalkostnader
Samhällsinformation
Kungörelseannonsering
Lantmäterienheten
Lokalvårdsorganisation

Föredraganden

353

+2

52 518

+3158

+3 242

47125

+2646

+2918

11347
122

+ 976
+ 10

+ 926
+
5

314
2907

+ 75
+ 498

+
+

67209

+4717

+4270

21
76

Länsstyrelsens .förslag
I. Huvudförslag + 2 576000 kr.

2. Länsstyrelsen yrkar att huvudförslaget inte skall tillämpas
(+I 364000 kr.).
3. För nytillkomna arbetsuppgifter yrkas förstärkning med en tjänst som
socialkonsulent till allmänna enheten ( + 148000 kr.).
4. Omkostnaderna beräknas öka. Vidare begärs medel för inköp av en
mappautomat ( + 131 000 kr.).
5. Lantmäterienheten a) Huvudförslag + 113000kr. b) Huvudförslaget
skall inte tillämpas på anslagsposten (+60000kr.). c) Medel begärs för
anskaffning av Compactus-system. Vidare yrkas medel för stålskåp m. m.
( + 325 000 kr.).

Föredragandens överväganden
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag det ökade medelsbehovet för länsstyrelsen till 4270000 kr. Skatteavdelningens lönekostnader har jag därvid beräknat totalt till 26 663 000 kr. Jag har beräknat
487 000 kr. för inrättade tjänster för samordnad uppbörd av källskatt och
arbetsgivaravgift. Länsstyrelsens andel av den samlade utgiftsminskningen har jag preliminärt beräknat till 293 000 kr., varav för lantmäterienheten
49000 kr. För omfördelning inom lantmäteriorganisationen har jag beräknat en minskning av anslagsposten Lantmäterienheten med totalt 150000
kr varav för budgetåret 1985/86 50000 kr. För engångsutgifter har jag under
posten Till regeringens disposition preliminärt beräknat 68 000 kr för inköp
av en mappautomat till mervärdeskatteenheten.
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Malmöhus län
1984/85

Beräknad ändring 1985/86
Föredraganden

Länsstyrelsen
Personal
Anslag
Förvaltningskostnader
Därav
lönekostnader
engångsutgifter
Lokalkostnader
Samhällsinformation
Kungörelseannonsering
Lantmäterienheten
Lokalvårdsorganisation

753

+3

114311

+5 335

+6982

102 362

+4403

+6228

19466
206

+ 770
+ 79

+1183
9
+

851
3387

+ 66
+ 498

+
+

138 222

+6748

+8324

+

57
93

Länsstyrelsens förslag
I. Huvudförslag +4 779 000 kr.
2. Länsstyrelsen anmäler att en medelstilldelning enligt huvudförslaget
medför att länsstyrelsen inte kan fullgöra alla de skilda arbetsuppgifter som
enligt författningar eller eljest angivna riktlinjer åvilar länsstyrelsen.
3. På grund av volymökningen inom kulturminnes vården yrkas en tjänst
som byrådirektör till länsantikvarien ( + 153 000 kr.).
4. Till besvärsenheten begärs medel för tillfällig personal motsvarande
sexårsarbetskrafter. Vidare yrkas medel för omvandling av tjänstestrukturen inom enheten (+986000kr.).
5. För fortsatt kontroll av vägtrafikskatt fordras två handläggare till
allmänna enheten. På enheten bör vidare två extra tjänster som byrådirektörer omvandlas till extra ordinarie tjänster för handläggningen av ärenden
enligt lagen om missbrukare i vissa fall (+269000kr.).
6. Ytterligare medel yrkas för samhällsinformation ( +63 000 kr.).
7. Lantmäterienheten a)Huvudförslag +343000kr. b)För renovering
av fastighetskartor, ADB-tester m. m. begärs särskilda medel (+155000
kr.).

Föredragandens överväganden
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag det ökade mede\sbehovet för länsstyrelsen till 8 324 000 kr. Skatteavdelningens lönekostnader har jag därvid beräknat totalt till 64 755 000 kr. Jag har beräknat
98 I 000 kr. för inrättade tjänster för samordnad uppbörd av källskatt och
arbetsgivaravgift. För en tjänst som handläggare till länsantikvarien har jag
preliminärt beräknat 150 000 kr. Länsstyrelsens andel av den samlade
8 Riksdagen 1984185. 1 sam/. Nr !00. Bi/af.la 15
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utgiftsminskningen har jag preliminärt beräknat till 542 000 kr.. varav för
lantmäterienheten 59000 kr. För omfördelning inom lantmäteriorganis<itionen har jag beräknat en minskning av anslagsposten Lantmäterienheten
med totalt 200000 kr. varav för budgetåret 1985/86 50000 kr. För engångsutgifter har jag under posten Till regeringens disposition preliminärt beräknat 50000 kr för visst saneringsprojekt inom lantmäterienheten.
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Hallands län
1984/85

Beräknad ändring l 985186
Föredraganden

Länsstyrelsen
Personal
Anslag
Förvaltningskostnader
Därav
lönekostnader
engångsutgifter
Lokalkostnader
Samhällsinformation
Kungörelseannonsenng
Lantmäterienheten
Lokalvårdsorganisation

298

45 420

+2374

+2704

40395

+1661

+2401

+ 277

100

+ 633
+ 8

+ 651
+ 5

86
2 629

+ 644

+

7

+
7
+ 105

56354

+3666

+3472

8118

Länsstyrelsens förslag
I. Huvudförslag+ I 944000kr.
2. Länsstyrelsen yrkar att huvudförslaget inte skall tillämpas på skatteavdelningen (+427000 kr.).
3. Till planeringsavdelningen yrkas medel till ersättningar för uppdrag
m. m. (+329000kr.).
4. Omkostnaderna beräknas öka. Vidare yrkas medel för ordbehandlingsutrustning, mikrofiche-apparat med kopieringsmöjlighet m. m.
(+322000kr.).
5. Lantmäterienheten a) Huvudförslag + 115 000 kr. b) Länsstyrelsen
anser att huvudförslaget inte skall tillämpas på enhetens lönekostnader
( +42 000 kr.). c) Medel yrkas för fastighetsdata. utrustning, framställning
av registerkartor m. m. ( +487 000 kr.).

F6redragandens överväganden
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag det ökade medelsbehovet för länsstyrelsen till 3 472 000 kr. Skatteavdelningens lönekostnader har jag därvid beräknat totalt till 21 879 000 kr. Jag har beräknat
367 000 kr. för inrättade tjänster för samordnad uppbörd av källskatt och
arbetsgivaravgift. Länsstyrelsens andel av den samlade utgiftsminskningen har jag preliminärt beräknat till 273 000 kr .. varav för lantmäterienheten
46000 kr. För engångsutgifter har jag under posten Till regeringens disposition preliminärt beräknat 175 000 kr. för inköp av ordbehandlingsutrustning, kompaktusarkiv m. m.
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Göteborgs och Bohus län
1984/85

Beräknad ändring 1985/86
Länsstyrelsen

Personal
Anslag
Förvaltningskostnader
Därav
lönekostnader
engångsutgifter
Lokalkostnader
Samhällsinformation
Kungörelseannonsering
Lantmäterienheten
Lokalvårdsorganisation

Föredraganden

+

760

114005

+4428

+6936

101894

+3290
+ 10
41
+ 16

+6203

+

29
9

4806

+ 61
+ 163

+
+

53
41

136914

+4627

+7010

17 121
203
778

Länsstyrelsens förslag
1. Huvudförslag +4271 OOOkr.
2. Länsstyrelsen begär medel för avgifter till datamaskinfonden. Vidare
beräknas omkostnaderna öka ( + 193 000 kr.).
3. Lantmäterienheten a) Huvudförslag +I63000kr.

Föredragandens ifren·äganden
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag det ökade medelsbehovet för länsstyrelsen till 7010000 kr. Skatteavdelningens lönekostnader har jag därvid beräknat totalt till 63 716000 kr. Jag har beräknat
869000 kr. för inrättade tjänster för samordnad uppbörd av källskatt och
arbetsgivaravgift. För en tjänst som handläggare till länsantikvarien har jag
preliminärt beräknat 150000 kr. Länsstyrelsens andel av den samlade
utgiftsminskningen har jag preliminärt beräknat till 575 000 kr., varav för
lantmäterienheten 83000 kr. För omfördelning inom lantmäteriorganisationen har jag beräknat en minskning av anslagsposten Lantmäterienheten
med totalt 450000 kr varav för budgetåret 1985/86 100000 kr.
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Älvsborgs län
1984/85

Beräknad ändring 1985/86
Länsstyrelsen

Personal
Anslag
Förvaltningskostnader
Därav
lönekostnader
engångsutgifter
Lokalkostnader
Samhällsinformation
Kungörelseannonsering
Lantmäterienheten
Lokalvårdsorganisation

Föredraganden

394

68634

+3929

+4215

61170

+3772

10541
190

+2468
+ 135
+1107
15
+

435
2881

+ 34
+ 911

+ 29
+ 237

+5996

+5436

+ 947
8
+

I

82682

Länsstyrelsens förslag
I. Huvudförslag +3299000kr.
2. Länsstyrelsen yrkar att huvudförslaget inte skall tillämpas på skatteavdelningen ( + 760000 kr.).
3. För utbildning av personal inom länsstyrelsens krigsorganisation begärs särskilda medel ( + 138 000 kr.).
4. Medel yrkas för inköp av ny tjänstebil ( + 135 000 kr.).
5. Omkostnaderna beräknas öka(+ 753000 kr.).
6. Lantmäterienheten a) Huvudförslag + 101 000 kr. b) Länsstyrelsen
yrkar medel för fortsatt planmässig upprustning av registerkartor. Vidare
beräknas omkostnaderna öka (+810000kr.).

Föredragandens överväganden

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag det ökade medelsbehovet för länsstyrelsen till 5436000 kr. Skatteavdelningens lönekostnader har jag därvid beräknat totalt till 34414000 kr. Jag har beräknat
719 000 kr för inrättade tjänster för samordnad uppbörd av källskatt och
arbetsgivaravgift. Länsstyrelsens andel av den samlade utgiftsminskningen har jag preliminärt beräknat till 344 000 kr., varav för lantmäterienheten
48 000 kr. För omfördelning inom lantmäteriorganisationen har jag beräknat en ökning av anslagsposten Lantmäterienheten med totalt 200000 kr
varav för budgetåret 1985/86 150000 kr. För engångsutgifter har jag under
posten Till regeringens disposition preliminärt beräknat 375 000 kr för
utbyte av länsstyrelsens tjänstebil och för upprustning av registerkartor
inom lantmäterienheten.
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Skaraborgs län
1984/85

Beräknad ändring J985/86
Länsstyrelsen

Personal
Anslag
Förvaltningskostnader
Därav
lönekostnader
engångsutgifter
Lokalkostnader
Samhällsinformation
Kungörelseannonsering
Lantmäterienheten
Lokalvårdsorganisation

Föredraganden

326

+2

48940

+2540

+3038

44248

+2738

8003
116

-t-1754
+ 360
+ 1719
+ 809

228
3 555

+ 18
+ 574

+

60843

+5660

+4870

+1719
+
5
+

15
93

Länsstyrelsen.i· förslag
I. Huvudförslag +3347000kr.
2. Länsstyrelsen yrkar förstärkning med en tjänst som handläggare till
regionalekonomiska enheten. Vidare yrkas att en tjänst som extra biträdande länsarkitekt ersätts med en extra ordinarie tjänst ( + \40000 kr.).
3. Till länspolischefcns expedition begärs en tjänst som assistent. Medel
yrkas även för ADB-samordnare ( + 185 000 kr.).
4. Omkostnaderna beräknas öka. Vidare begärs medel för utökad samhällsinformation(+ 1414000 kr.).
5. Lantmäterienheten a) Huvudförslag +lOOOOkr. b) Enhetens personalbudget bör förstärkas så att eftersatta arbetsuppgifter kan fullföljas
(+209000kr.). c) För fortsatt bearbetning av länsstyrelsens program för
skoglig strukturrationalisering yrkas särskilda medel ( + 150 000 kr.). d)
Omkostnaderna beräknas öka (+205000kr.).

Föredragandens överväganden
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag det ökade medelsbehovet för länsstyrelsen till 4870000 kr. Skatteavdelningens lönekostnader har jag därvid beräknat totalt till 24191000 kr. Jag har beräknat
607 000 kr. för inrättade tjänster för samordnad uppbörd av källskatt och
arbetsgivaravgift. Länsstyrelsens andel av den samlade utgiftsminskningen har jag preliminärt beräknat till 294000 kr., varav för lantmäterienheten
60000 kr. För engångsutgifter har jag under posten Till regeringens disposition prdiminärt beräknat 120000 kr för bl. a. upprustning av registerkartor och inköp av ordbehandlingsutrustning till lantmäterienheten.
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Värmlands län
1984/85

Beräknad ändring 1985/86
Länsstyrelsen

Personal
Anslag
Förvaltningskostnader
Därav
lönekostnader
engångsutgifter
Lokalkostnader
Samhällsinformation
Kungörelseannonsering
Lantmäterienheten
Lokalvårdsorganisation

Föredraganden

326

48720

+4889

+2933

43671

+2613

7 817
131

+2756
+I 005
+ 321
+ 13

297
2 730

+ 30
+1346

+ 20
+ 129

+6599

+3406

+ 319
5
+

I

59696

Länsstyrelsens förslag
I. Huvudförslag + 2 045 000 kr.
2. Länsstyrelsen yrkar att huvudförslaget inte skall tillämpas
(+1205000kr.).
3. Medel yrkas för tillfällig personalm. m. (+375000kr.).
4. Omkostnaderna beräknas öka. Vidare yrkas medel bl. a. för ny tjänstebil. översiktlig geoteknisk inventering m. m. (+ 1628000 kr.).

5. Lantmäterienheten a) Huvudförslag + 118000 kr. b) Länsstyrelsen
yrkar att huvudförslaget inte skall tillämpas ( + 58 000 kr.). c) Omkostnaderna beräknas öka. Vidare yrkas medel för skoglig strukturrationalisering, mikrofilmutrustning m. m. (+ 1170000 kr.).
6. Länsstyrelsen avstår från att yrka medel för nya tjänster men vill
understryka att verkligt behov av sådana finns för att myndigheten skall
kunna tillfredsställande fullgöra sina uppgifter.
7. Länsstyrelsen hemställer att regeringen föreskriver vilken eller vilka
delar av länsstyrelsens verksamhet som skall drabbas av besparingar om
huvudförslaget kommer att tillämpas samt att regeringen föranstaltar om
erforderliga författningsändringar och ändrade direktiv.
8. Om länsstyrelsen ges ökade arbetsuppgifter, t.ex. vid regional samordning, måste särskilda medel anvisas härför.

Föredragandens öven·äganden
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag det ökade medelsbehovet för länsstyrelsen till 3 406 000 kr. Skatteavdelningens lönekostnader har jag därvid beräknat totalt till 22 481 000 kr. Jag har beräknat
487 000 kr för inrättade tjänster för samordnad uppbörd av källskatt och
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arbetsgivaravgift. Länsstyrelsens andel av den samlade utgiftsminskningen har jag preliminärt beräknat till 376000 kr., varav för lantmäterienheten
46000 kr. För omfördelning inom lantmäteriorganisationen har jag beräknat en ökning av anslagsposten Lantmäterienheten med totalt 200000 kr
varav för budgetåret 1985/86 50 000 kr. För engångsutgifter har jag under
posten Till regeringens disposition preliminärt beräknat 550000 kr för
utbyte av länsstyrelsens tjänstebil. inköp av mikrofilmutrustning till lantmäterienheten samt inköp av våningskopiatorer.
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Örebro län
1984185

Beräknad ändring 1985186
Länsstyrelsen

Personal
Anslag
Förvaltningskostnader
Därav
lönekostnader
engångsutgifter
Lokalkostnader
Samhällsinformation
Kungörelseannonsering
Lantmäterienheten
Lokalvårdsorganisation

Föredraganden

329

49042

+2618

+2649

43999

+2473

7996
121

+1492
+ 830
+ ~n
+ 10

330
1862

+ 26
+ 348

+ 22
+ 197

59352

+3524

+3395

+ 522
5
+

Länsstyrelsens förslag
I. Huvudförslag +2444000 kr.
2. Omkostnaderna beräknas öka. Vidare yrkas medel för tryckning av
vissa rapporter, inköp av persondatorer, ADB-utbildning av personalen
m. m. (+732000 kr.).

3. Lantmäterienheten a) Huvudförslag + 155 000 kr. b) Länsstyrelsen
yrkar omfördelning av medel för lokalvårdsorganisation. Vidare beräknas
omkostnaderna öka ( + 193 000 kr.).
4. Länsstyrelsen hemställer att regeringen medverkar till att centrala
verks m. fl. ambitionsnivå anpassas till länsstyrelsens resurser samt att
regeringen aktualiserar en översyn av statens pris- och kartellnämnds
fältorganisation, en översyn av bestämmelserna rörande yrkesmässig trafik samt översyn av vägtrafikskattelagen, saluvagnsskatten, lotterilagen,
vallagen samt lagen om statlig lönegaranti vid konkurs.
Föredragandens överväganden
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag det ökade medelsbehovet för länsstyrelsen till 3 395 000 kr. Skatteavdelningens lönekostnader har jag därvid beräknat totalt till 21 515 000 kr. Jag har beräknat
367 000 kr. för inrättade tjänster för samordnad uppbörd av källskatt och
arbetsgivaravgift. Länsstyrelsens andel av den samlade utgiftsminskningen har jag preliminärt beräknat till 289 000 kr., varav för lantmäterienheten
33 000 kr. För engångsutgifter har jag under posten Till regeringens disposition preliminärt beräknat 40 000 kr för bl. a. utrustning för kartlagning vid
lantmäterienheten.
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Västmanlands län
1984/85

Beräknad ändring 1985/86
Länsstyrelsen

Personal
Anslag
Förvaltningskostnader
Därav
lönekostnader
engångsutgifter
Lokalkostnader
Samhällsinformation
Kungörelseannonsering
Lantmäterienheten
Lokalvårdsorganisation

Föredraganden

298

+I

44978

+2227

+2492

40467

+2214

8069
121

+1590
+ 165
+ 84
+ 118

128
1768

+ 229
+ 191

+
+

+2849

+2727

+ 165
5
+
9
56

I

55065

Länsstyrelsens förslag
I. Huvudförslag + 1747000 kr.
2. För nya arbetsuppgifter inom täktområdet begär länsstyrelsen särskilda medel till naturvårdsenheten ( + 150000 kr.).
3. För utökad revisionsverksamhet yrkas en tjänst som länsrevisor.
Vidare yrkas att tre inrättade extra tjänster som byrådirektörer vid skatteavdelningen omvandlas till extra ordinarie tjänster ( + 148000 kr.).
4. Omkostnaderna beräknas öka. Vidare yrkas medel för utbyte av
länsstyrelsens tjänstebil samt för ledningsövningar ( +613 000 kr.).
5. Lantmäterienheten a) Huvudförslag +66000kr. b) Länsstyrelsen begär medel för förberedelser inför en ADB-reform av fastighetsregistret

m. m. (+125000kr.).

Fbredragandens överväpanden
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag det ökade medelsbehovet för länsstyrelsen till 2 727 000 kr. Skatteavdelningens lönekostnader har jag därvid beräknat totalt till 19 574 000 kr. Jag har beräknat
224 000 kr. för inrättade tjänster för samordnad uppbörd av källskatt och
arbetsgivaravgift. Länsstyrelsens andel av den samlade utgiftsminskningen har jag preliminärt beräknat till 397 000 kr., varav för lantmäterienheten
29000 kr. För engångsutgifter har jag under posten Till regeringens disposition preliminärt beräknat 125 000 kr för utbyte av länsstyrelsens tjänstebil.
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Kopparbergs län
1984/85

Beräknad ändring 1985/86
Länsstyrelsen

Personal
Anslag
Förvaltningskostnader
Därav
lönekostnader
engångsutgifter
Lokalkostnader
Samhällsinformation
Kungörelseannonsering
Lantmäterienheten
Lokalvårdsorganisation

Föredraganden

338

50767

+4902

+3175

44599

+2790

10047
151

+2087
+1574
+ 981
+ 162

+ 503
6
+

274
4394

+ 171
+ 580

18
+
+ 608

65634

+6796

+4310

Länsstyrelsens förs/af{
I. Huvudförslag +2648000kr.
2. Länsstyrehen yrkar att huvudförslaget inte skall tillämpas
(+I 304 000 kr.).
3. Omkostnaderna beräknas öka. Vidare yrkas medel för utbyte av
länsstyrelsens tjänstebil, utrustning till telefonväxeln, persondatorer
m. m. (+I 764 000 kr.).
4. Lantmäterienheten a) Huvudförslag + 146000kr. b) För förbättring
av servicen beträffande fastighetsregistreringen yrkas medel för en tjänst
som kart tekniker ( + 150000 kr.l. c) Vidare yrkas medel för upprustning av
länets registerkart system och för lokalvårdskostnad ( + 284 000 kr.).
5. Länsstyrelsen begär medel för förbättring av fastighetsstrukturen
inom jord- och skogsbruket ( +500000 kr.).
Föredragandens överväganden
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag det ökade medelsbehovet för länsstyrelsen till 4310000 kr. Skatteavdelningens lönekostnader har jag därvid beräknat totalt till 22 925 000 kr. Jag har beräknat
487 000 kr. för inrättade tjänster för samordnad uppbörd av källskatt och
arbetsgivaravgift. Länsstyrelsens andel av den samlade utgiftsminskningen har jag preliminärt beräknat till 336000 kr.. varav för lantmäterienheten
76000 kr. För omfördelning inom lantmäteriorganisationen har jag beräknat en ökning av anslagsposten Lantmäterienheten med totalt 800000 kr
varav för budgetåret 1985/86 400000 kr. För engångsutgifter har jag under
posten Till regeringens disposition preliminärt beräknat 500000 kr för bl. a.
utbyte av länsstyrelsens tjänstebil och förbättring av fastighetsstrukturen
inom jord- och skogsbruket inom länet.
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Gävleborgs län
1984/85

Beräknad ändring 1985/86
Länsstyrelsen

Personal
Anslag
Förvaltningskostnader
Därav
lönekostnader
engångsutgifter
Lokalkostnader
Samhällsinformation
Kungörelseannonsering
Lantmäterienheten
Lokalvårdsorganisation

Föredraganden

325

47941

+2889

+3084

42974

+2749

11428
120

+1831
+ 620
+1142
+ 210

184
3084

+ 255
+ 489

+ 12
+ 119

62758

+4985

+3818

+ 598·
5
+

Länsstyrelsens förslag
I. Huvudförslag +3 l77000kr.
2. Omkostnaderna beräknas öka. Vidare yrkas medel för bl. a. ledningsövningar (+I 319000 kr.).
3. Lantmäterienheten a) Huvudförslag+ 124000kr. b) För lagning och
konservering av registermyndighetens förrättningsarkiv yrkas särskilda
medel. Vidare begärs medel för utökad registrering av fastigheter
(+200000kr.). c) För ny registerkarta yrkas medel liksom för utökad
lokalhyra ( + 165 000 kr.).

Föredragandens överväganden

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag det ökade medelsbehovet för länsstyrelsen till 3 818 000 kr. Skatteavdelningens lönekostnader har jag därvid beräknat totalt till 21 342 000 kr. Jag har beräknat
487000 kr. för inrättade tjänster för samordnad uppbörd av källskatt och
arbetsgivaravgift. Länsstyrelsens andel av den samlade utgiftsminskningen har jag preliminärt beräknat till 299000 kr., varav för lantmäterienheten
53 000 kr. För engångsutgifter har jag under posten Till regeringens disposition preliminärt beräknat 100000 kr för ny registerkarta vid lantmäterienheten.
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Västernorrlands län
1984/85

Beräknad ändring 1985/86
Länsstyrelsen

Personal
Anslag
Förvaltningskostnader
Därav
lönekostnader
engångsutgifter
Lokalkostnader
Samhällsinformation
Kungörelseannonsering
Lantm~iterienheten

334

+

Föredraganden

5

49999

+4441

+3064

44249

+3485
+ 230
+ 420
+ 180

+2715

+ 16
+ 222

+

14

3808

+

78

62019

+5279

+3750

7862
135
214

+ 589
5
+

Lokalvårdsorganisation

Länsstyrelsens förslag
I. Huvudförslag + 2 203 000 kr.

2. Länsstyrelsen yrkar att mot bakgrund av länets svåra arbetsmarknadssituation bör länsstyrelsen särbehandlas i budgetarbetet för budgetåret 1985/86.
3. Till regionalekonomiska enheten yrkas en tjänst som avdclningsdirektör för geokemisk undersökning, två tjänster som byrådirektörer och en
tjänst som assistent för nödvändiga sysselsättningsfrämjande insatser. Vidare yrkas att sex extra inrättade tjänster omvandlas till extra ordinarie
tjänster ( + 258 000 kr.).
4. Naturvårdsenheten behöver förstärkas med en tjänst som byrådirektör och två tjänster som byråinspektörer för allmän naturvård. Vidare
yrkas särskild förstärkning för handläggning av täktärenden ( + 258 000 kr.).
5. Länsstyrelsen yrkar särskilda medel för insatser inom regionalpolitik
och miljöskydd ( + 750000 kr.).
6. För handläggning av ärenden rörande kilometerskatt yrkas en tjänst
som handläggare ( + 123 000 kr.).
7. Medel begärs för tillfällig personalm. m. (+720000kr.J.
8. Omkostnaderna beräknas öka (+745000kr.).
9. Lantmäterienheten a) Huvudförslag + 122 000 kr. b) För kartlagningsarbete begärs särskilda medel ( + 100 000 kr.).
Föredragandens åverväganden
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag det ökade medelsbehovet för länsstyrelsen till 3 750000 kr. Skatteavdelningens lönekostnader har jag därvid beräknat totalt till 20 363 000 kr. Jag har beräknat
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36 7 000 kr. för inrättade tjänster för samordnad uppbörd av källskatt och
arbetsgivaravgift. Länsstyrelsens andel av den samlade utgiftsminskningen har jag preliminärt beräknat till 327 000 kr., varav för lantmäterienheten
64 000 kr. För omfördelning inom lantmäteriorganisationen har jag beräknat en minskning av anslagsposten Lantmäterienheten med totalt 200000
kr varav för budgetåret 1985/86 50000 kr.
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Jämtlands län
1984/85

Beräknad ändring 1985/86
föredraganden

Länsstyrelsen
Personal
Anslag
Förvaltningskostnader
Därav.
lönekostnader
engångsutgifter
Lokalkostnader
Samhällsinformation
Kungörelscannonsering
Lantmäterienheten
Lokalvårdsorganisation

219

+

3

33 687

+2441

+1931

29669

+1489

+1680

5 588
87

+
+

8
9

137
2484

+

14

41984

+ 167
5

-t-

+ 197

+
9
+ 261

+2669

+2373

Länsstyrelsens förslag
I. Huvudförslag +I 076000kr.
2. Länsstyrelsen yrkar att huvudförslaget inte skall tillämpas på skatteavdelningen ( + 276000 kr.).
3. Till regionalekonomiska enheten begärs medel för en tjänst som
kvalificerad handläggare ( + 182 000 kr.).
4. Skatteavdelningen behöver förstärkas med två kvalificerade tjänster
som revisor och jurist för offensiv verksamhet ( + 388 000 kr.).
5. Omkostnaderna beräknas öka ( + 550 000 kr.).
6. Lantmäterienheten a) Huvudförslag+ 197000kr.

Föredra{tandens överväganden

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag det ökade medelsbehovet för länsstyrelsen till 2 373 000 kr. Skatteavdelningens lönekostnader har jag därvid beräknat totalt till 13 863 000 kr. Jag har beräknat
255 000 kr. för inrättade tjänster för samordnad uppbörd av källskatt och
arbetsgivaravgift. Länsstyrelsens andel av den samlade utgiftsminskningen har jag preliminärt beräknat till 326000 kr., varav för lantmäterienheten
44000 kr. För omfördelning inom lantmäteriorganisationen har jag beräknat en ökning av anslagsposten Lantmäterienheten med totalt 200000 kr
varav för budgetåret 1985/86 50000 kr. För engångsutgifter har jag under
posten Till regeringens disposition preliminärt beräknat 80000 kr för inköp
av ordbehandlingsutrustning och kopiatorer.

Prop. 1984/85: 100

Bilaga 15

Civildepartementet

128

Västerbottens län
1984/85

Beräknad ändring 1985/86
Föredraganden

Länsstyrelsen
Personal
Anslag
Förvaltningskostnader
Därav
lönekostnader
engångsutgifter
Lokalkostnader
Samhällsinformation
Kungörelseannonsering
Lantmäterienheten
Lokalvårdsorganisation

302

+3

46647

+3 356

+2 737

41415

+2007
+ 618
+ 311
+ 111

+'.!407

+ 362
+2458

+

2641

57158

+6598

+3477

7607
124
138

+ 311
5
+
9
+ 415

Länsstyrelsens förslag
I. Huvudförslag +2076000kr.
2. Till naturvårdsenheten yrkas en tjänst som förste byråinspektör för
handläggning av täktärenden ( + 140000 kr.).
3. Länsstyrelsen begär en tjänst som organisationsutvecklare och en
tjänst som personalkonsulent till administrativa enheten ( + 3 JO 000 kr.).
4. Medel yrkas för tillfällig personalm. m. (+220000kr.).
5. Omkostnaderna beräknas öka. Vidare yrkas medel för bl. a. klädskåp
till personalen, ledningsövningar (+I 394 000 kr).
6. Lantmäterienheten a) Huvudförslag +90 000 kr. b) Länsstyrelsen yrkar att personalkostnaderna räknas upp för att svara mot befintlig personal
( +500000 kr.). c) För inredning och utrustning till ny förvaltningsbyggnad
begärs särskilda medel. Vidare yrkas medel för mikrofilmning m. m.
(+I 868 000 kr.).

Föredragandens överväganden
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag det ökade medeisbehovet för länsstyrelsen till 3 477 000 kr. Skatteavdelningens lönekostnader har jag därvid beräknat totalt till 19 976 000 kr. Jag har beräknat
367 000 kr. för inrättade tjänster för samordnad uppbörd av källskatt och
arbetsgivaravgift. Länssstyrelsens andel av den samlade utgiftsminskningen har jag preliminärt beräknat till 376 000 kr., varav för lantmäterienheten
45 000 kr. För omfördelning inom lantmäteriorganisationen har jag beräknat en ökning av anslagsposten Lantmäterio;:nheten med 300000 kr. för
budgetåret 1985/86. För engångsutgifter har jag under posten Till regeringens disposition preliminärt beräknat 500000 kr. för bl. a. utrustning till
mikrofilmning vid lantmäterienheten. inköp av klädskåp samt ljuskopierare.
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Norrbottens län
1984/85

Beräknad lindring 1985/86
Länsstyrelsen

Personal
Anslag
Förvaltningskostnader
Därav
lönekostnader
engångsutgifter
Lokalkostnader
Samhällsinformation
Kungörelseannonsering
Lantmäterienheten
Lokalvårdsorganisation

Föredraganden

352

55 197

+7424

+3 281

48 792

+2554
+3874
+ 371
+ Il

+2894

12

+ 388

10
+
+ 213

+8206

+3906

7063
135
149
4532

+

+ 397
5
+

I

67077

Länsstyrelsens förslag
I. Huvudförslag + 2315 000 kr.
2. Länsstyrelsen yrkar att huvudförslaget inte skall tillämpas (+I I 33 000
kr).
3. För inköp av inventarier m. m. till ny förvaltningshyggnad begärs
särskilda medel ( + 3 874 000 kr).
4. Omkostnaderna heräknas öka. Vidare yrkas medel för ledningsövningar ( +496000 kr).
5. Lantmäterienheten a) Huvudförslag + 199000 kr. b) Länsstyrelsen
yrkar att huvudförslaget inte skall tillämpas ( +94000 kr). c) Omkostnaderna beräknas öka (+95000 kr).

Föredragimdcns öi·erviiganden
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag det ökade medelsbchovet för länsstyrelsen till 3 906 000 kr. Skatteavdelningens lönekostnader har jag därvid beräknat totalt till 22 934000 kr. Jag har beräknat
255 000 kr. för inrättade tjänster för samordnad uppbörd av källskatt och
arbetsgivaravgift. Länsstyrelsi;ns andel av den samlade utgiftsminskningen har jag preliminärt beräknat till 489000 kr.. varav för lantmäterienheten
78000 kr. För omfördelning inom lantmäteriorganisationen har jag beräknat en minskning av anslagsposten Lantmäterienheten med totalt 200000
kr varav för budgetåret I 985/86 50 000 kr.
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Diverse ändamål
1984/85

Beräknad ändring 1985/86
Myndigheterna

Maskinhyra för dataenheterna
Utrustning för dataenheterna
Länsstyrelsernas
organisationsnämnd
Landshövdingarnas
tjiinstehostäder
Kostnader vid anstånd
med omstationering
m. m.
Blanketter
Bidrag till kostnader
för fastighetsbildningsförrättningar m. m.
Till regeringens
disposition

Föredraganden

81866

+21093

+ 17 550

3 778

+ 1220

+ 265

9917

+

465

+

290

+335

260

1 175
1210

+

100

300

29737

128243

-24 695

- 7776

-

+10474

1627

FöredraRandPns överväRanden

Maskinhyror för dataenheterna beräknas öka med 17 550000 kr. på
grund av ökade kostnader för maskinhyror och underhåll. Beräkningen
grundas på riksskatteverkets och statskontorets bedömningar av kostnader för befintlig och tillkommande utrustning. Vidare beräknas kostnaderna för utrustning för dataenheterna öka med 265 000 kr. med anledning
av prisomräkning i syfte att möjliggöra viss ersättningsanskaffning av
efterbehandlingsmaskiner.
För länsstyrelsernas organisationsnämnd har jag beräknat en ökning
med 335 000 kr. enligt ett ettårigt huvudförslag med en reduktion om 2 lJ·i>.
LON har under innevarande budgetår engagerat sig djupare än tidigare i
länsstyrelsernas ADB-frågor. Detta är i överensstämmelse med statsmakternas intentioner. Jag räknar med att LON även under nästa budgetår
kommer att avdela förhållandevis stora resurser för sådant arbete. Härutöver räknar jag med att LON kommer att på olika sätt ha en roll bl. a. när
det gäller att göra samlade bedömningar av utbildnings- och andra utvecklingsinsatser med anledning av kommande ställningstaganden till förslag
från de olika utredningar som berör länsstyrelsernas framtida verksamhet
och organisation. Kostnader för blanketter beräknas öka med IOOOOO kr.
med anledning av prisomräkning.
Anslagsposten Till regeringens dispositon under anslaget till länsstyrelserna har jag beräknat totalt till 21 961 000 kr. till övervägande del hänförliga till kostnader för inventarier och utrustning hos länsstyrelserna. I
beloppet ingår även medel för vissa kostnader för länsstyrelsernas ledningsövningar, medel för viss särskild kontroll av vägtrafikskatter, medel
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för <lamminventeringar. medel för geoteknisk experthjälp till vissa län.
medel för rekryteringstjänster inom skatteförvaltningen, medel för vissa
göromålsförordnanden eller motsvarande, medel för utökat registreringsarbete vid dataenheterna på grund av det nya systemet för samordnad
uppbörd av källskatt och arbetsgivaravgift m. m.
I beloppet ingår även medel för statsbidrag till kostnader för medborgarvittnen enligt lagen (1981:324) om medborgarvittnen i Stockholms, Göteborgs och Malmö polisdistrikt.

Hemställan
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Länsstyrelserna m. m. för budgetåret 1985/86 anvisa ett förslagsanslag av I 985 5'27 000 kr.
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F. KYRKLIGA ÄNDAMÅL
Allmän översikt
I detta avsnitt behandlas anslag till svenska kyrkan och andra trossamfund.
För dessa ändamål föreslås fr. o. m. nästa budgetår en ny anslagsindelning med fem olika anslag i stället för nuvarande tolv anslag till kyrkliga
ändamål.
Anslaget till domkapitel och stiftsnämnder m.m. blir kvar oförändrat
liksom anslaget Bidrag till trossamfund. Det nuvarande anslaget Ersättningar till kyrkor dras in med hiinsyn till att administrationen av anslaget är
orimligt tidskrävande i förhållande till anslagets storlek. Ersättningar till
kyrkofonden redovisas under ett anslag. till vilket också förs det nuvarande särskilda anslaget till bidrag till kyrkomötet. Anslag till kurser för
utbildande av kyrkomusiker och till ekumenisk verksamhet tas upp under
ett nytt anslag benämnt Bidrag till vissa övriga kyrkliga ändamål. Kostnaderna för bidrag till de svenska utlandsförsamlingarna förs över på kyrkofonden. Medel för bidrag till restaurering av äldre domkyrkor och till
anskaffande av lokaler för trossamfund föreslås anvisas under ett nytt
anslag benämnt Byggnadsbidrag på det kyrkliga området.

F I. Domkapitlen och stiftsnämnderna m. m.
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

12721431
11 728000
12709000

Från detta anslag bestrids de kostnader för domkapitlen, stiftsnämndcrna. ärkebiskopens kansli och kyrkoherdarna för döva som framgår av
sammanställningen i det följande.
I varje stift finns ett domkapitel som handhar kyrkliga angelägenheter
inom stiftet. De grundläggande bestämmelserna härom finns i lagen
(1936: 567) om domkapitel (ändrad senast 1982: 944). I varje stift utom i
Stockholms stift finns också en stiftsnämnd. Stiftsnämnderna handlägger
ärenden som främst rör kyrklig jord. De viktigaste bestämmelserna härom
finns i lagen (1970:939) om förvaltning av kyrklig jord <ändrad 1975:1322
och 1983: 402). Enligt denna lag ankommer på stiftsnämnd dels vissa
myndighetsfunktioner. dels förvaltningen av prästlönefondsfastigheterna
och skogen på löneboställena i stiftet. l Stockholms stift fördelas dessa
uppgifter mellan stiftsnämnderna i Uppsala och Strängnäs.
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I andra stift än Stm:kholms fördelas kostnaderna för domkapitlen och
stiftsnämnderna mellan staten. kyrkofonden och de olika stiftens förvaltning av prästlönefondsfastigheter o-=h bostiillsskog. Pa kyrkofonden och
nämnda förvaltning faller enligt nuvarande fördelningsprinciper hälften av
de under 11. Övriga domkapitel beriiknade kostnaderna. Dessutom faller
på kyrkofonden tKh förvaltningen de beriiknade kostnaderna under IV.
Stiftsnämnderna. Den andra hälften av de kostnader som har beriiknats
under Il. Övriga domkapitel samt de beräknade kostnaderna för tillfällig
personal betalas av staten. Denna fördelning grunda·r sig p[1 uppfattningen
att kostnaderna för stiftsnämnderna helt skall betalas av kyrkofonden
eller, om kostnaderna avser förvaltningen av prästlönefondsfastigheter
och boställsskog. av inkomsterna från denna förvaltning.
Förvaltningen av den kyrkliga jorden kan uppdras åt dels för domkapitel
och stiftsnämnd gemensam kanslipersonal. dels stiftsjägmästare och viss
annan skoglig personal hos nämnden. dels för förvaltningen särskilt anställd personal. Även i den sist nämnda gruppen kan ing[1 kanslipersonal.
De anslag till förvaltningskostnader som beräknas i det följande avser
samtliga kostnader för den gemensamma kanslipersonalen samt för stiftsjägmästarna och den förut nämnda skogliga personalen hos stiftsnämnderna. I den män dessa båda personalgrupper anlitas för förvaltningen av
prästlönefondsfastigheter eller bostiillsskog skall däremot svarande lönekostnader tas upp som uppbördsmedel. Dessa upphördsmedel skall beräknas av stiftsnämnderna. Detta kan ske först efter utgången av budgetåret
1985/86. Med hänsyn härtill kan i detta sammanhang uppbördsmedlen
endast beräknas preliminärt. Det belopp som kan antas bli aktuellt uppskattar jag till minst 1,4 milj. kr. för budgetåret 1985/86. I detta sammanhang har jag inte belastat förvaltningen med kostnader för arvoden m. m.
till stiftsnämndsledamöter. Tilläggas bör att jag inte tar upp något anslag
till lön åt den personal för vilken lönen helt skall bestridas ur inkomsterna
från förvaltningen av prästlöncfondsfastigheter och boställsskog.
Vad jag i det föregående har sagt om lönekostnader gäller också för
stiftsnämndernas övriga kostnader. Det belopp som på denna punkt bör tas
upp som uppbördsmedel för förvaltningen av prästlönefondsfastigheter
och boställsskog beräknar jag preliminärt till 250 000 kr. för budgetåret
1985/86.

I fråga om domkapitlet i Stockholm faller kostnaderna helt på staten.
Kostnaderna för ärkebiskopens kansli och kyrkoherdarna för döva faller
helt på kyrkofonden.
Kyrkofondens bidrag tas upp som uppbördsmedel.
Utöver de belopp som redovisas i följande sammanställning bestrids ur
kyrkofonden kostnaderna för handläggare av personaladministrativa ärenden. Sådana särskilda tjänster finns inrättade vid samtliga domkapitel och
vid ärkebiskopens kansli.
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Beräknad iindring 1985/86
Föredraganden

Domkapitlen
171

+

7:!6000
277000

+

Personal

5

of.

AnslaJ!

Utg!fia
I. Domkapitlet i Stockholm
Förvaltnings kostnader
Lokalkostnader
Il. Övriga domkapitel
Förvaltningskostnader
Lokalkostnader
Il!. Tillfällig personal hos domkapitlen
m. m. enligt regeringens
bestämmande

1!053 000
2662000

+ 203 200
21600

+
+

50000
22000

+2187000
+ 627000

+1413000
+ 381000

+

218000

+

IV. Stiftsnämnderna
Förvaltningskostnader
l .okalkostnader

8486000
264000

+

14 500

+ 484000
14000
+

V. Ärkebiskopens kansli
Förvaltningskostnader

I 049000

+

53000

-

100000

VI. Kyrkoherdar för döva
Förvaltningskostnader

1683000

+ 104000

+

85 000

20440000

+2223100

+1280000

+

63000

+ 100000

+1646800

+ 981000

Upphördsmedt•l
Bidrag från kyrkofonden
Från förvaltningen av
prästlönefondsfastigheter och boställsskog
Nettoutj!ift kr.

1 550000

11728000

15000

+ 727600

12000

Domkapitlen
I. Pris- och löneomräkning m. m.

+ 2 872 900 kr., varav stats verkets

andel 1 102 000 kr.
2. En tillämpning av huvudförslaget skulle för domkapitlen leda till
personalinskränkningar och beträffande stiftsnämnderna till minskad reseverksamhet. Domkapitlen framhåller att ett genomförande av förslaget
skulle medföra stora svårigheter för stiftsmyndigheterna att fullgöra sina
åligganden.
3. Domkapitlet i Göteborg anhåller om en ny stiftsnotarietjänst och en
tjänst som kamrersassistent. Vidare anhåller domkapitlet i Härnösand om
ytterligare en handläggartjänst och domkapitlet i Luleå att en halvtidstjänst
som stiftsnotarie och en halvtidstjänst som assistent vid stiftsnämnden i
Luleå ändras till heltidstjänster. Domkapitlet i StränRnäs vill ha en ny
assistenttjänst och domkapitlet i Stockholm en halvtidstjänst som vaktmästare. Domkapitlen begär vidare ökade anslag till vikarier, expenser.
resor, fortbildningskurser m. m.
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4. Domkapitlet i Skara anhåller om anslag ur kyrkofonden för att täcka
domkapitlets kostnader för vallokal och särskilda sakkunniga m. m. vid
kyrkomötesval.
Kyrkom,Jtet

1984 års kyrkomöte har hos regeringen begärt en skyndsam utredning
om delning av Uppsala stift i syfte att organisatoriskt lösa problemt:t med
ärkebiskopens ökade arbetsbön.la (LU 1984: 2 rn:h 7, kskr 11 och 12).
Fiiredri1~andens c:i1 ·cn·iigandcn

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till
12 709000 kr. På grund av stiftskansliernas ringa storlek och begränsade

resurser har jag inte funnit det möjligt att tillämpa huvudförslaget. Undantaget har för den statligt finansierade delen finansierats genom utgiftsminskningar under andra anslag inom civildepartementets huvudtitel. Jag
förutsätter att undantaget för den kyrkofondsfinansierade delen på motsvarande sätt kommer att finansieras genom besparingar inom kyrkofonden.
Med anledning av kyrkomötets begäran om en utredning om delning av
Uppsala stift har en promemoria i frågan utarbetats i civildepartementet.
Promemorian har remissbehandlats och förslagen övervägs f. n. inom civildepartementet. Enligt promemorian har beräknats att en delning av Uppsala stift kommer att medföra en kostnadsökning för domkapitlen på ca
400000 kr., varav hälften faller på statsverket och hälften på kyrkofonden.
Dessa kostnader ryms inom det anslag som jag har beräknat för nästa
budgetår. Statsverkets kostnader finansieras genom besparingar under
andra anslag. Jag räknar med att merkostnaderna för kyrkofonden på
liknande sätt kan uppvägas genom besparingar på andra områden som
bekostas av kyrkofonden.
En stor del av personalen vid ärkebiskopens kansli kommer att gå över
till den nya riksorganisation för svenska kyrkan som kyrkomötet har
beslutat inrätta. Det är ännu osäkert hur många tjänster som härigenom
kommer att försvinna från ärkebiskopens kansli. Jag räknar därför preliminärt med ett i stort sett oförändrat anslag till ärkebiskopens kansli. Det är
emellertid sannolikt att anslaget till ärkebiskopens kansli kan reduceras
avsevärt. Kyrkofondens bidrag bör då minskas i motsvarande utsträckning
eftersom kostnaderna för ärkebiskopens kansli helt faller på kyrkofonden.
Regeringen bör inhämta riksdagens bemyndigande att besluta om en
minskning av anslaget till ärkebiskopens kansli och om kyrkofondens
bidrag för detta ändamål.
Till de i sammanställningen beräknade utgifterna kommer vissa kostnader på grund av lokala löneförhandlingar m. m. inom ATF-området
(L-ATF) för budgetåret 1984/85. Jag förutsätter att sådana merkostnader i
likhet med vad som tidigare har skett skall få täckas genom överskridande
av anslaget.
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Uppbördsmedlen från förvaltningen av prästlönefundsfastigheter och
hoställsskog har som jag redan anfört tagits upp endast med preliminärt
beräknade belopp. Skulle det vid den slutliga beräkningen av bidragen från
denna förvaltning - vilken beräkning kan ske först under andra halvåret
1986 - visa sig att förvaltningen bör belastas med andra belopp än jag har
antagit. bör regeringen äga rätt att besluta om den ändring av kyrkofondens bidrag som föranleds av den ändrade beräkningen.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att
1. till Domkapitlen och .H(ft.rniimndl'rna m. m. för budgetåret
1985/86 anvisa ett förslagsanslag av 12709000kr.,
2. bemyndiga regeringen att besluta om ändring av anslaget till
ärkebiskopens kansli och av kyrkofondens bidrag enligt vad jag
nyss har anfört.

F 2. Vissa ersättningar till kyrkofonden

<Motsvarar de tidigare anslagen Vissa ersättningar till kyrkofonden och
Bidrag till kyrkomötet.)
I statsbudgeten för innevarande budgetår har anslagen Vissa ersättningar till kyrkofonden och Bidrag till kyrkomötet sammantaget förts upp med
49301 000 kr.
Ur anslaget utgår ersättning till kyrkofonden med 5 050 737 kr. för prästerskapets till statsverket indragna tionde m. m. Ersättningen utgår enligt
föreskrift i 5 § lagen (] 970: 940) om kyrkliga kostnader (omtryckt
1982: 379, ändrad 1983: 401 och 1984: 509).
Fr. o. m. år 1985 utgår också ersättning till kyrkofonden för inkomstbortfall till följd av avskaffandet av den kommunala beskattningen av juridiska
personer. Enligt förslag i prop. 1983/84: 133 (s. 34) skall kompensation för
detta inkomst bortfall utgå med 85 milj. kr. för helt år. För första halvåret
1985 har anvisats hälften av detta belopp.
Innevarande budgetår utgår bidrag till kyrkofonden med 1 750 000 kr. ur
det under trettonde huvudtiteln uppförda anslaget C 12. Bidrag till kyrkomötet. Regeringen har i prop. 1981182: 192 lagt fram förslag om ett reformerat kyrkomöte m. m. Förslaget har godkänts av kyrkomötet (1 SäU
1982: I. kskr 28) och riksdagen (KU 1982/83: 2, rskr 2). Kostnaderna för
kyrkomötet skall enligt riksdagens beslut med anledning av nämnda proposition i princip betalas ur kyrkofonden. Statsbidrag har emellertid ansetts
böra utgå med belopp som motsvarar de kostnader för allmänt kyrkomöte
som tidigare har belastat statsbudgeten.
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Fiiredrag11nden.1· iiven·iiganden

Bidrag till kyrkofonden för kostnader för kyrkomötet bör fr. o. m. nästa
budgetår betalas från förevarande anslag. Med hänsyn till kostnadsökningarmt bör bidraget till kyrkomötet riiknas upp med 50000 kr. till I 800000 kr.
Behandlingen av ersättningen till kyrkofonden for församlingarnas inkomstbortfall till följd av avskaffandet av den kommunala företagsbcskattningen bör ske i samma ordning som föreslås för motsvarande bidrag till
kommunerna. Med hänvisning till vad chefen för finansdepartementet har
anfört under anslagen Skatteutjämningsbidrag till kommunerna och Bidrag
till kommunerna med anledning av avskaffandet av den kommunala förctagsheskattningen avser jag att senare anmäla frågan om ifrågavarande
ersättning till kyrkofonden i samband med samlade överväganden om
kommunalekonomiska frågor inför år 1986. I avvaktan härp[1 bör ersättningen till kyrkofonden föras upp med ett oförändrat belopp av 42.5 milj.
kr.
Ersättning för prästerskapets till stats verket indragna tionde m. m. utgår
med oförändrat belopp. Det bör som tidigare rundas av till 5 051 000 kr.
Anslaget bör alltså för nästa budgetår föras upp med 49 351 000 kr.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att i avvaktan på särskild proposition i ämnet till Vissa ersiirrningar
till kyrkoj(mden för budgetåret 1985/86 beräkna ett anslag av
49 351 000 kr.

F 3. Bidrag till vissa övriga kyrkliga ändamål
(Nytt anslag som ersätter de tidigare anslagen Kurser för utbildande av
kyrkomusiker och Bidrag till ekumenisk verksamhet samt anslagen Bidrag
till de svenska utlandsförsamlingarna och Bidrag till reparationsarbeten på
de svenska utlandsförsamlingarnas kyrkobyggnader.)
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

2649367
2578000
1659000
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Sammanställning

(I 000-tal kronor)
1984/85

Bcritknad ändring 1985/86
Myndighetema

I. Kurser för utbildande av
kyrkomusiker
2. Bidrag till ekumenisk
vcrks;imhet
3. Bidrag till de svenska
utlandsförsamlingama
Summa

Föredragandcn

1208

+263

+ 51

440

+ 50

- 40

930

+ 36

-930

2578

+349

-919

I. Kurser för utbildande al· kyrkomusiker

För utbildning av kantorer anordnas varje år särskilda sommarkurser.
som i första hand är avsedda för elever vid lärarhögskolans lågstadie- och
mellanstadielärarlinjer och för lärare som genomgått utbildning vid dessa
linjer. Varje kurs får omfatta högst 24 deltagare. I anslutning till kurserna
förrättas organist- m:h kantursexamen, som utgör det kyrkomusikaliska
behörighetsvillkoret för anställning som kantor.
För behörighet till kyrkokantorstjänst krävs utöver den kyrkomusikaliska behörigheten en särskild pedagogisk examen för kyrkokantorer. För
avläggande av denna examen anordnas särskilda kurser. vilka utgörs av
brevkurser i musikhistoria och pedagogik samt sommarkurser i metodik
jämte övningsundervisning.
Från anslaget bestrids kostnader för arvoden, rcsekostnadsersättningar
och traktamenten till kursledare, examinatorer och censorer samt andra
utgifter i samband med kurserna och examina. För innevarande budgetår
har vidare under detta anslag beräknats 196 000 kr. som bidrag till kurser
för orgelspelare. Beslut om bidrag meddelas av Musikaliska akademiens
styrelse. som har tillsyn över kurserna.

Musikaliska akademiens styrelse
Pris- och löneomräkning
Förstärkning av kyrkokantorsutbildningen
Ökat bidrag till kurser för orgelspelare

+ 70636 kr.
+ 73815 kr.
+118774kr.

F öredragandem åverväganden
Anslagsposten till kurser för utbildande av kyrkomusiker bör räknas upp
med 51000 kr.
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2. Bidrag till ekumenisk verksamhet
1984/85

Beräknad ändring I 985/8(l
Ärkebiskopen

m.11.
Svenska ekumeniska nämnden
Nordiska ekumeniska institutet
Kyrkans program om
mänskliga rättigheter
Summa

350000
40000

+40000

+ 10000

+ 10000
-50000

50000
440000

Föredraganden

+50000

-40000

Fiiredragandens iil'cr1·äganden

Med hänvisning till sammanställningen räknar jag med en minskning av
bidraget till ekumeniska ändamål med 40000 kr.

3. Bidrag till de svenska utlandsförsamlingarna
Enligt beslut av riksdagen (prop. 1966: 34. SU 51, rskr 158) utgår bidrag
av statsmcdel till de svenska utlandsförsamlingarna i Paris, London. Berlin, Köpenhamn, Oslo. Helsingfors och Buenos Aires. Innevarande budgetår utgår statsbidrag med 600000 kr. till avlöning av kyrkvaktmästare
och biträden på församlingarnas pastorsexpeditioner och med 305 000 kr.
till reparationsarbeten på kyrkorna i London och Berlin. Svenska församlingen i London får dessutom 25 000 kr. som ersättning för förlorad rätt till
skeppsavgifter.
Domkapitlet i Uppsala föreslår att bidraget till avlöningskostnader räknas upp med 41 000 kr. till 641 000 kr.
Sl'enska församlingen i London anhåller om statsbidrag med 150000 kr.
för fortsatt utbyte av fönster i kyrkofastigheten och svenskafi"irsamlingen i
Oslo om statsbidrag med 150 000 kr. för inre reparationsarbeten på svenska
kyrkan i Oslo.
Föredragandens Öl'<:rl'äganden

1984 års kyrkomöte har beslutat att nämnden för svenska kyrkan i
utlandet skall ha ett samlat ansvar för svenska kyrkans verksamhet bland
svenskar i utlandet. Nämnden avses sålunda få ansvar även för verksamheten i de svenska utlandsförsamlingarna. Nämndens verksamhet finansieras bl. a. genom bidrag ur kyrkofonden. Jag föreslår att den särskilda
ersättningen till svenska församlingen i London skall upphöra att utgå samt
att kostnaderna i övrigt för bidrag till de svenska utlandsförsamlingarna
fr. o. m. nästa budgetår skall betalas ur kyrkofonden. För budgetåret
1985/86 beräknar jag behovet av medel till utlandsförsamlingarna till
950000 kr. Det bör för senare budgetår ankomma på regeringen att besluta
om bidragens storlek.
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Hemställan
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagcn att
1. till Bidrag till i·issa iil'l"ii;a kyrkliga <indamiil för hudgetiiret
1985/86 anvisa ett förslagsanslag av I 659000 kr..
2. medge att ur kyrkofonden fr. 0. m. budgctilret 1985/86 rnr bestridas kostnader för bidrag till de svenska utlandsförsamlingarna.

F 4. Bidrag till trossamfund
1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

32985000
33 850000
36350000

Reservation

5000

Från detta reservationsanslag utgår bidrag till religiös verksamhet (verksamhetsbidrag) enligt förordningen ( 1974: 404) om statsbidrag till vissa
trossamfund (ändrad senast 1983: 820). Verksamhetsbidrag utgår till församling som I. tillhör annat kristet trossamfund än svenska kyrkan eller
ingår i grupp av samverkande kristna församlingar utanför svenska kyrkan. 2. är ansluten till Sveriges frikyrkoråd eller på annat sätt samverkar
med rådet och 3. tillhör sådant samfund eller ingår i sådan grupp av
församlingar som betjänar minst 3 000 personer i Sverige. Till församling
som inte uppfyller villkoren under I och 2 utgår bidrag om regeringen har
förklarat att det trossamfund församlingen tillhör kan komma i fråga för
statsbidrag enligt nämnda förordning. Sådana beslut föreligger beträffande
anglikanska kyrkan, estniska evangelisk-lutherska kyrkan, de förenade
islamiska församlingarna. katolska kyrkan, de mosaiska församlingarna.
Sveriges muslimska förbund, de ortodoxa kyrkorna och ungerska protestantiska församlingen.
Frågan om bidrag prövas av en samarbetsnämnd, vari ingår företrädare
för alla samfund eller grupper av församlingar som är anslutna till eller
samverkar med Sveriges frikyrkoråd. I ärende om statsbidrag till församling inom samfund, som inte är anslutet till frikyrkorådet, skall samarbetsnämnden inhämta yttrande från en till nämnden knuten delegation. I denna
delegation ingår bl. a. företrädare för de trossamfund som inte är representerade i samarbetsnämnden men som enligt regeringens beslut kan komma
i fråga till statsbidrag. Ledamöterna i nämnden och i delegationen utses av
regeringen.
Ur anslaget utgår vidare sammanträdesarvoden och reseersättningar åt
ledamöter och suppleanter i samarbetsnämnden och i delegationen samt
ersättning till frikyrkorådet för information och administrativt arbete.
Av det för innevarande budgetår anvisade anslaget utgår 30450000kr.
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som allmänt vcrksamhctsbidrag. 2.5 milj. kr. som bidrag till andlig vård vid
sjukhus m. m. och 500000 kr. till centrala stödinsatscr for invandrarnas
trossamfund. Vidare står 400000 kr. till regeringens disposition.

Sanwrbet.rnii1111ulen fi'ir statsbidrag till

tros.1a11~fi111d

Samarbetsnämnden framhåller att verksamhetsbidraget sedan 1978179
genomgått en kraftig realvärdeminskning. Vidare erinrar samarbetsnämnden om att trossamfunden vid den ändrade periodiseringen av utbctalningarm1 av statsanslaget inte fått kompensation för räntebortfall på samma
sätt som idrottsrörclsen. ungdomsorganisationerna och studieförbunden.
Antalet medlemmar i samarbetsnämndens medlemssamfund uppgick
den I j:rnuari 1984 till 30 I 465. vilket innebiir en ökning med 208 sedan
januari 1983. Den till samarbetsnämnden knutna delegationen för vissa
trossamfund redovisar den I januari 1984 över 250000 registrerade medlemmar. vilket innebär en ökning med över 20000 medlemmar. Medlcmsökningen har medfört att bidraget per medlem fått sänkas för budgetåret
1984/85.
För budgetåret 1985/86 anhåller samarbetsnämnden att verksamhetsbidraget räknas upp med 6.6 milj. kr. till 37 050 000 kr. Samarbetsnämnden
anhåller vidare att bidraget till andlig vård vid sjukhus m. m. räknas upp
med I milj. kr. till 3,5 milj. kr. Bidrag till centrala stödinsatser för invandrarnas trossamfund föreslås utgå med ett oförändrat belopp av 500000 kr.

Föredragandens överväganden
Jnvandrarpolitiska kommitten ( 1980: 04. IPOKl har i sitt slutbetänkande
<SOU 1984: 58) Invandrar- och minoritetspolitiken lämnat vissa förslag
beträffande trossamfunden. Betänkandet har remissbehandlats. Kommittens förslag bereds f. n. inom regeringskansliet.
Inför:mdet av anslagen till de fria trossamfunden och utvecklingen av
statens stöd till dessa trossamfund har bl. a. motiverats med jämförelser
som gjorts med statens stöd till svenska kyrkan. Detta stöd har under
senare år minskat.
Vid beräkningen av de senaste årens verksamhetsbidrag har jämförelser
gjorts med de bidrag som utgår till folkrörelserna. Även för budgetåret
1985/86 bör anslagsutvecklingen ansluta till den utveckling som föreslås
beträffande folkrörelsestödet i övrigt.
De ökade kostnaderna motiverar en uppräkning av förevarande anslag
med I milj. kr. Jag föreslår att anslaget därutöver räknas upp med 1,5 milj.
kr.. bl. a. för att kompensera ändrade utbctalningsregler. Denna senare
uppräkning har finansierats genom utgiftsminskningar under andra anslag
inom civildepartementets huvudtitel.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Bidrag till trossamfund för budgetåret 1985/86 anvisa ett
reservationsanslag av 36 350 000 kr.
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F 5. Byggnadsbidrag på det kyrkliga området

!Nytt anslag som ersätter de tidigare anslagen Bidrag till restaurering av
äldre domkyrkor och Bidrag till anskaffande av lokaler för trossamfund).
28780000
32 900000
13075000

1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

Reservation

12495

Sammanställning

(I OCIO-tal kronor)
1984/85

Beräknad ändring 1985/86
Myndigheterna

l. Bidrag till restaurering av äldre domkyrkor
(Därav extra statsbidrag för att stimulera
sysselsättningen)
2. Bidrag till anskaffande av lokaler för
trossamfund
<Därav extra statsbidrag för att stimulera
sysselsättningen)
Summa

10400

-

7025

Föredraganden

- 8 325

(8000)

(- 8000)

(- 8000)

22 500

+ 4100

-11500

(16000)

(-16000)

(-16000)

32900

- 2925

-19825

I. Bidrag till restaurering av äldre domkyrkor

(I 000-tal kronor)
1984/85

Beräknad ändring 1985/86
Domkapitlen

Linköpings domkyrka
Skara domkyrka
Strängnäs domkyrka
Visby domkyrka
Andra Gotlandskyrkor
Summa

Föredraganden

2000
1500
1600
3300
2000

-2000
-1104
+1379
-3300
-2000

-2000
-1104
+ 79
-3300
-2000

10400

-7025

-8325

För förstärkning av valven i Skara domkyrka har för budgetåren
1982/83-1984/85 anvisats sammanlagt 2 milj. kr. Kostnaderna för förstärkningen av valven beräknades till 4 025 000 kr. i prisläget den 1 januari 1982.
Statsbidrag för dessa arbeten skall utgå med belopp motsvarande 70 % av
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kostnaderna, dock högst 2.8 milj. kr i prisläget den I januari 1982 (prop.
1982/83: 100 bil. 15. KrU 23, rskr 252).
Förstärkningsarbctena har nu avslutats. Kostnaderna för dessa arbeten
uppgår till sammanlagt 3423 418 kr.
Skara domkyrkas fl'.Ha11rering.1-kom111itt1> anhåller för budgetåret 1985/86
om statsbidrag med 396392 kr.. vilket bdopp utgör mellanskillnaden mellan 70% av totalkostnaden (70% av 3423418 = 2396392) och hittills
anvisade statsbidrag (2 milj. kr.)
Domkapitlet i Skara tillstyrker att framställningen bifalls.
För ·yttre restaurering av Striingniis domkyrka har för budgetåren
1979/80-1984/85 anvisats sammanlagt 3 925 000 kr. Vidare har domkapitlet
i Strängnäs fått tillstånd att av fondmedel använda högst 2.5 milj. kr. för att
förskottera högst tre fjärdedelar av kostnaderna för yttre restaureringsarbeten på domkyrkan. Den kyrkliga samfälligheten mellan Strängnäs domkyrkoförsamling och Aspö församling har förklarat sig ha för avsikt att
svara för en fjärdedel av kostnaderna för ifrågavarande arbeten.
Dnmkapitlct i Striingnäs beräknar kostnaderna för återstående etapper
av det yttre restaureringsarbetet till 2.4 milj. kr. Domkapitlet anhåller för
budgetåret 1985/86 om statsbidrag med 2679000 kr. Av det begärda beloppet avser 879000 kr. ersättning för kostnader som förskotterats ur domkyrkans fondmedel och 1.8 milj. kr. kostnader för nya arbeten.
Domkapitlet anhåller dessutom om statsbidrag till inre restaurcringsarbeten i Strängnäs domkyrka. Kostnaderna för den del av den inre restaureringen som avser domkyrkans monumentala delar beräknas till ca 5.2 milj.
kr. Domkapitlet anhåller att statsbidrag får utgå med tre fjärdedelar av
detta belopp eller 3,9 milj. kr. Rcstaurcringsarbetet kommer att ske i
etapper och kostnaderna kan därför fördelas på tre år. Den första etappen
kommer huvudsakligen att omfatta en rengöring av ytskiktet i högkoret.

Föredragandens iJvervä[?anden
Bidrag bör för nästa budgetår utgå med 396 392 kr. för att täcka den del
ctv kostnaderna för förstärkning av valven i Skara domkyrka som enligt
tidigare riksdagsbeslut skall betalas av staten.
Bidrag hör också utgå till den yttre restaureringen av Strängnäs domkyrka. Bl. a. av ekonomiska skäl är det angeläget att dessa arbeten snarast
slutförs. Jag räknar för nästa budgetår med ett medelsbehov av ca 1679000
kr. för resterande yttre restaureringsarbeten på Strängnäs domkyrka.
Med hänvisning till sammanställningen räknar jag med ett medelsbehov
av 2 075 000 kr. för bidrag till restaurering av äldre domkyrkor.
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2. Bidrag till anskaffande av lokaler för trossamfund
Från denna anslagspost utgår särskilt bidrag till lokaler för religiös
verksamhet (lokalbidrag) enligt förordningen ( 1974: 404) om statsbidrag till
vissa trossamfund (ändrad senast 1983: 820). Lokalbidrag får utgå till församling som enligt bestämmelserna i förordningen kan få verksamhetsbidrag (se reservationsanslaget F 4).
Lokalbidrag får utgå för I. anordnande av lokal genom nybyggnad,
ombyggnad eller köp, 2. genomgripande upprustning av befintlig lokal och
3. anskaffande av inventarier i samband med anordnande av lokal. Lokalbidrag utgår dock inte för lokaler eller inventarier för vilka statligt stöd
utgår enligt kungörelsen ( 1973: 400) om statligt stöd till allmänna samlingslokaler (omtryckt 1976: 794, ändrad senast 1983: 326).
Fråga om lokalbidrag prövas på samma sätt och i samma ordning som
verksamhetsbidragen.
Av det ordinarie anslag som i enlighet med förslag i prop. 1983/84: 100
anvisats för innevarande budgetår utgår högst 5,5 milj. kr. som lokalbidrag
och minst I milj. kr. som bidrag till handikappanpassning av lokaler. Med
anledning av förslag i prop. 1983/84: 150 (kompletteringspropositionen) har
av sysselsättningsskäl anvisats ytterligare 16 milj. kr. för lokalbidrag.

Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund
Samarbetsnämnden föreslår att de speciella tilläggsanslagen för byggnadsprojekt med särskild hänsyn till sysselsättningseffekterna slopas. I
stället föreslås en höjning av det ordinarie anslaget. Samarbetsnämnden
anser att sysselsättningseffekten blir större genom ett samlat anslag, eftersom det leder till mer noggrann och väl förberedd projektering.
65 församlingar har för budgetåret 1984/85 anhållit om statsbidrag till
anskaffande av lokaler med en total byggnadskostnad om ca 155 milj. kr.
Medelsbehovet för statsbidrag till dessa byggnadsarbeten uppgår till 27 ,5
milj. kr. vid maximala bidrag. Samarbetsnämnden anhåller för budgetåret
1985/86 att statsbidraget till anskaffande av lokaler för trossamfund räknas
upp med 4, 1 milj. kr. till 26.6 milj.kr., varav 3 milj. kr. för bidrag till
handikappanpassning.

Föredragandens Öl'erväganden
För budgetåren 1983/84 och 1984/85 har av sysselsättningsskäl anvisats
extra statsbidrag om sammanlagt 29 milj. kr. till anskaffande av lokaler för
trossamfund. Det totala anslaget för dessa år uppgår därmed till 47950000
kr. Detta är nästan dubbelt så mycket som normalt skulle ha utgått till
anskaffande av lokaler för trossamfund.
Jag är inte beredd att tillstyrka samarbetsnämndens förslag att man för
nästa budgetår skall lägga in sysselsättningspengar i det ordinarie anslaget.
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Med hänvisning till sammanställningen föreslår jag att statsbidrag till
anskaffande av lokaler för trossamfund för nästa budgetår får utgå med 11
milj. kr.

Hemställan
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Bn:gnadshidrag pä det kyrkliga området för budgetåret
1985/86 anvisa ett reservationsanslag av 13075000kr.

10

Rihda{!.en 1984185. I sam/. Nr /fJO. Bilaga 15

Prop. 1984/85: 100

Bilaga 15

Civildepartementet

146

G. ÖVRIGA ÄNDAMÅL
G I. Bidrag till kvinnoorganisationernas centrala verksamhet

1983/84 Utgift
1984/85 Anslag
1985/86 Förslag

1862 375
2 100000
2 250000

Från anslaget utgår bidrag till kvinnoorganisationernas centrala verksamhet. Medlen disponeras av civildepartementet efter särskilda beslut av
regeringen enligt de riktlinjer som anges i prop. 1981/82:155 och AU
1981/82:24.
Författning

Förordning (1982:865) om statsbidrag till kvinnoorganisationernas centrala verksamhet.
Föredragande11s iiverviigande11

En viss ökad medelsförbrukning kan beräknas under nästa budgetår.
Detta beroende dels på ökat medlemsantal för vissa organisationer dels på
att någon ny organisation kan komma att uppfylla bidragsvillkoren. Jag
förordar därför att an slagsbeloppet räknas upp med 150 000 kr. under nästa
budgetår. Utbetalningen av bidragen fr.o.m. nästa budgetår kommer att
ske fyra gånger per år.
Jag hemställer att regeringen foreslår riksdagen
att till Bidrag till hinnoorganisationenws centrala verksamhet för
budgetåret 1985/86 anvisa ett förslagsanslag av 2 250 000 kr.
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Underbilar,:a 15:/

Utdrag av lantmäteriverkets (LMYl redovisning av till LMV inkommen
synpunkt på rapporten. "Lantmäteriets framtida resurser'·.
PM
1984-10-11

Remissvar i sammandrag från länsstyrelserna, ST och CF på LMVs
redovisning av regeringsuppdrag att omfördela resurser mellan lantmäterienheterna
Remissvar har inkommit frän samtliga länsstyrelser, ST rn.:h CF samt
från SACO/SR och ST i Y län. I AB läns svar hifogas fackens svar.
Svaren har sammanställts enligt följande rubriker.
.::. Tillstyrker omfördelning
:; Tillstyrker modellen
:_- Konsekvenser för verksamheten
'J Personalkonsekvenser
,~.,

Föranleder tillägg till anslagsfram5tällningcn (Af) för 1985/86

-~ Övrigt

Av de totalt tillfrågade 26 instanserna tillstyrker 14 omfördelningen och
11 avstyrker. En avstår. Genomgående förordas utredningens tilläggsalternativ dvs. ett totalt resurstillskott på minst 3,7 Mkr. Se vidare Bilaga I.
Modellen godtas av I 2 st och underkänns av 8 st. Sex avstår från att
kommentera. Av de som godkänner modellen vill flera ha vissa justeringar
t. ex. uppdelning i en fast och en rörlig del. ST vill ha mindre omfördelning
totalt sett. Många, både de som avstyrker och tillstyrker modellen, menar
att "Övriga uppgifter" hos LE varierar kraftigt från länsstyrelse till länsstyrelse. Se i övrigt bil. 2.
Alla län som föreslås få en minskning har kommenterat konsekvenserna
för verksamheten. Även län som föreslås tillföras medel motiverar ännu
högre belopp. W länt. ex. vill ha ytterligare I Mkr (utöver 1.4 Mkr) för att
klara registerkartorna.
Konsekvenserna för verksamheten har delats upp i
- verksamheter upphör
- verksamheter flyttas
- ambitionsförändringar
Verksamheter kommer att upphöra i tre län (AB, G och M län). Uppgifterna är upprustning av register och registerkartor samt nyframställning av
registerkartor. Adressregister föreslås flyttas till kommunerna i AB län.
Arbeten för 300-400 kkr föreslås flyttas till annan del inom länsstyrelsen i
0 län. I övrigt består konsekvenserna för minskningslänen i ambitionssänkningar. Dessa består t. ex. i
c- längre tid för registrering
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'., sämre upprustning av registerkartor
C·

sämre service till länsstyrelse. kommuner och allmiinheten
Se i övrigt bilaga 3.

Kommi:ntart:rna under personalkonsekvenser tyder pi'1 att ett avvecklingshehov kan uppstå p;'l totalt knappt JO ;'\rsarbetskraftt:r ( ÅA ). Härtill
kommer omplacering till ÖLM på 3-5 ÅA och till övriga delar av länsstyrelsen på ett par

AA.

Genom nalllrlig avg<\ng klaras ca 5 ÅA. Se vidare

bilaga 4.
Tre län (0. U och X länl förutsätter en direkt koppling till AF för
1985/86. Under "Övriga synpunkter" har endast ett fåtal synpunkter inkommit.
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Bilaga I

1984-10-11

Remissrnr

pa omfördelningen -

<OMFI LAN

AH

600)
(+ 100)
(+ 150)
i+ 1501

(-

c

D
E

)

F

(- 500)

(i

(

(

0
()

)

!+ 200)
(+

1()(1)

(- 300)
(- 400)
(- 200)
(- 900)
(+ 400)
(
0 )
(+ 4001

0
(

0

)
)

(+1400)
(
0 )

Totalt

X

Yuerligarc:

X
X

X
X

X
X

T

X

w

X

X

X

CF

Godtar -400 från 1987i88
Ytterligare medel
Ytterligare 400
Ytterligare 275 under 3 år

X

u

ST

Minimihelopp
X

I{

)

!hölm)

Yllerligarc: medt:I

X

()

)

l~O

X

X

z

Yllcrligare 100

X

K
L
M
N

s

KOMMENTARER

X

X

p

NEJ

X

Il
I

(- 40()) y
(+ 400)
(+ 400) AC
(- 400) l:lD

-

J t\

tillst~Tkcr'!

Ytterligare I 000
Ytterligare 100
X

Yllerligarc 200
Anpassning till utfall

X
X
X
X
X

14 st

Il st

Prop. 1984/85: 100

Bilaga IS

Civildepartementet

150
Bilaga 2

1984-10-11

Remissvar på omfördelningsmodellcn
(()\tf')

liin

JA

(-

600) AU

(+

100)

c

(+ 150)
<+ 150)

I)

X

E

X

(

0 )
500)
0 )

I+

~0())

(-

X

NEJ

MOTIV

X

() Tatortskrav
0 KRFM-scrvict:
\.~' Mfmga gemensamh.an.
0 AMS-medel

Uppdelning i
fast o. rör!.

F
(i

H
I

<+ 100)

X
X

400)

K
L
M

(- ~00)

N

X

(- 900)
(+ 400)
(
0 )

()

X

(- 300\
(-

FORBkrTRAS

Ta bort Ölms
lönckostn.
X

X
X

0 Tätortskrav
0 KRFM-servicc
U Intäkter i st. f.
kostnader

p

Tätortskrav

R

X

0 Nyb. o. berörda
fast. + planer

0 Intäkter i st. f.
(+ 400)

s

0

T

(

()

)
)

(+1400)
(

()

)

(- 400)
(+ 400)
(+ 400)
(- 400)

-

Totalt

kostnader
X

Större vikt vid
nvb. o. berörda
fåst.
X

u

w
X

X

y

X

z

Uppdelning i fast

0 rörl.

AC
BD

X

)

ST

X

)

CF

Rensa för engängs belopp

X

Omfördela mindre
X

12

8
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//i/11g11 3

1984-10-11

Remissvar på omfördelningens konsekvenser för verksamheten
!OMFl

LAN

600)

(-

AB

,...

JO())

(-'-

l.~0)

()

(+

1.~0)

E

0

F
G

)

500)

(-

UPPHÖR

FLYTTAS

AMBITIONSFÖRÄ!\DR.

Upprustn. av register 8-kartor

Adressregister
till komm.

C) Limgrc tid for re-

C-

0 Uppru,tning

Sämre <,crvicc till
Lst. komm .. a\lm.

reg.
- Nyframst. reg.
kartor

H-

()

(+ ::!tl0)

100)
300)

(+
(-

gistrering
('_; Siimre service till
Lst. komm .. allm.

I

K
L

0 Uingre tid för
registrering
S~1mrc upprustning
rcg. kartor
0 Siimre service till
Lst. komm .. allm.
Sämre service

0

!- 400)

M

!- 2001

N

Upprustning av
register C-kartor

0 Siimre service
C Siimre upprustning
reg kartor

(- 900)

0

!+ 400)
(
0 )
!+ 400)

p
R

0 )
0 )
!+1400)

T

(

Arbeten fiir
300-400 flyttas till annan
del av Lst

u

Sämre service

0 Sämre upprustning
reg. kartor

s

LI

w

0 För löpande arbeten
1.4 mkr

0 Reg kartor kräver
ytterl 1.0
0

)

(- 400)

y

!+ 400)
(+ 400)
(- 400)

z
AC
BD

(

-

ST

(

-

CF

0 Sämre service
C Minskad upprustn.
rcg. kartor
Allvarliga konsekvens.
0 Sämre service
0 Sämre rustade för

PBL
Totalt

mk~

X
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Bila!!" -i

1984-10-11

Remissvar på omfördelningens personalkonsck veoscr
10Mf)

LÄN

(- 600)

c

150)

D
E

I+ 150)
0
(-

)

500)

0 )
(+ 200l
(

(+ 100)

OMPL/\CERING

AB

I+ IOOl
(t

NATURLIG
AVGÅNG

AVVECKLING ÖVRIGT
3--5 ÄA

F
G
H
I

2ÅA

(- 30())

K
L

(- 40())
(- 200)

M
N

x'

(- 900)

()

X

IÅA

2 AA
(I)

-"'

1

Totalt ca 2 ÅA

OmpL 1.0-

1.5 AA
Ini.(-) x

I+ 400)

p

0 )
(+ 400)

R

0 )
0 )
1400)

T

(

()

)

(- 400)
(+ 400)
(+ 400)
(- 400)

-

Totalt

s

u

w
X
y

z

2 ÅA

I AA

AC
BO

)

ST

)

CF

X

Ökad utbildn.
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Undcrhilaxa 15: 2

Hänvisning från anslagen i statsbudgeten för budgetåret 1984/85 till motsvarande anslag i budgetpropositionen för budgetåret 1985/86
Statsbudget
1984/85

Förslag
1985/86

Statsbudget
1984/85

Förslag
1985/86

Al
A2
A3

Al
A2
A3

Bl

El

Cl
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
c 10

c Il
c 12

Fl
Utgår
F2
F3
FS
F3
Utgår
Utgår
F4
F5
Utgår
F2

F2
F3
F4
FS
F6
F7
F8
F9
F 10
F Il
F 12
F 13
F 14
F 15
FI6
F 17
F 18

Utgår
D3
D4
DS
Utgår
06
D7
08
D9
0 10
Dit
014
D 12
D 15
D 17
0 18
02

Dl
D2
D3
04
DS

BI
B2
85
86
83

GI
G2
G3

B7
B8
89

El
E2

Cl
C2

HI
H2
H3
H4
H5
H6

B4
8 10
D 13
D 16
GI
A4

FI

Dl
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Civildepartementet

Hänvisning från budgetpropositionen för budgetåret 1985/86 till motsvarande anslag i statsbudgeten för budgetåret 1984/85

Förslag
1985/86

Statsbudget
1984/85

Förslag
1985/86

Statsbudget
1984/85

Al
A2
A3
A4

Al
A2
A3
H6

Bl
B2
83
B4
B5
86
R7
88
89
8 10

Dl
D2
05
HI
D3
D4
GI
G2
G3
H2

D6
D7
08
D9
D 10
Dll
D 12
D 13
D 14
D 15
D 16
D 17
D 18

F7
F8
F9
F 10
F Il
F 12
F 14
H3
F 13
Fl5
H4
Fl6
Fl7

El

Bl

Cl
C2

El
E2

Dl
D2
D3
D4
05

FI
F18
F3
F4
F5

FI
F2
F3
F4
F5

Cl
C3ochl2
C 4 och 6
C9
C 5 och 10

Gl

H5
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Register
Öwrsikt
4 Inledning
,, A. Civildepartementet m. m.
22 Civildepartementet
22 Kommittcer m. m.
23 Extra utgifter
~J Regeringskansliets förvaltningskontor

25
25
27
30
32
34
35
51
51
55
56
57

B. Statlig rationalisering och reYision, statistik, m. m.
Statskontoret
Anskaffning av ADB-utrustning
Riksrevisionsverket
Kammarkollegiet
Datamaskincentralen för administrativ databehandling
Viss rationaliserings- och utvecklingsvcrksamhet
Statistiska centralbyrån:
Statistik. register och prognoser
Uppdrags verksamhet
Folk- och hostadsräkningar
Bidrag till Institutet för storhushållens rationalisering

59 C. Statlig lokalförsörjning
59 Byggnadsarbeten för statlig förvaltning
64 Inredning av byggnader för statlig förvaltning

67
67
69
70
72
72

72
74
75
75
75
77
77
78
79
80

D. Statlig personalpolitik m. m.
Statens arbetsgivarverk
Externa arbetstagarkonsulter
Statens löne- och pensionsverk
Statlig personaladministrativ informationsbehandling
Avlöningar till personal på indragningsstat
Statens arbetsmarknadsnämnd
Lönekostnader vid viss omskolning och omplacering
Vissa trygghctsåtgärder för lärare
Statens institut för personalutveckling:
Bidrag till myndighetsuppgifter
Uppdragsverksamhet
Bidrag till särskilda personalutbildningsåtgärder
m.m.
Statens arbetsmiljönämnd
Kostnader för vissa nämnder m. m.
Bidrag till stiftelsen Statshälsan

27031000
9 300000
385000
185 953000
222669000

67 3WOOO
275000000
65 142000
17 549000
I 000
I 000000

274697000
I 000
36317000
659000
737705000

171000000
3 500000
174500000

23 591000
5 962000
49547000
I 000
50000
22 356000

40000000
4000000
8474000
I 000
13000000
I 033 000
800000
254 000 000
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Bilaga 15

Civildepartementet

80 Viss förslags verksamhet m. m.
81 Tiiekning av merkostnader for löner oeh p<:nsioner
m.m.
82 Vissa skadcersiittningar m. m.
83 Statlig kreditgaranti för hostadsanskaffningslån

84 E. Länsstyrelserna m. m.
84 Länsstyrelserna m. m.

132
132
136
137
140
142

l.'i6

I 'iOOOO

2 000 000 000
I00 000
I 000
2423066000

1985 527000
1985527000

F. Kyrkliga ändamål
Domkapitlen och stiftsniimndcrna m. m.
Vissa ersättningar till kyrkofonden
Bidrag till vissa övriga kyrkliga ändamiil
Bidrag till trossamfund
Byggnadshidrag på det kyrkliga omrf1det

12 709000
*49 351000
1659000
36 350 {)()()
13 075 000
113144000

146 G. ö,·riga ändamål
146 Bidrag till kvinnoorganisationernas centrala verksamhet
Totalt för civildepartementet

2 250000
2250000
5658861000

147 Undcrhilaga 15:1 Utdrag av lantmiiteriverkets <LMVI redovisning av
till LMV inkommen synpunkt på rappmten "Lantmäteriets framtida resurser'"
153 Underhilaga 15 :2 Hänvisning från anslagen i statsbudgeten för hudgetäret 1984/85 till motsvarande anslag i hudgetpropositionen för budgetftret 198.'i/86 och omvänt

* Beräknat belopp
Norstedts Tryckeri, Stockholm 1984

Bilaga 16 till budgetpropositionen 1985

Prop. 1984/85:100
Bilaga 16

Riksdagen och dess myndigheter
m.m.
FINANSDEPARTEMENTET

Utdrag
PROTOKOLL
vid regeringssammanträde
1984-12-20

Föredragande: statsrådet Feklt

Anmälan till statsbudgeten för budgetåret 1985/86 såvitt avser riksdagen och dess myndigheter m. m.

Fjortonde huvudtiteln
Riksdagens förvaltningskontor och riksgäldskontoret har den 5 december
resp. den 29 november 1984 överlämnat förslag till de anslag som bör
redovisas under huvudtiteln Riksdagen och dess myndigheter m. m. för
budgetåret 1985/86. Riksdagens förvaltningskontor har upprättat en sammanställning av förslagen, vilken bör fogas till protokollet i detta ärende som
bilaga 16.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att pröva de förslag till anslag som har avgetts av riksdagens
förvaltningskontor och riksgäldskontoret.

I Riksdagen 1984185. I sam!. Nr 100 Bil. 16
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Bilaga 16. J

RIKSDAGEN OCH DESS
MYNDIGHETER M. M.
SAMMANSTÄLLNING
AV
FÖRSLAG TILL MEDELSANVISNING M. M.
Sammanställning
Förändringarna inom riksdagen och dess myndigheters område i förhållande till statsbudgeten för budgetåret 1984/85 framgår av följande sammanställning

A. Riksdagen
B. Riksdagens myndigheter

Förändring

Anvisat

Förslag

1984/85

1985/86

291 222 000
130 554 000

293 104 000
137 806 000

+ 7 252 000

421 776 000

430 910 000

+ 9 134 000

+I 882 000
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ANSLAGEN
A. RIKSDAGEN
A 1. Ersättningar till riksdagens ledamöter m. m.

1983/84
1984/85
1985186

Utgift
Anslag
Förslag

108 293 424
116 147 000
135 329 000

Från anslaget finansieras arvoden och kostnadsersättningar till riksdagens
ledamöter, arbetsgivaravgifter, pensioner åt f. d. riksdagsledamöter m. fl.,
reseersättningar vid resor inom Sverige, representation samt kostnader för
riksdagsledamöters deltagande i Europarådets verksamhet och för parlamentariska delegationer.
Arvodena till riksdagens ledamöter skall enligt riksdagens beslut motsvara
lönen för byråchefer m. fl. i statlig tjänst (Förs. 1983/84:9, KU 15. rskr 109).
För tiden den 1 oktober l 98~en 30 september 1985 har bestämts att arvodet
skall motsvara lönen enligt lönegrad F 27:0 i det statliga löneavtalet.
Riksdagens förvaltningsstyrelse kommer senare att ta ställning till arvodet
efter den 1 oktober 1985.
Med hänsyn till vad ovan sagts och beräknade prisökningar bör anslaget
föras upp med 135 329 000 kr.
Riksdagens förvaltningsstyrelse föreslår
att till Ersättningar till riksdagens ledamöter m. m. för budgetåret
1985/86 anvisas ett förslagsanslag av 135 329 000 kr.

A 2. Riksdagsutskottens resor utom Sverige

1983/84
1984/85
1985/86

Utgift
Anslag
Förslag

2 649 254
2 650 000
700 000

Från anslaget finansieras utskottens resor utom Sverige.
För mandatperioden 1985-1988 har beräknats en ram om 5 600 000 kr. för
utskottens utrikes resor. Av dessa medel får 600 000 kr. användas endast för
resor inom Norden.
I avvaktan på närmare precisering av utskottens resplaner har för
budgetåret 1985/86 beräknats sammanlagt 700 000 kr.
Riksdagens förvaltningsstyrelse föreslår
att till Riksdagsutskottens resor utom Sverige för budgetåret 1985/86
anvisas ett förslagsanslag av 700 000 kr.
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A 3. Bidrag till studieresor
1983/84
1984/85
1985/86

Utgift
Anslag
Förslag

136 850
280 000
280 000

Reservation 85 817

Från detta anslag ges bidrag till riksdagsledamöters enskilda studieresor.
Bidragen beviljas av talmanskonferensen. Anslagsbehovet är beräknat till
280 000 kr.
Riksdagens förvaltningsstyrelse föreslår
att till Bidrag till studieresor för budgetåret 1985/86 anvisas ett
reservationsanslag av 280 000 kr.

A 4. Bidrag till viss verksamhet
1983/84
1984/85
1985/86

Utgift
Anslag
Förslag

807 164
736 000
762 000

Från anslaget finansieras bidrag till nedanstående verksamheter.

Riksdagens interparlamentariska grupp
Medelshehovet för den interparlamentariska gruppen kan för budgetåret
1985/86 beräknas till 549 000 kr.

Sällskapet Riksdagsmän och forskare (RIFO)
RIFO är ett forum för kontakt och information mellan riksdagsmän och
forskare. Bl. a. aktualiseras sådana frågor som på grund av den vetenskapliga
och tekniska utvecklingen blir betydelsefulla i riksdagens arbete.
Medelsbehovct kan för budgetåret 1985/86 beräknas till 170 000 kr.

Utrikespolitisk informationn•erksamhet
Bidraget är avsett för kostnader avseende informations- och studieverksamhet inom riksdagen i utrikespolitiska frågor.
Medelsbehovet kan för budgetåret 1985/86 beräknas till 43 000 kr.
Riksdagens förvaltningsstyrelse föreslår
att till Bidrag till viss verksamhet för budgetåret 1985/86 anvisas ett
förslagsanslag av 762 000 kr.
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A 5. Bidrag till partigrupper
1983/84
1984/85
1985/86

Utgift
Anslag
Förslag

6 500 989
11 948 000
12 176 000

Från anslaget finansieras kontorshjälp till riksdagens ledamöter och stöd
till riksdagspartiernas kanslier.
Medelsbehovet kan beräknas för budgetåret 1985/86 till 12 176 000 kr.
Riksdagens förvaltningsstyrelse föreslår
att till Bidrag till partigrupper för budgetåret 1985/86 anvisas ett
förslagsanslag av 12 176 000 kr.

A 6. Förvaltningskostnader
1983/84
1984/85
1985/86

Utgift
Anslag
Förslag

130 545 992
127 911 000
143 407 000
1984185

Ändring
1985/86

Personal
Kammarkansliet
Handläggande personal . . . . . . . . . . . . . . . . .
Övrig personal . . . . . . .. . . . .. . . . . . . .. . . ..

34
8

Utskotten
Handläggande personal . . . . . . . . . . . . . . . . .
Övrig personal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70
17

Förvaltningskontoret
Handläggande personal . . . . . . . . . . . . . . . . .
Övrig personal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

112
136

Summa

377

Anslag

1984/85

Förslag

1985/86
Förvaltningskostnader ................. .
(därav lönekostnader) ................. .

l11300000
( 61 943 000)

( 66 083 000)

Lokalkostnader ....................... .

24 803 000

30 736 000

136 103 000

152 127 000

Summa kostnader
Avgår intäkter under anslaget
Summa

121 391 000

8 192 000

8 720 ()()()

127 911 000

143 407 000

Från anslaget betalas kostnaderna för riksdagsförvaltningen. Kostnaderna
avser bl. a. löner, lokaler, riksdagstryck, informationsverksamhet samt
tidningen Från Riksdag & Departement.
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En särskild konstgrupp skall inrättas. Denna skall ha till uppgift att
komplettera den konstnärliga utsmyckningen i de offentliga delarna av
riksdagens hus. Kostnaden för inköp m. m. beräknas under en treårsperiod
till omkring 2 000 000 kr. För budgetåret 1985/86 har förts upp 750 000 kr.
För renovering av andrakammarsalcn beräknas 10,3 milj. kr. Avsikten är
att salen skall rustas upp till samma standard som förstakammarsalen. Sedan
denna åtgärd är genomförd bör riksdagens plenisal upplåtas endast undantagsvis och då till vissa internationella organ, t. ex. Nordiska rådet och
Europarådet.
Med hänsyn till vad ovan sagts och prisökningar beräknas medclsbchovet
till 143 407 000 kr.
Riksdagens förvaltningsstyrelse föreslår
att till Förvaltningskostnader för budgetåret 1985/86 anvisas ett
förslagsanslag av 143 407 000 kr.

A 7. Utgivande av otryckta ståndsprotokoll

1983/84
1984/85
1985/86

Utgift
Anslag
Förslag

Reservation 578 605
450 000
450 000

Från anslaget bekostas utgivningen av otryckta ståndsprotokoll.
Under budgetåret 1984/85 har arbetet med protokollen från ståndsriksdagen förändrats och börjat bedrivas bl. a. med hjälp av ordbehandlingsutrustning.
Medelsbehovet kan därför beräknas bli detsamma som föregående år dvs.
450 000 kr.
Riksdagens förvaltningsstyrelse föreslår
att till Utgivande av otryckta ståndsprotokoll för budgetåret 1985/86
anvisas ett reservationsanslag av 450 000 kr.
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B. RIKSDAGENS MYNDIGHETER
B I. Riksgäldskontoret: Förvaltningskostnader
1983/84
1984/85
1985/86

Utgift
Anslag
Förslag

40 507 365
43 533 000
45 712 000
1984/85

Beräknad ändring

1985/86
Förvaltningskostnader
Lokalkostnader
Extraordinära utgifter
Uppdragsverksamhet

36 042 000
7 271 000
500 000

Summa

43 813 000

1 000
+
+ 2 279 000

280 ()()()

+ )()() 000

43 533 000

+ 2 179 000

Inkomster
Summa

+2 083 000

+ 195 000

Riksgäldskontorets huvuduppgift är att till staten ta upp lån inom och utom
landet samt att förvalta statens skuld. Vidare har kontoret bl. a. till uppgift
att utfärda statliga kreditgarantier.
Som utgångspunkt för upplåningsplaneringen har riksgäldskontoret antagit att budgetunderskottet för budgetåret 1985/86 kommer att uppgå till ca 70
miljarder kronor. Finansieringen beräknas till större delen ske inom landet.
Härtill kommer förfallande lån som utgör ca 46 miljarder kronor för
räntelöpande obligationslån, sparlån och premielån samt ca 72 miljarder
kronor för statsskuldväxlar, vilket ger ett inhemskt bruttoupplåningsbehov
på ca 190 miljarder kronor.
Den inhemska upplåningen har under de senaste två åren i huvudsak
kunnat ske utanför banksektorn bl. a. genom införandet av statsskuldväxlar
och riksobligationer. Med hänsyn till storleken av statens upplåningsbehov
och för att minimera kostnaderna för denna typ av upplåning krävs dock en
ytterligare breddning av denna marknad.
Med stöd av den kreditpolitiska lagstiftningen åläggs AP-fonderna och
försäkringsbolagen att placera en del av sina tillgångar i långfristiga
räntebärande obligationer. Genom ändringar i denna placeringsplikt har
numera även dessa räntebärande obligationer blivit föremål för en aktiv
handel.
Från finansdepartement och riksbank har uttryckts önskemål om en ökad
satsning på hushållsupplåning. Ett led i denna satsning har varit införandet av
allemanssparandet under 1984. Upplåningen mot premie- och sparobligationer beräknas öka något under budgetåret 1985/86 i förhållande till 1984/85.
De senaste årens allt större upplåningsvolyrner och den ökade satsningen
på hushållssektorn ställer stora krav på en effektiv låneförvaltning.
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För premieohligationernas del har olika åtgärder vidtagits för att minska
kontorets hanteringskostnader och begränsa framtida kostnadsökningar.
Vid introduktionen av allemanssparandet lades särskild vikt vid den
administrativa uppläggningen av sparsystemet. Hanteringen av sparandet
gentemot spararna lades på bankerna. Arbetsuppgifterna för kontoret har
därigenom kunnat begränsas.
En översyn av sparobligationsinstrumentet pågår samtidigt som andra
former för upplåning diskuteras. Avsikten är att åstadkomma mer lätthanterliga instrument för hushållens kapitalsparande.
Statsskuldväxlar. riksobligationer och även prioriterade ränteobligationer
är föremål för en allt aktivare handel, vilket medför vissa hanteringsmässiga
problem framför allt utanför riksgäldskontoret. Som en följd härav har på
initiativ av vissa av marknadens parter gjorts en förstudie om förutsättningarna att bilda en gemensam penningmarknadscentral.
Omfattningen av den framtida statliga utlandsupplåningen är beroende av
såväl bytesbalansens utveckling som de icke-statliga kapitalrörelserna.
Omfattningen påverkas dessutom av behovet av att refinansiera förfallande
statliga utlandslån. Vidare erbjuder flertalet lån möjligheter till utnyttjande
av alternativa återbetalningstidpunkter, vilket under vissa förhållanden kan
leda till betydande besparingar.
Riksgäldskontorets arbete med kreditgarantier inom varvs- och rederistödet har på senare år ökat kraftigt liksom inom energisektorn.
Fullmäktige har för förvaltningskostnadsanslaget upprättat ett huvudförslag för 1985/86 som innebär att anslaget för 1984/85 efter pris- och
löneomräkning minskats med 2 % . Huvudförslaget uppgår till 44 897 000 kr.
Inom huvudförslagets ram beräknas besparingar på närmare 1 100 000 kr.
under 1985/86, därav vad gäller lönekostnader 630 000 kr. Därutöver räknar
kontoret med att inkomsterna ökar med 100 000 kr. Härigenom möjliggörs,
förutom den 2-procentiga nedskärningen, en viss omfördelning av resurserna.
Fullmäktige bedömer att man inom huvudförslagets ram inte kan finansiera alla utgifter som framtvingas av alltmer komplicerade arbetsuppgifter.
Fullmäktige föreslår därför att 814 000 kr. av den 2-procentiga nedskärningen på 899 000 kr., som huvudförslaget innebär. återförs till riksgäldskontoret
för att tillgodose följande angelägna resursbehov.
Riksgäldskontorets prognosverksamhet omfattar prognoser över räntorna
på statsskulden, penningmarknadsprognoser samt prognoser för det kassamässiga budgetutfallet.
För denna verksamhet har ambitionerna höjts. Sålunda görs beräkningarna av räntorna på statsskulden oftare och detsamma gäller de penningmarknadsprognoser som används som underlag för den inhemska upplåningsplaneringen.
Mot bakgrund av detta är det nödvändigt att förstärka prognosverksamheten med en kvalificerad handläggare till en kostnad av 182 000 kr.
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Riksgiildskontoret har under senare år utvecklat nya finansieringsinstrument såväl för institutionella placerare. inkl. företag. som för hushållssektorn. De nya instrumenten har bidragit till den kraftiga ökningen av
upplåningen utanför bankscktorn. Med de nya låneinstrumenten och det
ökande antalet återförsäljare och marknadsdeltagare har riksgäldskontorets
kontaktnät expanderat kraftigt. Behovet är nu avsevärt större att i direkt
kontakt med återförsäljarna sprida information om kontorets produkter och
hjälpa dem att planera olika säljinsatser.
Mot denna bakgrund bör upplåningsenheten tillföras en ny handläggartjänst till en kostnad av 182 000 kr. Därtill kommer resekostnader för
uppskattningsvis 50 000 kr. under budgetåret 1985/86.
Den ökade omfattningen av prognosverksamheten ställer också större
krav på utlandslåneenheten. Det finns dessutom ökade behov av bättre
resurser inom enheten för att analysera konsekvenserna av olika upplåningsoeh refinansieringsförslag under olika antaganden om framtida ränte- och
valutakursutveckling.
Fullmäktige föreslår därför att utlandslåneenheten förstärks med en
utredningsekonom till en kostnad av 140 000 kr.
Som beslutsunderlag för utlandslåneenhetens uppköp av utestående
obligationer och som grund för utlandsupplåningens operativa planer krävs
tillgång till utländska informationsdatabaser. Kostnaderna för sådana databaser beräknas till 260 000 kr.lår.
Viss uppdragsverksamhet kan bli aktuell under budgetåret 1985/86. I
staten för anslaget B 1. Riksgäldskontoret: Förvaltningskostnader bör
därför föras upp en anslagspost för uppdragsverksamhet med ett formellt
belopp på 1 000 kr.
Budgetförslaget för förvaltningskostnadsanslaget uppgår till 45 712 000
kr. och består av ett huvudförslag på 44 897 000 kr .• ett till äggsförslag på
814 000 kr. samt ett formellt belopp för uppdragsverksamhet på 1 000 kr.
Fullmäktige i riksgäldskontoret föreslår
1. att en anslagspost för uppdragsverksamhet på ett formellt belopp
av 1 000 kr. tas upp under anslaget Riksgäldskontoret: Förvaltningskostnader för budgetåret 1985/86,
2. att till Riksgäldskontoret: Förvaltningskostnader för budgetåret
1985/86 anvisas ett förslagsanslag av 45 712 000 kr.

B 2. Riksgäldskontoret: Vissa kostnader vid emission av statslån m. m.
1983/84
1984/85
1985/86

Utgift
Anslag
Förslag

46 418 122
52 000 000
57 400 000
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1984185

Beräknad ändring
198518(!

Län inom landet
1. Obligationspappcr
2. Värdepappcrstryck
3. Reklam. m. m.

+ 700 000
+ 3 100 000

1 300 000
5 500 000
26 500 000

+ 2 500 000

33 300 000

+ 6 300 ()()()

2 750 000

+ I 250 000

Län utom landet

I. Obligationer
2. Prospekt och annonsering
3. Avtal

10 825 000
5 125 000
18 700 000

900 000

Summa

52 000 000

+ 5 400 000

- 2 325 000

+

175 000

Anslaget avser vissa av de rörliga externa kostnaderna för kontorets
upplåningsverksamhet nämligen obligationspapper och värdepapperstryck
både inom och utom landet, reklam och annonseringskostnader inom landet,
prospekt och annonser samt anlitande av advokatbyråer och konsulter för
utlandsupplåning.
Vad gäller inriktning och omfattning av den aktuella verksamheten
hänvisas till redogörelsen i anslutning till anslaget B 1. Förvaltningskostnader.
För 1985/86 beräknas utgifterna till 57,4 milj. kr. varav 39,6 milj. kr. för
upplåning inom landet och 17,8 milj. kr. för upplåning utom landet. Jämfört
med 1984/85 innebär detta en ökning med 5,4 milj. kr.
För den inhemska upplåningen beräknas kostnaderna öka på grund av
volymökningar vad gäller obligationspapper och värdepapperstryck för
premieobligationer.
I enlighet med den fastlagda statsskuldspolitiken har finansieringen av det
statliga lånebehovet i ökad utsträckning skett utanför banksystemet. Detta
har kunnat ske bl. a. genom en aktiv marknadsföring av olika upplåningsinstrument för såväl hushållssektorn som på penning- och kapitalmarknaderna. De traditionella emissionskampanjerna har kompletterats med insatser
som mera direkt syftar till en breddning av resp. marknader. Det är angeläget
att marknadsföringsinsatser av liknande slag fullföljs även kommande
budgetår.
Om nya upplåningsformer införs eller om upplåningsvolymerna blir större
än beräknat kan detta leda till högre utgifter än som här angivits.
Kostnadskalkylen för utlandsupplåningen är baserad på ett upplåningsprogram fördelat på olika marknader och olika låneformer. Den verkliga
marknadsutvecklingen kan dock komma att bli sådan att det genomförda
upplåningsprogrammet och dess kostnader avsevärt kommer att avvika från
vad som här har antagits.
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Kostnadsutfallet är ocksä i hög grad beroende av faktureringstidpunkt. En
beräkningsteknisk förutsättning är dessutom att nuvarande valutakurser blir
bestående.
Fullmäktige i riksgäldskontoret föreslår
att till Riksgäldskontoret: Vissa kostnader vid emission av statslån
m. m. för budgetåret 1985/86 anvisas ett förslagsanslag av
57 400 000 kr.

B 3. Riksgäldskontoret: Administrationskostnader för lönsparandet

1983/84
1984/85
1985/86

1.
2.
3.
4.

Utgift
Anslag
Förslag

1 387 529

I 654 000
890 000

Vinstutlottning
Annonsering
Tryckning av dragningslistor
Övrigt

Summa

1984/85

Beräknad ändring
1985/86

50
I 499
90
15

000
000
000
000

- 20 000
- 697 000
- 40 000

I 654 000

- 764 000

7 000

Riksgäldskontoret har hand om administrationen av lönsparandet, bl. a.
vinstutlottningarna i vinstsparandet och informationen om dragningsresultatet.
Regeringen har i proposition 1984/85:51 föreslagit att nuvarande regler för
vinstsparandet skall upphöra att gälla vid utgången av 1984. Sparande som
skett fram till denna tidpunkt skall dock premieras enligt gällande bestämmelser.
Om riksdagen beslutar i enlighet med regeringens förslag kommer de sista
vinstutlottningarna att äga rum i mars och september 1985. Därmed kommer
endast en vinstutlottning att äga rum under 1985/86 och kostnaderna
beräknas då till 890 000 kr.
Om nuvarande regler för vinstsparandet inte upphör beräknas kostnaderna avseende två vinstdragningar under 1985/86 till 1 780 000 kr. vilket
innebär ett realt sett oförändrat anslag jämfört med 1984/85.
Fullmäktige i riksgäldskontoret föreslår
att till Riksgäldskontoret: Administrationskostnader för lönsparandet
för budgetåret 1985/86 anvisas ett förslagsanslag av 890 000 kr.
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B 4. Riksgäldskontoret: Administrationskostnader i samband med premiering av frivilligt sparande av överskjutande preliminär skatt

1983/84
1984/85
1985/86

Utgift
Anslag
Förslag

1 000
1 000

Regeringen har bemyndigats att, om konjunkturläget motiverar det,
besluta om premiering av frivilligt sparande av överskjutande preliminär
skatt i huvudsaklig överensstämmelse med reglerna i lagen om premiering av
visst frivilligt sparande. Riksgäldskontoret skall handha administrationen vid
eventuellt kommande premieringar. Anslaget bör för budgetåret 1985/86
uppföras med ett formellt belopp av I 000 kr.
Fullmiiktige i riksgiildskontoret föreslår
att till Riksgäldskontoret: Administrationskostnader i samband med
premiering av fril'illigt sparande av överskj11ta11de preliminär skatt
för budgetåret 1985/86 anvisas ett förslagsanslag av I 000 kr.

B 5. Riksdagens ombudsmän, justitieombudsmännen

1983/84
1984/85
1985/86

Utgift
Anslag
Förslag

15 137 458
14 929 000
14 887 000

Justitieombudsmännen övervakar att de som utövar offentlig verksamhet
efterlever lagar och andra författningar samt i övrigt fullgör sina åligganden.
Ombudsmännen skall vidare verka för att brister i lagstiftningen avhjälps.
1984/85

Justitieombudsmännen
Personal
J::Iandläggandc personal
Ovrig personal

Ändring
1985/86

4
31
24
59

Anslag

1984/85

Förslag
1985/86

Förvaltningskostnader
(därav lönekostnader)
Lokalkostnader

13 445 000
(11 923 000)
1 484 ()()()

13 438 000
(12 131 000)
I 449 000

14 929 000

14 887 000

Summa

Beräkningen av medelsbehovet har skett med utgångspunkt i huvudförslaget.
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Rikstl11gens jiirva/111ingsstyre/se

Riksdagens förvaltningsstyrelse har inte något att erinra mot den gjorda
mcdelsberäkningen.
Riksdagens förvaltningsstyrelse föreslår
att till Riksdagens ombudsmän, justitieombudsmännen för budgetåret
1985/86 anvisas ett förslagsanslag av 14 887 000 kr.

8 6. Riksdagens revisorer och deras kansli
1983/84
1984/85
1985/86

Utgift
Anslag
Förslag

6 755 424
6 501 000
6 964 000

Riksdagens revisorer har till uppgift att på riksdagcns vägnar granska den
statliga verksamheten
1984/85

Ändring
1985/86

Personal

Handl;iggandc personal
Ovrig personal

15
6

21

Anslag

1984/85

Förslag
1985/86

Förvaltningskostnadcr
(därav lönekostnader)
Lokalkostnader
Summa

5 761 000
(4 621 000)
740 ()()()

6 187 ()()()
(4 921 (KJO)
777 ()()()

6 501 000

6 964 000

Revisorerna begär resurser enligt ett huvudförslag som innebär att
anslagstilldelningen under perioden 1985/86-1987/88 realt skall minskas med
5 %. Den föreslagna besparingen begränsas emellertid till 3,1 %, då en
redan tidigare gjord besparing - såsom förutskickades i förra årets anslagsframställning - tillgodoräknats kommande år. Den nu förordade besparingen har fördelats med lika delar på de tre budgetår som förslaget omspänner.

Riksdagens förvaltningsstyrelse

Riksdagens förvaltningsstyrelse har inte något att erinra mot revisorernas
medelsberäkning.
Riksdagens förvaltningsstyrelse föreslår
att till Riksdagens revisorer och deras kansli för budgetåret 1985/86
anvisas ett förslagsanslag av 6 964 000 kr.
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B 7. Nordiska rådets swnska
1983/84
1984/85
1985/86

Utgift
Anslag
Förslag

dele~ation

14

och dess kansli

4 681 337
4 924 000
5 061 000

Nordiska radets veksamhet regleras i samarbetsöverenskommelsen mellan
Danmark, Finland. Island, Norge och Sverige ( Helsingforsavtalet) 1962 med
ändringar 1971. 1974 och 1983. R:°1dct är ett samarbetsorgan för de nordiska
ländernas parlament och regeringar. Rådet tar initiativ i nordiska samarbetsfrågor och är ett rådgivande och kontrollerande organ i frågor som rör
samverkan mellan några eller alla de fem nordiska länderna inkl. de
självstyrande omrildena Färöarna. Grönland och Åland. Rådet avger
rekommendationer och yttranden till Nordiska ministerrädet och till de
nordiska ländernas regeringar.
1984/85

Personal
ffandläggande personal
Ovrig personal

Ändring
1985/86

7.5
8

- 0.5

15,5

- 0,5

Anslag

1984/85

förslag
1985186

Förvaltningskostnadcr
(därav lönekostnader)
Lokalkostnader

4 189 000
(:?. 496 000)
735 000

4 461 000
(2 570 000)
600 000

4 924 000

5 061 000

Summa

Efter avslutad utredning om det nordiska samarbetets arbetsformer har
framkommit att en halvtidstjänst som avdelningsdirektör i F 21123 inte
längre är behövlig i organisationen. Tjänsten har varit obesatt under ett antal
år. Beslut har fattats om indragning av tjänsten.
Beräkningen av mcdclsbehovet har skett med utgångspunkt i huvudförslaget.

Riksdagens förvaltningsstyrelse
Riksdagens förvaltningsstyrelse har inte något att erinra mot delegationens medelsberäkning.
Riksdagens förvaltningsstyrelse föreslår
att till Nordiska rådets svenska delegation och dess kansli för
budgetåret 1985/86 anvisas ett förslagsanslag av 5 061 000 kr.
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B 8. Nordiska rådets svenska delegation och dess kansli: Andel i gemensamma kostnader för Nordiska rådet

1983/84
1984/85
1985/86

Utgift
Anslag
Förslag

5 186 745
7 012 000
6 891 000

Rådets presidium har för 1985 antagit en budget om 17 270 000 kr.
Sveriges andel av rådets budget är 39,9 % från den 1 januari 1985.

Riksdagens förvaltningsstyrelse
Riksdagens förvaltningsstyrclse föreslår
att till Nordiska rådets sl'enska delegation och dess kansli: Andel i
gemensamma kostnader för Nordiska riidet för budgetåret 1985/86
anvisas ett förslagsanslag av 6 891 000 kr.

Prop. 1984/85:100 Bilaga 16

16

Register

Fjortonde l111v11dtite/11
Sid.
2

INLEDNING

A.
3
3
4
4

5
5
0

Riksdagen
Ersiilln.ingar till riksdagens lc:damiitcr m. m.
Riksdagsutskollens resor utom Sverige
Bidrag till studieresor
Bidrag till viss verksamhet
Bidrag till partigrupper
Förvaltningskostnader
Utgivande av otryckta st[mdsprotokoll

Al.
A2.
A3.
A4.
A5.
A6.
A7.

Medelsbeho\'
135 329 (1(1(1
700 000
280 00(1
762 000
12 176 000
143 407 00(1
450 ()(1(1
293 104 000

7
9
Il

B.
8 1-4.
I.

2.
3.
4.

12

Riksdagens myndigheter
Riksgiildskontoret:
Förvaltningskostnadcr
Vissa kostnader vid emission av statslån
Administrationskostnader för lönsparandet
Administrationskostnader i samband med premiering
av frivilligt sparande av överskjutande skatt

45 712 00(1
57 400 000
890 000
I 000

104 003 000
12

R5.

13
14
IS

86.
B7.
88.

Riksdagens ombudsmän. justitieombudsmännen
Riksdagens revisorer och deras kansli
Nordiska rådets svenska delegation och dess kansli
Nordiska rådets svenska delegation och dess kansli:
Andel i gemensamma kostnader för
Nordiska rådet
Summa kronor

ml11•bl11ot•b Stockholm 1984 79483

14 887 000
6 964 000
5 061 000
6 891 000
430 910 000

Bilaga 17 till budgetpropositionen 1985
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vid regeringssammanträde
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Föredragande: statsrådet Feldt

Anmälan till statsbudgeten för budgetåret 1985/86 såvitt avser räntor
på statsskulden, m. m.

Femtonde huvudtiteln
Med skrivelse den 29 november 1984 har fullmäktige i riksgäldskontoret
överlämnat förslag till räntor på statsskulden m. m. för budgetåret 1985/86.
Skrivelsen bör fogas till protokollet i detta ärende (bilaga 17 .1 ).
På utgiftssidan tas i förslaget upp räntor till ett belopp av 64435 milj. kr.
samt kapitalrabatter, kursförluster, valutaförluster och diverse utgifter om
tillsammans 7129 milj. kr. dvs. sammanlagt 71564 milj. kr. Av utgiftsräntorna hänför sig 20482 milj. kr. till de räntelöpande obligationslånen.
Vinsterna på premieobligationslånen beräknas uppgå till sammanlagt ca
2 660 milj. kr.
Inkomsterna på huvudtiteln beräknas till 364 milj. kr. Förslaget visar
således ett underskott av 71200 milj. kr. som bör föras upp på statsbudgeten. Detta innebär en ökning med 600 milj. kr. i förhållande till det underskott som f. n. beräknas för innevarande budgetår.
Med hänvisning till vad jag har anfört hemställer jag att regeringen
föreslår riksdagen att
1. godkänna bilagda förslag till räntor på statsskulden, m. m. för
budgetåret 1985/86 (bilaga 17.2),
2. till Räntor på statsskulden. m. m. för budgetåret 1985/86 anvisa
ett förslagsanslag av 71200000000 kr.
Riksdn)!en 198-1185. I sam/. Nr /00. Bila)!a 17
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Bifrt1:11 17./

RI KSGÄLDSKONTORET

1984-11-29

Beräkningar för anslaget Räntor på statsskulden, m. m.
Inledning

Utgifterna för statsskulden har under de senaste åren vuxit snahbt och är
nu en av statsbudgetens största utgiftsposter. Riksgäldskontoret har därför
valt att komplettera den traditionella presentationen med beskrivningar
som syftar till att något belysa utvecklingen och beräkningarna.

RedoYisningsprinciper och beräkningssYårigheter

Riksgäldskontorets redovisning gentemot statsbudgeten sker i huvudsak
enligt den s. k. kassaprincipen. En ränteutgift redovisas s[1ledes i sin helhet
vid uthetalningstidpunkten oavsett om utgiften avser en kostnad hänförlig
till också annan redovisningsperiod än den då utgiften skedde. Som följd
av den kassamässiga redovisningen hlir fördelningen mellan olika upplåningsformer mycket betydelsefull vid beräkning och redovisning av
statsskuldräntan. Vid vissa upplåningsformer såsom statsskuldväxlar och
skattkammarväxlar belastas statsbudgeten med hela räntebeloppet för
lånet samma år som upplåning sker. medan däremot upplåning mot obligationer - som i allmänhet har helårskupong - r[intehelastar budgeten första
gången året efter det att upplåning har skett och sedan år för år under
lånets löptid. Dessa förhållanden medför att en förändring i andelarna av
olika upplåningsformer mellan två budgetår kan ha stora elTekter p[1 de
redovisade ränteutgifternas fördelning budgetåren emellan. De leder naturligtvis också till att osäkerheten i beräkningar av framtida ränteutgifter
ökar eftersom inte bara det totala upplåningsbehovet och den genomsnittliga räntesatsen utan också upplåningens fördelning på låneinstrument påverkar ränteutgifterna.
Ett annat förhållande som under senare tid tenderat att öka osäkerheten
i beräkningarna hänger samman med riksgäldskontorets metod för värdering av den utländska statsskulden. De utländska lånen redovisas nämligen
till de värden de hade i svenska kronor när de togs upp. Det ursprungligt
bokförda värdet på ett utlandslån hibehålls tills lånet hetalas tillbaka. Om
värdet i svenska kronor vid återbetalning avviker från det bokförda värdet
helastar eller gottgörs skillnaden statsbudgeten. Redovisningstekniskt sker
detta genom att en post avseende valutaförluster resp. valutavinster förs
upp på huvudtiteln Räntor på statsskulden. m. m. Emellertid kan bokföringen av valutaförlusterna som en belastning på statsbudgeten diskuteras
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utifran n::dovisningsprincipiella utg{mgspunkler. Valutaförlusterna vid omsättning av ullandslfo kan snarare betraktas som en förändring i statens
finansiella förmögenhel än som en kassamiissig utgift för staten.
Utöver den osäkerhet som följer av de tillämpad!! redovisningsprinciperna innebär den stora rörligheten i valutakurserna och de internationella
räntorna under de senaste åren. särskilt för USD, att ränte- och valutaförlustkalkylerna för utlandsskulden har en stor osäkerhetsmarginal. För en
bedömning av densamma hänvisas till avsnittet om känslighetsanalyser.

Statsskuldens utveckling I 975176-1983/84
En stor statsskuld har sedan mitten av 1970-talct ackumulerats genom
slora och ökande budgetunderskott. Under det senaste förflutna budgelåret ( 1983/84) har dock underskottet minskat.
Den bokförda statsskuldens förändring motsvarar i stort statsbudgetens
kassamässiga utfall. Det kassamässiga budgetunderskottet ökade gradvis
från en nivå på cirka 10 miljarder kronor för budgetåret 1976177 till nära 88
miljarder kronor för budgetåret 1982/83. Under budgetåret 1983/84 bröts
denna trend - statens underskott minskade i nominella termer till 75.3
miljarder kronor.
Den 30 juni 1984 uppgick den bokförda statsskulden till nära 483 miljarder kronor. I nominella termer innebär det nästan en tio-dubbling på lika
många år. Av den totala skulden utgjorde utlandsskulden cirka I03 miljarder kronor. Den har praktiskt taget i sin helhet tillkommit sedan 1977 (se
tabell I). Statsskulden uttryckt som andel av BNP framgår också av tabell
I.
Tabell I. Statsskulden \·id slutet a\' budgetåren 1975176-1983/84.
Miljarder kronor
Lån inom
landet

1975176
1976i77
1977178
1978/79
1979/80
1980181
1981/82
1982/83

68.6
77.2
94.0
124.2
160.0
206.3
257.2
325.9

\~83/84

379.7

Lån i utlandet

Totalt

I bokför<la värden

I aktuella
värden

I bokförda värden

I pruc
av BNP

0.2
5.1
IL?
14,9
31.9
50,9
75.0
109.6
128.8

68.8
82.3
105.2
139.1
192.1
253.0
319.7
407,3
482,b

20
n
26
30
37
44
51
58
bl

u.~

5.1
11.2
14.9
32.1
46.7
62 ..'i
81.4
llE.9

I tabell I anges utlandsskuldens storlek värderad både till de valutakurser som rådde då lånen togs upp och till de som rådde vid slutet av
respektive budgetår. De viktigaste orsakerna till att utlandsskulden är
väsentligt större vid värdering till aktuell kurs än till upplåningskurs är
+1
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I aktuella
värden

68.R

x:u

105,7
139.1
191.9
257 .2
332.2
435.5
508.5

I pwc
av BNP
20

22
26
30
37
45

53
62
65
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krondevalveringarna åren 1981 och 1982 samt den kraftiga uppgången av
dollarkursen under det senaste budgetåret.

Statsskuldens kostnader 1981/82-1983/84

Kostnaderna för statsskulden har stigit dramatiskt sedan ingången av
1980-talet. Från att ha uppgått till ca 8% av de totala statsutgifterna
budgetåret 1979/80 ökade andelen till ca 20 % budgetåret 1983/84.
Den ojämförligt största kostnadsposten utgör räntekostnaderna. En annan kostnadspost som under senare år ökat markant utgörs av redovisade
valutaförluster, vilket är hänförligt till devalveringar och stigande dollarkurs.
Förutom kostnaderna för räntor och valutaförluster förs på nämnda
huvudtitel också kostnader för provisioner och avgifter m. m. Vidare redovisas även vissa inkomster, främst ränteinkomster från riksgäldskontorets
utlåningsverksamhet. I tabell 2 belyses utvecklingen för statsskuldräntorna m. m.
Till dessa utgifter för statsskulden och dess hantering kommer utgifter
som finansieras genom andra anslag på statsbudgeten, bl. a. riksgäldskontorets förvaltningskostnader och vissa emissionskostnader (jfr riksgäldskontorets verksamhetsberättelse för budgetåret 1983/84).
Tabell 2. Räntor på statsskulden m. m. Miljarder kronor
Budgetår

1981/8:!

1982/83

1983/84

Räntor på inhemska lån
Räntor pii utländska lån
Valutaförluster (netto)
Provbioner
lnkom~träntor m. m.

19.3
7.2

34.0

39.9
12,:!

1,4

4.3
0.6

- 0,5

-

Summa

27,7

48,2

9,7

0.3

0,4

7,6
0.8
- 0,1

60,4

Ökningen av utgifterna har inte skett i en jämn takt. Speciellt stor är
ökningen mellan 1981/82 och 1982/83 främst beroende på att ränteutgifterna på inhemska lån ökade från 19.3 till 34.0 miljarder kronor. Detta
sammanhänger dels med att stora obligationslån emitterades under hösten
1981 som medförde första ränteutbetalning under hösten 1982, dels med att
en ny upplåningsform, statsskuldväxlar, där räntebelastningen på statsbudgeten sker vid upplåningstillfället. introducerades i juli 1982. Statsskuldväxlarna inbringade stora lånebelopp till relativt höga räntesatser och
därmed stora räntekostnader för budgetåret 1982/83.
Detta är ett tydligt exempel på de utgiftseffekter som redovisningsprinciperna kan leda till. Genom att periodisera ränteutgifterna till de perioder
som de kostnadsmässigt tillhör kan dessa effekter elimineras. Detta har
skett i tabell 3. De realiserade valutaförlusterna har periodiserats med
hjälp av riksbankens valutakursindex. Därigenom fördelas kostnaderna på
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de perioder då kronan fallit i värde i förhållande till de valutor som ingår i
riksbankens index. Provisioner och inkomsträntor m. m. har med hänsyn
till deras begränsade storlek inte periodiserats utan de i föregående tabell
redovisade beloppen har summerats och medtagits även i tabell 3 under
rubriken Övrigt för att totalbeloppen i de båda tabellerna skall vara jämförbara.
Tabell 3. Räntor på statsskulden m. m., periodiserade belopp. Miljarder kronor
Budgetår

1981/82

1982/83

1983/84

Räntor på inhemska lån
Räntor på utländska lån
Valutaförluster (netto)
Övrigt

26.'i
8.0
4.6
- 0.2

32,6
10,4
8,4
0,2

39,6

Summa

38,9

51,6

53,0

Redovisad utgift (jfr tab. 2)

27.7

48,2

60,4

12, I
0.6
0.7

En jämförelse mellan de båda tabellerna visar god överensstämmelse
mellan de bokförda och de periodiserade ränteutgifterna för de utländska
lånen. Detta är också fallet för de inhemska lånen med undantag för
budgetåret 1981/82 då de periodiserade utgifterna är 7.2 miljarder kronor
större än de redovisade utgifterna. Den viktigaste orsaken härtill är den
tidigare nämnda omfattande emissionen av obligationer budgetåret 1981/
82. Med detta undantag är det alltså främst valutaförlusterna som svarar
för periodiseringseffekterna. Orsaken till att så stor del av de realiserade
valutaförlusterna faller på budgetåren 1981/82 och 1982/83 är devalveringarna av kronan 1981och1982.

Räntekostnader m. m. 1984/85 och 1985/86
Anslaget till Räntor på statsskulden m. m. har i statsbudgeten för budgetåret 1984/85 upptagits till 60.5 miljarder kronor. Under posten tillkommande utgifts behov, netto har dessutom upptagits I miljard kronor för
beräknade valutaförluster vid förtida inlösen av utländska lån. Sammantaget har därmed räntekostnaderna m. m. på statsskulden beräknats ti\161.5
miljarder kronor.
Tabell 4. Räntor på statsskulden. Miljarder kronor
1984/85
Enl. statsbudgeten

Reviderad
beräkning

1985/86
Beräkn. enl. AF
för 1985/86

Räntor på inhemska lån m. m.
Räntor på utländska lån
Valutaförluster

45.2
13.0
3.3 1

44.0
14.4
12.2

51.9
13.5
5.8

Summa

61,5

70,6

71,2

Budgetår

1

Varav I miljard kronor upptagen under posten tillkommande utgiftsbehov. netto
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BudRetåret 1984185

En förnyad beräkning av räntor på statsskulden visar att utgifterna för
budgetåret 1984/85 torde bli ca 9, I miljarder kronor högre än vad som togs
upp i statsbudgeten.
Vad beträffar räntor på inhemska lån m. m. beriiknas dessa minska med
1,2 miljarder kronor. Denna justering är föranledd av olika faktorer. I
förhållande till beräkningarna till statsbudgeten haseras nuvarande kalkyl
på ett något lägre inhemskt budgetfinansieringsbehov. vilket minskar räntekostnaderna. En ytterligare minskning av räntekostnaderna uppkommer
genom att statsskuld växlar numera endast emitteras med kortare löptider.
vilket betyder lägre räntekostnader för budgetåret 1984/85 vid en oförändrad hruttouppltming mot statsskuldväxlar. Mot detta står emellertid en
ökning av ränteutgifterna beroende pi't att bl. a. räntesatserna för statsskuldväxlar har höjts sedan beräkningarna våren 1984.
Vad beträffar räntor för den utländska upplåningen beräknas dessa nu
öka från 13 miljarder kronor till 14,4 miljarder kronor. Ökningen beror till
största delen på att dollarkursen stigit från 7. 76 kronor per dollar då
kalkylen för statsbudgeten gjordes, till 8,50 11984-11-12). Se även avsnitt
om känslighetsanalyser.
Som framgår av tabellen är det framför allt valutaförlusterna under
1984/85 som nu beräknas öka. Detta sammanhänger med den omfattande
refinansiering av utlandsskulden som pågår. Lån med högre ränta ersätts. i
förtid, med lån till lägre ränta. Detta medför betydande kostnadsbesparingar, men innebär också att stora valutaförluster realiseras. Det bör dock
uppmärksammas att detta inte innebär någon ökning av skuldens aktuella
värde och inte heller någon ökning av likviditeten.
Budgetåret 1985186

för budgetåret 1985/86 beräknas kostnaderna för räntor på statsskulden
m. m. till 71,2 miljarder kronor. dvs. en ökning i förhållande till 1984/85
med 0.6 miljarder kronor.
Räntekostnaderna för den inhemska upplåningen beräknas öka med 7.9
miljarder kronor. Som beräkningsteknisk förutsättning för räntekalkyleringen ligger ett antaget budgetunderskott på ca 70 miljarder kronor för
såväl budgetåret 1984/85 som !°985/86. Härtill kommer förfallande lån varav räntelöpande obligationslån 33,3 miljarder kronor. premielån 1.9
miljarder kronor, sparobligationslån ca I 1,0 miljarder kronor, statsskuldväxlar 72,0 miljarder kronor. vilket ger ett inhemskt bruttoupplåningsbehov i storleksordningen 190 miljarder kronor nästa budgetår. Som förutsättning för kalkylen har kontoret utgått från att de nuvarande statsskuldpolitiska målen - upplåning utanför bankerna och ökad konsolidering av
statsskulden - bibehålls även för budgetåret 1985/86. dock med en ökad
tonvikt på hushållssektorn. Sålunda har beräknats att upplåningen mot
premie- och sparohligationer ökar något under budgetåret 1985/86 i förhål-
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lande till 1984/85. Allemanssparandet har antagits ligga kvar pil oforiindrad
nivå. Upplfmingen mot prioriterade ohligationer kommer att hestiimmas av
reglerna för placeringsplikt för AP-fondi:rna och försiikringsholagen. Bruttouppl{iningen i denna sektor viintas öka friimst beroende p;°1 stora förfallande lån under budgetåret. Upplfmingen mot riksobligationer kan bedömas komma att öka jämfört med 1984/85 s<°1som ett led i strävan att
konsolidera statsskulden.
Räntekostnaderna för utländska län beräknas mellan budgetåren 1984/85
och 1985/86 minska med 0.9 miljarder kronor. Flera faktorer bidrar till
denna utveckling. En av dessa iir den relativt låga riintenivån i bör:jan av
november 1984 som ligger till grund för kalkylen. De kostnadsbesparingar
som uppnåtts genom refinansieringen av skulden innebär också minskade
ränteutgifter. Dessutom förutses en viss minskning av skulden värderad till
aktuella valutakurser.
Vad gäller kostnaderna för den utliindska uppl:°mingen svarar valutaförlusterna budgetåret 1985/86 för 5.8 miljarder kronor medan motsvarande
förluster för hudgetåret 1984/85 beriiknas uppgå till I:!.:! miljarder kronor.
Minskningen med 6.4 miljarder kronor beror huvudsakligen av den omfattande refinansieringen under 1984/85. som dessutom får ett bestående
positivt genomslag pi\ riinteutgifterna.

Kii11sliRhetsa11<1/yscr
Statsskuldräntornas storlek är självfallet i hög grad beroende av riintenivån. Kalkyleringen av räntorna - såväl de förnyade beräkningarna för
budgetåret 1984/85 - som beräkningarna för budgetåret 1985/86 har skett
utifrån räntenivån i början av november 1984.
För att belysa känsligheten i beräkningarna kan det vara av intresse att
något närmare redovisa effekterna av ändrade antaganden om räntenivå
m.m.
En förändring i räntenivån slår givetvis inte omedelbart igenom pf1 hela
statsskulden. utan endast p;°1 låneformer med rörlig ränta och på nyupplåningen samt efter hand på upplåning som sker för att omsätta förfallande
lån med bunden ränta och allteftersom obligationslån med s. k. räntejusteringsklausul konverteras att löpa med ny räntesats.
Vad heträffar räntorna för inhemska lån skulle en förändring av räntenivån med 1 procentenhet från I januari 1985 betyda en förändring av
ränteutgifterna för budgetåret 1985/86 - under i övrigt oförändrade förhållanden vad gäller uppltmingens storlek och dess inriktning på olika
låneinstrument - med ett belopp i storleksordningen 1.3 miljarder kronor.
Inträffar motsvarande förändring i räntenivån först vid ingången av budgetåret 1985/86 förändras ränteutgifterna hudgetåret 1985/86 med ett belopp i storleksordningen I .0 miljarder kronor.
Vad betriiffar räntor m. m. för de utliindska lånen skulle en ränteförändring med I procentenhet från I januari 1985 leda till att ränteutgifterna.
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under i övrigt oförändrade förhållanden, förändras med 0,6 miljarder kronor för budgetåret 1985/86.
Valutakursernas utveckling har betydelse både för ränteutgifter och för
valutaförluster och -vinster. En förändring av dollarkursen med 10 öre från
beräkningsantagandet om 8.50 kronor per dollar påverkar ränteutgifterna
med cirka 100 miljoner kronor och valutaförlusterna med cirka 70 miljoner
kronor för budgetåret 1985/86.
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Bilaga 17.2

Bilaga
till huvudtiteln
Räntor på statsskulden,
m.m.

Förslag till räntor på statsskulden, m. m. budgetåret 1985/86
Utgifter
A Räntor på Hatsskulden
" Räntor på upplåning inom landet
Ränta på räntelöpande obligationslån,
förslagsl'is ........................................ .
2 Ränta på riksobligationer. ji'irslagsvis ................. .
3 Vinster på premieobligationslån,
fiirslag.n•is ........................................ .
4 Ränta på statsskuldförbindelser,förs/agsl'is ........... .
5 Ränta på sparobligationcr.förslagsvis ................ .
6 Ränta på av staten övertagna lån.förslagsvis .......... .
7 Ränta på lån hos statsinstitutioner och fonder m. m.,
förslagsi•is ........................................ .
8 Ränta på allemanssparandet,jOrs/ag.n•is .............. .
9 Ränta på köpeskillingen för fastigheten nr 1
i kv. Lejonet i Stockholm ........................... .
10 Ränta på Konung Carl XIII:s hemgiftskapital .......... .
11 Ränta på kortfristig upplåning hos banker m. fl.,förslagsvis
12 Ränta på skattkammarväxlar.förslag.n•is .............. .
13 Ränta på statsskuldväxlar.}i"irslagsl'is ................ .

b Ränta på upplåning i utlandet, förs/agsl'is ............. .
c Ränta på beräknad ny upplåning inom landet, förslagsvis
d Ränta på beräknad ny upplåning utom landet.förslagsvis
B
Kapitalrabatter, kursförluster m. m.
I. Kapitalrabatter.förslagsvis ....................... .
2. Kursförluster ,förslagsvis ......................... .
3. Valutaförluster.förslagsvis ....................... .

Kr.
20 482 000 000
4 748000000
2 660 000 000
29500000
4500000000
40000
800000000
I 200 000 000
90000
8000
100000000
1700000000
8 500 000 000 44 719 638 000
10 100 000 000 I
6214965000
3400000000
150000000
1000
5 800000000

5 950001000

Anm. Valutaomvandling har skett till kurser 1984-11-12.
1

Motsvarar USD 832 milj .. DEM 313 milj., CHF 127 milj .. NLG IOI milj., JPY 17355 milj., GBP 30 milj ..
FRF 88 milj., BEC 32 milj .. SDR 44 milj.

Prop. 1984/85: IOO
C

Bilaga 17

Räntor på statsskulden, m. m.

Dil·crse UIJ.:i}ia
I. försiiljningsprovisioner m. m., .fi'irslapris .......... .
::!. lnlösningsprovisioner m. m .. fi'irs/ag.\'\'is
........ .
3. Kostnad för hörsnotering av ohligation!>Hin .. /i'irs/a),'.1l'i.1
4. Officiella dragningslistor för pn:midilncn.Firs/ag.1Ti.1· ..
5. Särskilda dragningslistor för prcmiehinens 100-hrev. fi'irs/aJ.: .l'l'is .................... .
6. Övriga diverse utgifter.,/i'irs/11),'s1·is
.............

10
Kr.

980000000
185000000
6800000
7 200000
300000
000
- - - -I00
-Summa

I 179400000
71 564 004 000

Inkomster

A

I
2
3
4

B
2
3
C

Riilllor
Ränta på
Ränta på
Ränta på
Ränta på

uppköpta obligationer ......................
rörliga krediter ............................
checkräkningsmedel i riksbanken ............
övriga utlånade medel ......................

.
.
.
.

70000000
250000000
1000
I 000 000

321001000

Uppgiild. /.:11r.1Ti11srcr 111. 111.
Uppgäld ..................................... .
Kursvinster
................................. .
Valutavinster ...................................... .

1000
I 000
I 000

3000

35 000000
7900000
100000

43000000

Di1·erse i11/.:0111sta

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

Summa

364004000

Summa

71200000000
71 564 004 000

Underskott att föras av på statsbudgeten

Norsledls Tryckeri, Stockholm 1984

Prop. 1984/85: 100
Bilaga 18

Bilaga 18 till budgetpropositionen 1985

Oförutsedda utgifter
f!NANSDEPARTEMENTET

Utdrag
PROTOKOLL
vid rcgeringssammantriidc
1984-1~-20

Föredragande: statsr{1dct Feldt

Anmälan till statsbudgeten för budgetåret 1985/86 såvitt avser oförutsedda utgifter

Sextonde huvudtiteln
För bestridande av oförutsedda utgifter finns i statsbudgeten vid sidan
av de anslag som finns uppförda under resp. departement ett särskilt
förslagsanslag. Detta är ett komplement till de budgetar för särskilda
ändamål som årligen antas av riksdagen och det står under vissa betingelser till regeringens förfogande. Anslaget är i statsbudgeten för innevarande
budgetår uppfört med I milj. kr.
Jag får först ge en redovisning för de utgifter som under år 1984 har
anvisats från detta anslag efter regeringens beslut i varje särskilt fall.
Utrikesdepartementet:
Utbetalning av medel efter förlikning enligt den europeiska
konventionen angående mänskliga rättigheter m. m.

15000

Förs varsde rarte ment et:
Bidrag till vissa kostnader i samband med översvämningsskador i Skaraborgs län .................................. .

1900000

Jord !:i r u k s de part e ment e t:
Bidrag på grund av skador på trädgårdsodlingar

670000

Arbets marknad sd e parte mc n t et:

I

Bidrag för att täcka underskott hos Riksförbundet Finska
föreningar i Sverige

I 000000

Summa kr.

3 585000

RiksdaRen 19841!15. I sam/. Nr HJO. BilaRa IN

Prop. 1984/85: 100

Bilaga 18

Oförutsedda utgifter

Jag vill i detta sammanhang nämna att genom rcgeringsheslut den 13
december 1984 för <le under ljär<le huvudtiteln uppförda förslagsanslagen
FN-styrkans verksamhet utomlands och Övervakningskontingenten i Korea överskridas med sammanlagt I .'i 321 623 kr. Regeringen föreskriver
härvid att motsvarande belopp skall tillföras anslaget Oförutsedda utgifter.
Detta har sin grund i att merkostnader pii de ovannämnda anslagen under
fjiirde huvudtiteln enligt en tidigare tillämpad ordning fiirskottsvis. efter
regeringsbeslut. har täckts från anslaget Oförutsedda utgifter. Jag erinrar
om vad försvarsministern tidigare denna dag har redovisat heträffande
denna fråga.
Regeringen bör även i fortsättningen kunna disponera över medel för
täckande <1V utgiftshehov som inte kan överblickas vid statsbudgetens
fastställande. Jag förordar salunda att för nästa budgetår ett anslag fors
upp för ändamålet. Anslaget bör i princip få disponeras endast för utgifter
som är av sä brådskande art att resp. ärende inte hinner underställas
riksdagen och att utgifterna inte lämpligen kan täckas av andra medel som
står till regeringens förfogande. Härmed avses även att anslaget inte får

*

tillgodose behov som omtalas i 9 kap. 3 tredje stycket regeringsformen.
Beträffande gränsdragningen mellan utnyttjandet av detta anslag och de
under de olika departemcntshuvudtitlarna uppförda reservationsanslagen
till extra utgifter bör gälla att anslaget till oförutsedda utgifter huvudsakligen skall användas för större utgifter. Denna gränsdragning bör emellertid
inte tolkas alltför snävt. utan regeringen bör ges den handlingsfrihet som
omständigheterna kräver.
Härutöver hör följande speciella ändam{1l få tillgodoses av anslaget till
oförutsedda utgifter.
Under en följd av år har riksdagen bemyndigat regeringen att. under
förutsättning att andra medel inte står till förfogande för ändamålet. från
detta anslag utbetala belopp, som staten genom lagakraftvunnen dom har
ålagts att betala. Detta bemyndigande har med verkan fr. o. m. budgetåret
1961162 utvidgat~ till att omfatta också belopp som staten till följd av skada
i samband med statlig verksamhet efter uppgörelse har åtagit sig att ersätta. Motsvarande bemyndigande bör inhämtas för nästa budgetår.
Med anledning av prop. 1948: 282 medgav riksdagen ! SU 1948: 207. rskr
406) att från anslaget till oförutsedda utgifter skulle t.v. under budgetåret
1948/49 få utgå er"iättning för förlust av eller skada på egendom utom riket
till personer. som uppehöll sig utomlands och som var i rikets tjänst,
liksom till deras familjemedlemmar och personliga tjiinare. Ersättning
skulle utgå efter samma grunder som under hudgetåren 1943/44-1946/47
hade tillämpats i fråga om motsvarande ersättningar för förluster som hade
uppkommit på grund av krigsförhållandcna !prop. 1944: 183. SU 147. rskr
329). För budgetåren 1949/.50-1984/8.'i har riksdagen lämnat motsvarande
bemyndiganden. B.:myndigande att pa samma villkor betala ut ersättning
för skador av ifrftgavarande natur bör inhämtas för nästa budgeti1r.
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MeJ anledning av prop. 1951:38 medgav riksdagen ISU 1951:42. rskr
63) att från anslaget till oförutsedda utgifter skulle t. v. under budgeti'iren
1950/51 och 1951/52 utgå ersättning för skador på egendom inom landet.
vilka hade uppkommit genom de tiJigare krigsförhållandena. fl)r buJgetiircn 1952/53-1984/85 har riksJagen liimnat mutsvaranJe bemyndiganden.
Med hänsyn till att krigsskador. exempelvis genom minsprängning. fortfarande kan tänkas förekomma. bör riksdagens bemyndigande inhämtas till
att iiven under nästa budgetår på oförändrade villkor betala ut krigsskadeersättningar.
Det bör slutligen ankomma på regeringen att anmiila till riksdagen de
utgifter som under det senaste året anvisats utgå av anslaget till oförutsedda utgifter.
Mot bakgrund av vad jag nu har anfört anser jag att anslaget till oförutsedda utgifter. i likhet med innevaranJe budgettir. bör tas upp med I milj.
kr.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till qf(!mtsedda urg(ficr för budgetåret 1985/86 anvisa ett förslagsanslag av I 000000 kr. att stå till regeringens förfogande för
de ändamål och pfi de villkor jag har förordat i det föregående.

Norstedts Tryckeri. Stockholm 1984

Bilaga 19 till budgetpropositionen 1985

Prop. 1984/85: IOO
Bilaga 19

Beredskapsbudget för
totalförsvaret
FÖRSVARSDEPARTEMENTET

Utdrag
PROTOKOLL
vid regeringssammanträde
1984-12-20

Föredragande: statsrådet Thunborg
Anmälan till statsbudgeten för budgetåret 1985/86 såvitt avser beredskapsbudget för totalförsvaret

Enligt 9 kap. 3 § regeringsformen skall riksdagen företa budgetreglering
för närmast följande budgetår eller, om särskilda skäl föranleder det, för
annan budgetperiod. Vid denna budgetreglering skall riksdagen beakta
behovet under krig, krigsfara eller andra utomordentliga förhållanden av
medel för rikets försvar.
Utgifter för förstärkning av försvarsberedskapen kan täckas på principiellt fyra olika sätt.
Utgifterna kan täckas genom att förslagsanslag på statsbudgeten överskrids. Detta gäller dock inte utgifter för åtgärder som skall belasta sådana
anslagsposter som riksdagen har maximerat. Vad gäller försvarsmakten
och civilförsvaret fordras vidare att regeringen får riksdagens bemyndigande att av hercdskapsskäl överskrida de utgifts- och hemyndiganderamar som riksdagen har fastställt.
Regeringen kan vidare i proposition hemställa att riksdagen beviljar
särskilda medel på tilläggsbudget. Detta förutsätter att riksmöte pågår och
att regeringen bedömer att det finns tid för en normal budgetbehandling.
Regeringen kan också ta i anspråk medel som har anvisats på beredskapshudgeten, om förutsättningarna härför - krig, krigsfara eller andra
utomordentliga förhållanden - föreligger. Regeringen beslutar om detta.
Slutligen kan utgifter för beredskapsförstärkningar täckas på annat sätt
än från anslag på beredskapsbudgeten eller förslagsanslag på statsbudge1 RiksdaRen 1984185. I sam/. Nr llJO. BilaRa /C)

Prop. 1984/85: 100

Bilaga 19

ten. Regeringen har sfilunda bemyndigats alt vid krig, krigsfara eller annan
om~tiindighet av synnerlig vikt för rikets f"örsvarsberedskap disponera
rörliga krediter i riksgiildskontoret om högst 50 milj. kr. för jordbruksdepartementets och högst I 000 milj. kr. för dåvarande handelsdepartementets verksamhctsomr~lde (prop. 1970: I bil. 11, JoU 3. rskr 125. prop.
1970: I hit. 12. SU 10. rskr 10. prop. 1973: I hil. 12. FöU 9. rskr 63 och
prop. 1974: 8. FöU 8. rskr 34).
Det åligger regeringen att anvisa hur utgifter för höjningar av försvarsheredskapen skall täckas. Avgörande för vilka medel som skall tas i anspräk
är omfattningen och arten av de atgärder som man avser att vidta och hur
snahht åtgärderna måste genomföras. Beredskapshudgeten skall säkerställa att nödvändiga heredskapshöjningar inte förhindras eller fördröjs därför
att regeringen inte disponerar erforderliga betalningsmedel.
Den beredskapsbudget för totalförsvaret som gäller för innevarande
budgetår <prop. 1983/84: 100 bil. 19. FöU 11. rskr 172) tar upp anslag om
sammanlagt 7 244 milj. kr.
Anslagen på beredskapsbudgeten är heriiknade för de utgifter för civila
ändamål som omedelbart föranleds av beslut om förstärkningar av försvarsberedskapen med undantag för sådana utgifter som inte skall belasta
av riksdagen maximerad anslagspost. Anslagen är beräknade för en tid av
trettio dagar av högsta försvarsberedskap. Under år 1984 har de ändamål
för vilka medel bör tas upp på beredskapsbudgeten selts över.
För budgetåret 1985/86 bör på beredskapsbudgeten föras upp anslag om
sammanlagt 11 164 milj. kr. Anslagen bör fördelas på huvudtitlar enligt
hilaga 19./.
Alla anslag på beredskapsbudgetcn bör vara förslagsanslag.
Jag hemställer alt regeringen föreslår riksdagen
att godkänna förslaget till beredskapsbudget för totalförsvaret för
budgetåret 1985/86 (bilaga 19. I J.
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Bi/aga 19./

Förslag till beredskapsbudgct för tot.alförsrnrct för budgetåret
1985/86
IV. Fi>rsrnrsdepartementet
Utgifter for ekonomiskt försvar, förslagsvis
V. Socialdepartementet
a) Krigshjälp. förslagsvis
bl Den civila hälso- och sjukvårdens utrustning
och verksamhet. förslagsvis

309500000

l 500 000 ()()()

6 145 000000
7645000000

VI. Kommunikationsdepartementet
a) Utgifter för ekonomiskt försvar. förslagsvis
bl Övriga totalförsvarsutgifter. förslagsvis

1738400000
:!() 000000
I 758400000

VII. Finansdepartementet
a) Utgifter för ekonomiskt försvar, förslagsvis
bJ Utgifter för totalförsvarets civila delar,
förslagsvis

72 () 000 000
50000000
770000000

VIII. Utbildningsdepartementet
Utgifter för psykologiskt försvar, förslagsvis

60200000

IX. Jordbruksdepartementet
Utgifter för ekonomiskt försvar, förslagsvis

I 18400000

X. Arbetsmarknadsdepartementet
Utgifter för ekonomiskt försvar, förslagsvis

265000000

XII. Industridepartementet

Utgifter för ekonomiskt försvar. förslagsvis

237500000
11 I64 000 000

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1984

